


1 

 

 

 

Nietzsche Kimdir? 

Dünyaca ünlü bir filolog, filozof, kültür 

eleştirmeni, şair ve besteci olan Friedrich Wilhelm 

Nietzsche, 15 Ekim 1844 tarihinde  Saksonya’da bir 

Prusya köyü olan Röcken’de doğdu. Din, ahlâk, modern 

kültür, felsefe ve bilim üzerine metafor, ironi ve aforizma 

dolu bir üslupla eleştirel yazılar yazan Nietzsche’nin 

hayatı oldukça trajiktir. Hayatı boyunca hastalıklarla 

boğuşmuş, yalnız kalmış ve anlaşılamamanın verdiği 

ızdırapla çok zor günler geçirmiştir. Sürekli seyahat 

ederek yaşayan Nietzsche, şiddetli migren ağrılarına 

rağmen durmadan yazmıştır. 

Nietzsche, dünya genelinde olduğu gibi 

ülkemizde de en çok “Tanrı öldü” sözüyle bilinmektedir. 

Postmodernizmden Alman felsefesine, postyapısal 

felsefeden psikanalize pek çok farklı ekolle birlikte 

anılan Nietzsche’nin bilinçaltına dair fikirleri günümüzde 

dahi ilgi çekmekte ve kendi adıyla anılan Perspektivizm 

kavramıyla felsefenin yöntemsel konumuna dair fikirler 

ortaya koymaktadır. 

Nietzsche’nin babası, Karl Ludwig adında bir 

Protestan papazıdır. Babası Karl Ludwig Protestan 

Kilisesinde papazdır. Nietzsche henüz 5 yaşındayken 

babası, beynindeki bir tümör oluşması neticesinde 1849 

yılında,  hayata veda etti. Bundan yaklaşık bir yıl sonra 

ise erkek kardeşi ölür. Bunun üzerine, annesi ve kız 

kardeşiyle birlikte Naumbourg’daki büyükannesinin 

yanına taşınırlar. 14 yaşındayken Almanya’nın önemli 

Protestan yatılı okulu Schulpforta’ya kayıt yaptırır. 
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20 yaşına geldiğinde Nietzsche, Bonn 

Üniversitesine filoloji ve teoloji öğrencisi olarak girer. 

Derslerindeki başarısı, hocalarının ilgisini çeker. Ama 

onun aklı felsefededir ve sürekli felsefi eserler okur. Bu 

arada Schopenhauer kitapları, onun en favori gördüğü 

eserlerdir. Ancak bu, uzun sürmez ve bir süre sonra 

Nietzsche, tamamen Schopenhauer karşıtı bir felsefe 

oluşturur kendince… Aynı şeyi, ünlü  müzisyen Wagner 

ile de yaşar. Önceleri büyük bir Wagner hayranı olan 

Nietzsche, daha sonraları onunla da düşman olacaktır. 

Gerçekte, Nietzsche’nin aykırı bir ruh yapıya sahip 

olması münasebetiyle, bu tür davranışları, dogmaya, katı 

ahlâkçılığa, emredilene, baskıya ve kendin olmanın 

yasaklarına karşı karşı tamamen alternatif düşünceler 

üretme ve yeteneğine bağlanabilir. 

1869 yılına gelindiğinde, hocası Ritschl’in 

destekleriyle Basel Üniversitesi'nde öğretim görevlisi 

olur. 

Nietzsche, bir yerde sabit duramaz, kalıplaşmış 

bir hayata, kalıplaşmış ve sorgulanmayan fikirlere 

dayanamazdı. Bu özelliğini Almanya-Fransa Savaşı’nda 

da görüyoruz. Üniversitedeki kariyerini tehlikeye atarak 

savaşa katılır Nietzsche… Ama sağlık sorunlarından 

dolayı geri döner. 

Filoloji uzmanı olmasına rağmen aklı hâlâ 

felsefede olduğu için 1871 yılında Basel Üniversitesi 

felsefe kürsüsüne müracaat eder; ancak bu talebi kabul 

edilmez. Ama o, felsefeyle ilgilenmeye devam eder ve ilk  

eseri olan “Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu” 

adlı kitabını yayımlar. 1879’dan itibaren, Basel’deki 

görevinden ayrılır ve artık seyyah bir yaşama devam 
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eder.Bu arada, migren krizleri had safhaya ulaşmıştır ama 

o yazmaktan vazgeçmez. Migrenini en az etkileyecek 

iklim şartları olan ülkeleri gezmeye devam 

eder.Sonraları, Nietzsche’nin yazma sevdası çorap 

söküğü gibi ardı ardına eserler vermesine sebep olur. 

“İnsanca Pek İnsanca” , “Tan Kızıllığı” , “Şen Bilim” , 

“Böyle Buyurdu Zerdüşt” , “İyinin ve Kötünün Ötesinde” 

, “Ahlâkın Soy Kütüğü” gibi eserleri peş peşe gelir.  

 

Hayatından Kesitler 

Nietzsche’nin hayatı, felsefesiyle birlikte 

okunmadan anlaşılamamaktadır. Yaşadıklarından 

derinden etkilenen ve bu etkilenimler dolayısıyla 

felsefesini sertleştiren bu aykırı filozofun hayatı , oldukça 

trajiktir. 

Hıristiyan ve dindar bir çevrede yetişen 

Nietzsche,  katı geleneklerle büyümüştür. Bununla 

birlikte, bu katı gelenekçi yaşayış, kendisinde daha küçük 

yaşlardan itibaren, dini konulara yönelik ilk 

sorgulamaları yapmasına neden olmuştur. 

Akranlarına göre oldukça zeki ve sorgulayıcı olan 

Nietzsche, henüz 13 yaşındayken otobiyografisini 

yazmıştır. Ortaokulu bitirip, Bonn Üniversitesi’ne filoloji 

ve teoloji öğrencisi olarak kaydını yaptırması, onun için 

bir başlangıçtır diyebiliriz .Çünkü Nietzsche , zamanla 

filolojik düşüncelerini felsefe alanına taşıyacak ve Yunan 

felsefesindeki kavramları, sözcük köklerinden yola 

çıkarak yeniden ele alacaktır. 

İçine kapanık bir öğrenci oluşu ve yatılı olarak 

okuduğu ortaokulun ağır yaşantısı, onu sürekli olarak 

düşünmeye ve çalışmaya yönelttiğinden, eğitim hayatı 
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boyunca çalışkan bir öğrenci yapmıştır. Üniversite hocası 

Ritschl’in filoloji alanında etkisi oldukça büyüktür. 

Hocasının, daha üniversite sıralarındayken, onun ne 

kadar keskin bir zekâya sahip olduğu görmesi, ilerde 

Nietzsche’nin genç yaşta profesör olmasına neden 

olacaktır. 

Nietzsche’nin Leipzig’e gitmesi, hayatının dönüm 

noktalarından biridir. Orada Schopenhauer’i tanımış ve 

onunla bolca görüşme fırsatı bulmuştur. Ünlü müzisyen 

Wagner ile de tanışmış ve ona da bir süre hayranlık 

duymuştur. Ancak bir süre sonra her ikisiyle de arası 

bozulmuştur. 

30’lu yaşların başından itibaren psikolojik olarak 

bir kaos dönemine giren Nietzsche, 1879 yılında 

üniversitedeki görevinden istifa eder. 36 yaşındaki bu 

erken veda, tamamen sağlık sorunları üzerine değildir 

.Çünkü giderek filolojiden uzaklaşmış ve felsefeye 

yönelmiştir. Hatta felsefe kürsüsüne başvuruda bulunsa 

da, bu istek geri çevrilmiştir. Bu dönemden sonra gezgin 

hayatı yaşayan Nietzsche, pansiyon odalarında durmadan 

el yazmaları yazmış, durmadan üretmiştir. Sağlığı 

günden güne kötüye gitse de, bundan vazgeçmemiştir. 

Nietzsche, 38 yaşına geldiğinde Salome adlı genç 

bir kızla tanışır. Güzel bir arkadaşlıkları olmasına 

rağmen, Nietzsche’nin sert ve asi yapısı, kızı kendisinden 

uzaklaştırır. Nietzsche bu kıza âşıktır ama aşkı 

platoniklikten öteye gidemez. Salome’ye karşı duyduğu 

platonik aşkın geri çevrilmesi üzerine iyice yalnız kalır 

ve ruh sağlığı, çok daha fazla bozulur. Artık migren 

krizlerinin yanına, sinir krizleri de eklenmiştir. 



5 

 

1888 yılından sonra artan rahatsızlığı, onu giderek 

güçsüzleştirir. Bu yıldan sonra tuhaf davranışları 

gözlenen Nietzsche’nin, sahibinin kırbaçladığı bir ata 

sarılıp ağladığı dahi görülmüştür. 

Nietzsche’nin dostu Overback, durumu 

kavradıktan sonra onu  bir hastaneye yatırır. Bundan 

sonra Nietzsche’de hiçbir düzelme belirtisi görülmez; 

daha da kötüleşir. Bir süre sonra şuurunu 

kaybeder.Sonradan buna neden olan şeyin , 3. dereceden 

frengi olduğu anlaşılır. Nietzsche artık çıldırmış bir 

vaziyettedir. Sadece ara sıra zekâ belirtileri gösterir ve 

yatalaktır. Hastaneden sonra bakımını ablası Elizabeth 

üstlenir. 23 Nisan 1900’ de hayata gözlerini yumar. 

 

Zerdüşt, Ne diyordu? 

“Böyle Buyurdu Zerdüşt” isimli eseri, 

Nietzsche’nin başyapıtıdır. Yıllar boyu içerisinde biriken 

ve öğrendikleriyle harmanlanan düşünce yapısı, bu eserle 

birlikte, tamamen özgün, tamamen bağımsız, tüm fikir ve 

düşünceleri eleştiren, hesap soran ve tüm bunlara karşı 

yeni bir bakış açıları getiren özelliğiyle tüm dünyanın 

dikkatini çekmiştir. 

Nietzsche, kendi felsefesini ilk kez bu eserinde 

tamamen açıklamıştır. Zerdüşt adlı bilgenin senelerce 

dağda inzivaya çekildikten sonra insanların arasına 

inerek onları aydınlatmaya çalışmasıyla başlayan bu 

serüven çeşitli tuzaklarla doludur. 

Zerdüşt’ü okurken, “işte bu!” dediğiniz anda, sizi 

fikren öyle bir kündeye getirir ki, biraz önce 

yazılanlardan çıkan anlamdan tamamen farklı bir anlam 

karmaşası içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Zira 
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Zerdüşt, kalıplaşmış fikirleri yerinden oynatan bir 

özelliğe sahiptir. Pek çoğu, bu eserin pek 

anlaşılamadığından, içerisinde geçen ifadelerin 

karmaşıklığından bahseder. Nietzsche, eserini yazarken 

bile bunun farkındadır. Bakın, daha sonraları bu 

husustaki düşünceleri şöyle dile getirir : 

“Birisi ben, öbürü de yazılarım. Burada onların 

kendilerinden söz açmadan önce, anlaşılıp 

anlaşılmamaları sorusuna değineyim. Bu işi, konunun 

elverdiği ölçüde, üstünkörü yapıyorum. Çünkü zamanı 

gelmedi daha bu sorunun. Benim zamanın da gelmedi 

daha; kimi insan öldükten sonra doğar. 

Günün birinde, insanların benim anladığım gibi 

yaşayacakları, öğretecekleri öğretim kurumları 

gerekecek: Belki de Zerdüşt’ün yorumlanması için ayrıca 

kürsüler bile kurulacak. Ama daha şimdiden, getirdiğim 

doğruları duyacak kulaklar, alacak eller beklemem, kendi 

verdiklerimi almak istememelerini anlaşılır bulduğum 

gibi, ayrıca işin doğrusu da budur sanıyorum. 

Beni başkasıyla karıştırmalarını istemem; önce 

kendi kendimi karıştırmamalıyım bunun için de. Bir kez 

daha söyleyeyim, kötü niyetle pek karşılaşmadım 

yaşamımda; yazın alanında da hemen hemen bir tek kötü 

niyet örneği gösteremem. Buna karşılık sürüyle arık 

derilik... 

Bana öyle geliyor ki, bir kimsenin kitaplarımdan 

birini eline alması, kendine verebileceği en yüksek 

pâyedir; bunu yaparken umarım ayakkabılarını, 

çizmeleriniyse haydi haydi çıkarıyordur...  

Doktor Heinrich von Stein, bir kez Zerdüşt’ümün 

tek sözcüğünü bile anlayamadığından açık sözlülükle 
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yakındığında, ona bunun böyle olması gerektiğini 

söylemiştim:  

Onun altı cümleciğini anlamak, yani yaşamış 

olmak, “çağdaş” insanların çıkabileceğinden çok daha 

yükseklere götürür ölümlüleri. Bende ayrılığımın bu 

duygusu varken, tanıdığım “çağdaşların” beni yalnızca 

okumuş olmalarını bile isteyebilir miyim hiç? “ 

Zerdüşt’ün özetlemesini de yine Nietzsche’nin 

satırlarından öğrenmek mümkün: 

“Yazılarım içinde Zerdüşt’ün ayrı bir yeri vardır. 

Onunla, insanlığa şimdiye dek verilen en büyük armağanı 

sundum. Bin yılları aşan sesiyle Zerdüşt, yazılmış en 

yüce kitap, gerçekten yüksekler kitabı olduğu gibi, insan 

denen olguyu uçurumlar boyu aşağısında bırakmıştır; 

hem de kitapların en derini, doğrunun en derin 

hazinesinden doğmuş olanıdır; bir tükenmez kuyudur, 

içine daldırılan kova ancak altın dolu, iyilik dolu olarak 

çıkar. 

Burada konuşan ne bir yalvaçtır, ne de din 

kurucusu denen o güç istemi ve hastalık kırmasıdır. Onun 

bilgeliğini anlarken acınacak bir yanılmaya düşmemek 

için, her şeyden önce bu sesi, ağzından çıkan bu durgun, 

mutlu sesi duymak gerekir! 

Fısıldanan sözlerdir fırtınayı getiren; güvercin 

ayaklarıyla gelen düşünceler yönetir dünyayı, 

İncirler dökülüyor ağaçlarından, olgun, tatlı 

incirler... Düşerken soyuluyor kızıl kabukları. Olgun 

inciler için bir kuzey yeliyim ben. 

Bu öğretiler de incirler örneği düşüyor önünüze, 

dostlarım: Haydi ballarını emin, yiyin tatlı etlerini! İşte 

güz çevremizde, duru gök ve öğle sonu; 
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Bağnaz biri değil burada konuşan; vaaz 

verilmiyor, inanç istenmiyor burada. 

Sonsuz bir ışık bolluğundan, mutluluk 

derinliğinden düşüyor sözcükler damla damla,  

Bir nazlı yavaşlıktır bu konuşmaların tempo’su. 

Bu gibi şeyler ancak en seçkinlerin kulağına ulaşır; 

burada dinleyici olabilmek eşsiz bir ayrıcalıktır; her 

babayiğidin harcı değildir… 

Zerdüşt’ü duyabilmek... Zerdüşt bu yönleriyle bir 

baştan çıkarıcı olmuyor mu? 

Öyleyse dinleyin, kendisi ilk kez yalnızlığına geri 

dönerken ne diyor... 

Onun yerinde başka bir bilgenin, bir ermişin, bir 

mesihin, başka bir décadent’ın söyleyeceklerine hiç 

benzemeyen sözler... Yalnız konuşması değil başka türlü 

olan, kendisi de başka türlü... 

Tek başıma gidiyorum şimdi, ey çömezlerim! 

Sizler de gidin artık, tek başınıza gidin! Böyle istiyorum. 

Benden uzaklaşın, Zerdüşt’ten koruyun kendinizi! 

Daha da iyisi: Utanın ondan! 

Belki sizi aldatmıştır. 

Kendini bilgiye adayan için yalnızca düşmanını 

sevmek yetmez; dostuna da kin duyabilmelidir. 

Hep öğrenci kalan insan, öğretmenine borcunu 

kötü ödüyor demektir. Neden benim çelengimi yolmak 

istemiyorsunuz? 

Sayıyorsunuz beni: Ama saygınız devriliverirse 

günün birinde? Bir yontunun altında kalmaktan sakının! 

Zerdüşt’e inandığınızı mı söylüyorsunuz? Ama ne 

önemi var Zerdüşt’ün! Bana inananlarsınız, ne önemi var 

ama tüm inananların! 
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Daha kendi kendinizi aramamışken beni 

buldunuz. Böyledir tüm inananlar; inancın değeri azdır 

bu yüzden. 

Şimdi size beni yitirmenizi, kendinizi bulmanızı 

buyuruyorum; hepiniz beni yadsıdığınız gün, ancak o gün 

geri döneceğim sizlere... 

 

İnsanüstünü nedir? 

 Nietzsche, özellikle Zerdüşt’ünde bu hususa 

geniş bir yer veriyor. Bununla birlikte, Nietzsche 

öğretileri, tek bir noktaya odaklanmaz, o ok yönlü 

özelliğiyle insanın adeta bir fikir jimnastiği yapmaya 

zorlar. Nietzsche fikirlerinin merkezini bulabilmek ve 

aynı merkezden başlayaraktan felsefesini irdeleyebilmek 

oldukça zordur.Daha doğrusu, felsefesinin temeline neyin 

koyulacağı okuyucuya kalmıştır. Çünkü Nietzsche, 

sistematik felsefe anlayışına karşı çıkmış, bu sebeple de 

sistematikten uzak bir öğreti anlatmıştır.  Asıl amaç, 

okuyucuya bireysel bir fikir edinme hakkı tanınmasında 

yatar. 

“ ...ve ancak hepiniz beni inkar ettiğiniz zaman 

size dönmek isterim. Gerçekten, kardeşlerim, o zaman 

kaybettiklerimi başka gözlerle arayacağım. O zaman 

sizleri başka başka bir sevgi ile seveceğim.” 

İşte bu sebepledir ki, Nietzsche hep farklı 

yorumlanmış, farklı anlaşılmıştır. Kimisi ona gönül 

felsefecisi derken, kimisi faşizmin , hatta Satanizmin 

temel dayanağı haline getirmiştir. 

Nietzsche’nin “Üst-İnsan” deyiminde, insan;  

hayvanla insanüstü arasına gerilmiş bir ip olarak tarifini 

bulur. Bu, Zerdüşt adlı eserinde açıkça belirtmiştir. 
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“İnsan bir iptir ki, hayvanla insanüstü arasına 

gerilmiştir.Uçurum üstünde bir ip." 

Burada dikkat çeken hususun evrime işaret ettiği 

söylense de, Nietzsche, Darwin’den farklı düşünür. 

Çünkü Nietzsche, en zengin ve en karmaşık biçimlerin , 

yozlaşmaya maruz kalmasından dolayı erken asimile 

olduklarını kaydeder. Bu düşüncesini şöyle dile getirir: 

“Cins olarak insan, her hangi başka bir hayvanla 

karşılaştırıldığında , bir ilerleme kaydetmez. Bütün 

hayvanlar ve bitkiler dünyası, alçak olandan daha yüksek 

olana gelişmez. Hepsi aynı zamanda ,birbirinin üzerinde, 

birbirinin içinden ve birbirine karşı gelişirler. En zengin 

ve en karmaşık biçimler;çünkü daha yüksek tip sözcüğü 

daha çoğunu ifade etmez, daha kolay mahvolurlar. 

Sadece en alttakiler,en aşağıdakiler görünüşte bir 

ölümsüzlüğü idame ederler.” 

Nietzsche, üst-insanın, ender olarak dünyaya 

gelişinden ve bu sebeple çeşitli zorluklarla 

karşılaşacağından dolayı yok olma ihtimalinin çok fazla 

olduğunu söyler. 

Nietzsche’ye göre,  kendinden daha iyi bir şey 

yaratma düsturu , insanüstü ilkesinin temelini 

oluşturmaktadır. Fakat , “daha iyi bir şey” kavramı  

tuzaklarla doludur. “İyiden kasıt, güçtür, kudret 

iradesidir.” 

 

 

Nietzsche’nin Eserleri 

 Trajedya’nın Doğuşu 

 Birinci Zamansız Düşünceler: David 

Strauss’a Karşı 
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 İkinci Zamansız Düşünceler: Sahte Kültür 

ve Tarihin Tehlikeleri 

 Üçüncü Zamansız Düşünceler: Eğitmen 

Schopenhauer 

 Dördüncü Zamansız Düşünceler: Richard 

Wagner Bayreuth’da 

 İnsanca, Pek İnsanca (1.Cilt) 

 İnsanca, Pek İnsanca (2.Cilt) 

 Tan Kızıllığı 

 Sevinçli Bilim 

 Gezgin ve Gölgesi 

 Böyle Buyurdu Zerdüşt 

 İyinin ve Kötünün Ötesinde 

 Ahlakın Soykütüğü Üzerine 

 Homeros ve Klasik Dilbilim 

 Empedokles 

 Schopenhauer’ci Felsefe ve Uygarlığı 

 Yunan Trajedisi Döneminde Felsefe 

 Zerdüşt Şiirine Eklemeler 

 Plan, Proje ve Sistemler 

 Güç İstenci 
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Acı ve Haz 

Hazcılık olsun, karamsarlık ya da yararcılık, 

mutluluk… Şeylerin değerlerini haz ve acıya göre ölçen, 

yani, ikincil, yan öğelere göre ölçen, bütün bu düşünme 

biçimleri, görünüşteki düşünme biçimleridir; yaratıcı 

gücünün ve sanatçı vicdanının bilincindeki herkesin alay 

ederek, acımadan aşağı gördüğü çocuksuluklardır. 

Acıyorum size! Doğal ki, bu sizin anladığınız 

anlamda acıma değildir. Toplumsal bir bunalıma, 

topluma, onun hastalığına, bahtsızlığına, çevremiz 

bunlarla dolu olmasına karşın başından beri ahlâksızlığa, 
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darmadağın olmuşluğa, acıma değil; hatta, homurtulu, 

ezilmiş, bozguncu “özürlük” diyerek, egemenlik isteyen 

köle tabakalarına daha az acımadır. Bizim acımamız, 

daha yüksek, daha uzak görüşlüdür. İnsanın nasıl kendini 

küçülttüğünü, sizin onu nasıl küçülttüğünüzü görüyoruz! 

Betimlenemez bir korkuya acıdığınızı 

gördüğümüz, bu acımaya direndiğimiz  ciddiliğinizi, 

herhangi bir uçarılıktan daha tehlikeli bulduğumuz anlar 

vardır. Olabildiği yerde; bu “olabildiği yer” sözünden 

daha ahmakça bir şey yoktur; acıyı yok etmek 

istiyorsunuz; ya biz? Biz, öyle görünüyor ki, acıyı 

yükseltmeli, şimdiye dek olduğundan daha 

kötüleştirmeliyiz! Sizin anladığınız anlamda refah, bir 

amaç değil, bize bir son gibi görünüyor; insanı yakında 

kepaze edip, gülünç düşürecek; çöküşünü istenir kılacak! 

Acı çekme eğitimi, büyük acılar çekme; bilmiyor 

musunuz, yalnızca bu eğitimin şimdiye dek insanın tüm 

yüceliklerini yarattığını? Şu mutsuzluktaki ruh gerginliği, 

kendi gücünü, büyük yıkımlar karşısındaki korkusunu, 

mutsuzluğa dayanmada, ısrarda, mutsuzluğu 

yorumlamada, mutsuzluktan yararlanmadaki icatçılığını 

ve yürekliliğini eğiten, onun üstüne söylenen, derinlik, 

gizem, maske, ruh, hile, büyüklükle ilgili her şey, acı 

çekmeyle, büyük acı eğitimiyle söylenmiyor mu?  

İnsanda yaratılan ve yaratan birleşmiştir; insanda, 

malzeme, kırıntı, fazlalık, çamur, kır, saçmalık karmaşa 

vardır; öte yandan, yine insanda yaratıcı, biçim verici, 

çekiş sertliği, seyircilik tanrısallığı ve yedinci gün vardır. 

Bu zıtlığı anlayabiliyor musunuz? Sizin acımanız 

“insandaki yaratılmış” için geçerli olmalıdır; 

biçimlenmiş, kırılmış, haddeden geçirilmiş, parçalanmış, 
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yakılmış, kor haline getirilmiş, arıtılmış olanlar için -

zorunlu olarak acı çekmesi gerekenler için mi? Ve bizim 

acımamız; hâlâ anlamadınız mı kime bu tersine çevrilmiş 

acıma; tüm zayıflıkların ve yumuşatmaların en kötüsü 

olarak acımanıza karşı koyduğunda? 

İşte: Acımaya karşı acıma! Oysa, bir kez daha 

söylersek, bütün haz, acı, acıma sorunlarından daha 

yüksek sorular vardır; onlarda çıkılıp kalan felsefe, bir 

zayıflıktır. 

 

Aforizmalar 

 Kim temelden öğretmense, öğrencileriyle ilgili 

bütün her şeyi ciddiye alır; kendini bile. 

 Bilgi için bilgi;  ahlâkın kurduğu son kapan: İnsan 

bir kez daha tümüyle bu kapana kısılıyor. 

 Çok az çekerdi bilgi bizi, yolunun üstünde bu 

denli çok ortadan kaldırılacak utanç olmasaydı. 

 Birini sevmek barbarlıktır. Çünkü, bunu 

diğerlerini harcayarak yapıyor. Tanrı sevgisi de 

öyle. 

 “Yapmış bulunuyorum” diyor belleğim, 

“yapmayabilirdin” diyor gururum ve acımasız 

kalıyor. Sonunda yatışıyor bellek. 

 İnsan, kötü bir gözlemcisi olur yaşamın, dikkatli 

biçimde görmemişse elleri ; öldüren. 

 İnsanın karakteri varsa, tekrar tekrar olup biten 

tipik bir yaşantıya sahiptir. 

 Astronom olarak bilge; yıldızları “kendinin 

üstünde” duyduğun sürece, bilen gözün eksikli 

kalacak. 
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 Yüksek insanı yüksek insan yapan, yüksek 

duygularının şiddeti değil de süresidir. 

 İdealine erişen, idealinin ötesine de geçmiştir. 

 Birçok tavus kuşu kuyruğunu herkesten saklar; 

buna da “gururum” der. 

 Deha sahibi insan, en azından iki şeye daha sahip 

değilse, hiç çekilmez. Dünyayla barışık olmak ve 

saflık. 

 Bir insanın cinselliğinin derecesi ve türü, insan 

ruhunun en yüksek noktasına dek ulaşır. 

 Barış zamanında savaşçı insan kendisine saldırır. 

 İlkleriyle insan, kendi alışkanlıklarını 

despotlaştırır ya da haklı kılar ya da onurlandırır, 

aşağılar, gizler; aynı ilklerle iki insan, bir 

olasılıkla, temelde farklı şeyleri hedef alır. 

 Kendini aşağılayan kişi, yine de aşağılayan biri 

olarak kendine saygı duyuyordur. 

 Sevildiğini bilip de sevmeyen ruh, en dipteki 

posasını ele verir; en dipte olanı yukarı çeker. 

 Artık açık kılınmış bir şey bizi ilgilendirmez olur. 

Ama ne demek istemiştir şu Tanrı “kendini bil” 

derken? “Kendinle ilgilenmeyi kes, nesnel ol!” 

mu demek istemiştir? Ya Sokrates? Ya“bilimsel 

insan?’ 

 Okyanusta susuzluktan ölmek korkunçtur, kendi 

hakikatinizi tuzlamak zorunda mısınız, böylece, 

artık bir daha  susuzluğunuzu gideremeyesiniz 

diye? 

 Acı herkese! Bu sana sertlik ve zulümdür, sevgili 

komşum! 
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 Güdü… Ev yandığında, insan öğle yemeğini bile 

unutabilir. Evet; ama sonra küller arasında yer. 

 Kadınlar, büyülemeyi unuttukları ölçüde nefret 

etmeyi öğrenirler. 

 Kadın ve erkekteki aynı duygu yine de tempo 

olarak farklıdır. Bu yüzden kadın ve erkek asla 

birbirlerini yanlış anlamaya ara vermezler. 

 Kadınların bütün kişisel kurumlarının ardında, 

daima kişisel olmayan hor görme vardır kadına. 

 Bağımlı kalp özgür ruh… Biri kalbini sıkıca 

bağlar ve tutsak ederse, ruhuna birçok özgürlük 

sunar. Bunu daha önce söyledim, oysa kimse ona 

inanmaz; o, onu zaten bilmiyorsa 

 Çok akıllı insanlara güvenmemeye başlarız, 

şaşkın olduklarında. 

 Korkunç yaşantılar, bu yaşantılara sahip olanın 

korkunç olup olmadığı konusunda bilmece sunar. 

 Efkârlı, melankolik insanlar, diğerlerini daha 

melankolik yapan şeylere, nefret ve aşkla 

hafiflerler, bir süre için yüzeylerine çıkarlar. 

 Öylesine soğuk, öylesine buzlu, yanıyor ona 

değen parmakları insanın! Ona dokunan her el 

ürküyor! İşte tam bu sebeple, kimileri onun akkor 

halinde olduğunu düşünüyor. 

 Kim etmez, iyi bir ün için, bir kez  kendini feda? 

 Kibirsizlikte insandan nefret yoktur, oysa işte tam 

bu yüzden de, çok fazla insanı aşağılama vardır. 

 İnsanın olgunluğu: Oyunda sahip olduğu ciddiyeti 

yeniden keşfetmek demektir. 
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 Ahlâksızlığından utanmak: Son basamağında 

insanın ahlâklılığından utandığı merdivende bir 

basamak. 

 İnsan Odysseus’un Novskiaa’dan ayrılışı gibi 

yaşamdan ayrılmalı, sevmekten daha çok 

kutsayarak. 

 Ne? Büyük bir adam mı? Ben yalnız kendi 

idealindeki bir aktörü görüyorum. 

 İnsan vicdanını terbiye ettiğinde, vicdan bizi 

ısırırken, öper. 

 Hayal kırıklığına uğramış biri söyler: “Yankımı 

dinledim ve yalnızca övgüyü işittim.” 

 Kendimizin önünde, olduğumuzdan daha basit 

oluruz. Birlikte olduğumuz insanlardan sıyrılır, 

huzur buluruz. 

 Sevdiği için sevildiğini keşfetmek, gerçekten, 

sevene sevilenin verdiği bir ders olmalı. Nasıl? 

Seni yine de sevecek kadar alçakgönüllü mü? 

Yoksa, aptal mı? Yoksa? Yoksa? 

 Mutluluktaki Tehlike: Şimdi her şey benim işime 

geliyor, şimdi her yazgıyı seviyorum: “Kim 

benim yazgım olmaya can atıyor?” 

 İnsan sevgisi değil de, insanı sevmelerindeki 

güçsüzlük, bugünün Hıristiyanlarını alıkoyuyor  

bizi yakmaktan. 

 Müzikte tutkular, kendilerinden hoşnut kalır. 

 Bir kez karar verildi mi, kulak, en iyi 

temellendirilmiş karşı çıkışı bile duymaz olur: 

Güçlü bir karakterin işareti. Böylece ara sıra 

bönlük isteği. 
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 Ahlâksal olay yoktur, yalnızca olayların ahlâksal 

yorumu vardır. 

 Suçlu, sık sık eylemine eşit değildir, küçültür onu 

ve ona kara çalar. 

 Suçlu avukatları, eyleminin güzel dehşetini 

suçlunun yararına çevirmede pek de yeterli artist 

değillerdir. 

 Bomboş olan ruhunuz pek zor incinir, gururumuz 

zaten incinmişse. 

 Kim, inanmaya değil de, görmeye önceden 

koşullandırıldığını hissediyorsa, ona tüm 

inananlar, gürültücü ve can sıkıcı gelir. 

Kendinden uzak tutar onları. 

 Onu kendi yanına çekmek mi istiyorsun? Onun 

önünde şaşır. 

 Cinsel sevgideki müthiş bekleyiş ve bekleyişteki 

utanç, kadının açısını en başından çarpıtır. 

 Aşk ve nefretin yer almadığı oyunda, kadın orta 

dereceli bir oyuncudur. 

 Hayatımızın büyük dönemleri, içimizdeki 

kötünün, en iyi olduğunu söyleme yürekliliğini 

gösterdiğimiz zamanlardır. 

 Bir duyguyu yenme isteği, eninde sonunda, 

yalnızca bir başka duygu isteği, daha başka bir 

duygu isteğidir. 

 Hayran olmada bir masumluk var: Kendilerine de 

bir gün hayran olunabileceği hiç akıllarına 

gelmemiş olanlarda bulunur. 

 Pislikten tiksinti öyle büyük olabilir ki, bizi 

kendimizi temizlemekten, kendimizi haklı 

çıkarmaktan alıkoyar. 
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 Duygusallık, sık sık aşkın büyümesini 

çabuklaştırır, böylece kök zayıf kalır ve kolayca 

sökülüp çıkarılır. 

 Övgüden hoşlanmak, bazı insanlar için yalnızca 

kalp inceliğidir ve ruh boşluğunun tam zıttıdır. 

 Metres hayatı bile çıkar çığırından evlilikle. 

 Biri hakkındaki düşüncemizi değiştirmek zorunda 

kaldığımızda, üzerinde yarattığı müthiş 

rahatsızlığı hesaba katarız. 

 Halk, doğanın gereksiz dolambaçlı yolu, altı ya da 

yedi büyük insanı yaratmak için; evet, onların 

çevresinde dolanmak için. 

 Bilim, bütün gerçek kadınların utançlarına 

saldırır, biri onların derilerinin altına bakmaya 

çalışıyormuş gibi duyarlar kendilerini; daha 

kötüsü, giysilerinin, süslerinin püslerinin altına! 

 Öğretmeyi istediğimiz hakikat ne denli soyutsa, o 

denli saptırırsınız duyuları. 

 Şeytan en geniş biçimde görür Tanrı’yı, bu 

yönden, kendini Tanrı’dan en uzakta tutar; 

bilginin en eski dostu olan Şeytan... 

 Herkesin ne olduğu, yetenekleri azaldıkça, 

kendini ortaya koymaya başlar, ne yapabileceğini 

göstermeyi durdurunca yetenek, püskürtür; bir 

saklanılacak köşe. 

 Karşı cinsler birbirlerini aldatırlar. Temelde 

yalnızca kendilerini ya da kendi ideallerini; daha 

hoş söylersek, işte böyle, erkekler huzurlu 

kadınları sever  ama kadınlar aslen 

huzursuzdurlar, kendi gibi, ne denli kendilerini 

huzurlu göstermek için çabalarsalar da. 
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 İnsan, en çok, erdemleri yüzünden cezalandırılır. 

 Kim idealine ulaşmayı bilmiyorsa, ideali olmayan 

insandan dahi kayıtsız daha pervasız yaşar. 

 Yalnız duyumlardan gelir, ele veren her şey, tüm 

güvenilirlilik, tüm vicdanlılık, hakikati ele veren 

her şey. 

 Kaba sofuluk, iyi insanda bir yozlaşma değildir: 

Üstelik önemli bir bölümü, iyi olmanın 

koşuludur. 

 Biri düşünceleri için ebe arar; diğeri de yardım 

edecek birini; işte böyle oluşur iyi söyleşi. 

 Sanatçılarla ve akademisyenlerle ilişkimizde, 

kolayca ters yönlerini göz önüne alıyoruz. Dikkat 

çekici akademisyenin ardında, pek de seyrek 

olmayarak, sıradan bir adam bulunur, sıradan 

sanatçının ardında pek sık dikkat çekici bir adam. 

 Uyanık olduğumuzda da, düşte yaptığımızı 

yaparız. İlişkide olduğumuz insanları yaratır ve 

uydururuz; sonra unutuveririz hemen. 

 İntikamda ve aşkta kadın, erkekten daha 

barbardır. 

 Bilmece gibi kural; “Seni saran çember, 

parçalanmıyorsa eğer, önce ısırmaya değer.” 

 Göbeğimizin altı, insanın neden kendini bir Tanrı 

yerine koyamadığının sebebidir. 

 Boş gururumuz, neyi en iyi yapabiliyorsak, işte 

onun bizim için en zor şey olduğunun kabulünü 

ister. Birçok ahlâkın kaynağı… 

 Akademisyenliğe eğilimleri olan kadının, 

genellikle cinselliğinde bozuk bir şey vardır. 

Doğurgan olmayış, kendini belli bir erkeksi 
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beğeniyle ortaya koyar; erkek, eğer denilebilirse, 

doğurgan olmayan hayvandır. 

 Bütünüyle kadın ve erkeği karşılaştırırsak, şu 

denebilir: Kadının süslenmesi için bunca yeteneği 

olmazdı, eğer ikincil rolü için güdüsü olmasaydı. 

 Canavarla savaşan kimse, bu savaşında kendisinin 

bir canavar olmayacağını görmelidir. Bu uçuruma 

uzun uzun baktığında, uçurum da senin için öyle 

bakacaktır. 

 Yakınındakini iyi bir düşünceye ayartmak, 

ardından, yakındakinin bu iyi düşüncesine bütün 

kalbiyle inanmak. Kadınlar kadar kim becerebilir 

bu işi? 

 Bir çağın kötü bulduğu genellikle önceden iyi 

bulunmuş olanın zamansız yankısıdır; daha eski 

idealin atacılığı. 

 Yetenekli olmak yetmez. Buna izin vermeniz de 

istenir; ne haber benim dostlarım? 

 Bilgi ağacının olduğu yerde her zaman cennet 

vardır. Böyle dedi en yaşlı ve en genç yılanlar. 

 Aşktan yapılan her şey, iyi ve kötünün ötesinde 

olup biter. 

 Karşı çıkma, baştan çıkma şen güvensizlik 

alaycılık sağlık belirtileridir. Tüm koşulsuz olan 

patolojiye aittir. 

 Trajedinin anlamı azalır ya da çoğalır şehvetle. 

 Delilik, tek tek insanlarda pek seyrektir, ama 

gruplarda, partilerde, halk arasında çağlarda kural 

olarak bulunur. 

 İntihar düşüncesi güçlü bir avuntudur. Sayesinde 

bir tek kabus dolu geceyi geçiştirir insan. 



22 

 

 En güçlü itkimiz, içimizdeki zalim, yalnızca 

aklımızı değil, vicdanımızı da boyunduruk altına 

alır. 

 İyiye ve kötüye karşılık vermeli insan; peki, ama 

neden özellikle bize iyilik ya da kötülük yapan 

kişiye? 

 İnsan, bir başkasına ilettiğinde artık bilgisini 

yeterince sevmez olur. 

 Şairler yaşantılarına edepsizce davranırlar; 

sömürürler onları 

 Yakınımızda olan komşumuz değildir; 

“yakınımızdaki komşumuzdur” diye düşünür her 

ulus… 

 Aşk, aşkın yüksek ve gizlenmiş özelliğini ortaya 

çıkarır; onda az bulunur ve kural dışı olanı: Böyle 

olduğunca da onda neyin olağan olduğu 

konusunda yanıltır insanı. 

 Her partiyle ilgili olarak; çobanın daima sürünün 

önünde giden bir koça gereksinimi vardır  ya da 

kendisi fırsat buldukça bir koç olabilir. 

 Ağız yalan söylese bile görünüşü hâlâ doğru 

söyler. 

 Sert insanlarda içtenlik, utanç verecek bir şeydir; 

değerli bir şey. 

 Hıristiyanlık Eros’a içmesi için zehir verdi. 

Ölmedi ama onunla, rezilliğe dönüştü yalnızca. 

 Kendimiz hakkında çok konuşma, kendini 

gizlemenin bir yolu da olabilir. 

 Övgü, yargıdan çok daha can sıkıcıdır. 
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 Bilgili insanda acıma oldukça gülünç duruyor, 

tıpkı Siklops’da duyarlı ellerin duruşu gibi. 

 İnsan, sevgisiyle ara sıra rastgele birini 

kucaklayabilir. Çünkü herkes kucaklanamaz. 

Ama bu ona çaktırılmamalıdır. 

 İnsan, aşağı gördüğü sürece değil, yalnızca eşit ya 

da yüksek gördüğünde nefret eder. 

 Siz yararcılar, siz de yalnızca eğilimleriniz için 

bir araç olduğu sürece yararlı olan her şeyi 

seversiniz. Siz de gerçekten onun tekerleklerinin 

sesini dayanılmaz mı buluyorsunuz? 

 Sonunda insan, arzularını sever arzuladıklarını 

değil. 

 Başkalarının boş gururu, bizi, ancak boş 

gururumuzu incittiğinde incitir. 

 Belki kimse hakikate yakışır biçimde hakikati 

yeterince kovuşturmadı. 

 Kurnaz insanın ahmaklıklarına inanılmaz. İnsan 

hakları için ne büyük kayıp! 

 Eylemlerimizin sonuçları elimizi kolumuzu 

bağlar, bu arada onları düzeltmiş oluşumuza 

aldırmadan. 

 Bir nedene olan iyi inancımızın işareti olan 

yalanda bir masumluk vardır. 

 Beddua edilen yerde hayır duası etmek insani 

değildir. 

 Daha üstün insanla senli benli olmak, çileden 

çıkarıcıdır, çünkü karşılığı alınamaz. 

 Bana yalan söylemiş olman değil, artık sana 

inanmamam sarsıyor beni. 
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 İyi huyluluğun yüceliği, kötülük gibi alınabilir. 

 Hoşlanmıyorum ondan. Niçin?  Eşit değilim 

ona… İnsan hiç böyle bir yanıt verebilir mi? 

 

Ahlâk 

Bugün Avrupa’daki ahlâk duyarlığı, ona eşlik 

eden “ahlâk bilimi” ne denli genç, acemi, beceriksiz, 

hünersiz ise, o denli incelmiş, olgun, çok yönlü, gelişmiş 

ve arındırılmıştır. Bu dikkat çekici karşıtlık, zaman 

zaman ahlâkçının kişiliğinde görünür, somutlaşır. “Ahlâk 

bilimi” sözcüğü, anlamı göz önüne alındığında, çok 

yüksekten atmadır, daha alçak gönüllü sözcükleri seçen 

iyi beğeniye aykırıdır. İnsan bütün kesinliğiyle, burada 

gelecek uzun süre boyunca gerekli olanı, şimdilik haklı 

kılınan üstlenmelidir. Malzeme toplamayı, canlı, gelişen, 

üreyen, yok olan ince değer duygularının ve değer 

ayırmalarının muazzam alanını düzenlemeyi, kavramca 

yakalamayı ve belki de sık sık, tekrar tekrar ortaya çıkan 

bu canlı kristalleştirme biçimlerini göz önüne sermeyi, 

bir ahlâk tipler öğretisine hazırlık olarak. 

Şimdiye değin insanın bu denli alçak gönüllü 

olmadığı kesin. Güldürücü bir katı ciddiyetle, tüm 

felsefeciler, çok daha yüksek, daha gösterişli, daha 

tantanalı bir şey bekliyorlar, ahlâkla bilim olarak 

ilgilenmeye başlar başlamaz. Ahlâkı temellendirmek 

istiyorlar ve her felsefeci şimdiye böyle bir temele sahip 

olduğuna inanıyor; oysa ahlâkın kendisi “verilen” bir şey 

olarak alınıyor. Görünmez sanıp toz ve küf içinde 

bıraktıkları, en usta ellerin, duyumların bile yeterince 

ince olamadıkları betimleme görevinden ne denli uzaktır 

beceriksiz kibirleri! İşte tam bundan ötürü, ahlâk 
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felsefecileri, ahlâk olaylarını, yalnızca, kabaca, keyfi, 

özetlerciden rastgele kısaltmalardan bilirler; çevrelerinin, 

sınıflarının, kiliselerinin, çağlarının ruhu, iklimleri ve 

yeryüzünün bir parçasının ahlâkı olarak. İşte bundan 

ötürü değişik insanlar, çağlar, geçmiş dönemler hakkında 

bilgileri özürlüdür; bu konuları çok da az merak ederler, 

ahlâkın asıl sorununu göremezler. Oysa bu sorunlar, 

farklı birçok ahlâkın bir karşılaştırması yapıldığında su 

yüzüne çıkar. Bütün “ahlâk biliminde” şimdiye dek eksik 

olan tek şey, tuhaf gelecek kulağa ama, tam ahlâk 

sorununun kendisiydi. Burada bir sorunsalın olduğu 

kuşkusunun eksikliği. Felsefecilerin “ahlâkın temelleri” 

deyip kavramaya çalıştıkları, doğru olarak 

göründüğünde, yalnızca egemen olan, ahlâksal olan 

temiz bir inancın entelektüel biçimi, bu inancın 

anlatımına yeri bir araç, böylece de belli bir ahlâkın 

içinde bir olgu; evet, son tahlilde bu ahlâkın bir sorunu 

olarak alınabileceğini bir çeşit inkar. Her durumda 

araştırmanın, çözümlenen sorgulamanın bu inançların 

incelenmesi için, canlı olarak kesilip biçilmesinin tam 

zıttı! İşitsin öyleyse, nasıl bir saygın masumlukla 

Schopenhauer’ın görevini betimlediği, en büyük 

ustalarının hâlâ çocuklar ve ufak yaşlı kadınlar gibi 

konuştuğu “bilimin” bilimselliği üstüne sonuca varılsın. 

Ahlâk felsefesinin asıl temeli, binlerce yıldır 

aranan felsefe taşı gibi. Temellendirme için anılan 

önermenin zorluğu gerçekten büyük olabilir. 

Schopenhauer’ın başaramadığı bilinir; kim bir kez 

derinden, öze güç istemi olan bir dünyada bu ilkenin 

nasıl saçma sapan bir yanlışlık ve duygusallık olduğunu 

duymuşsa; hatırlatabilir kendine; Schopenhauer’in 



26 

 

karamsar olmasına rağmen, aslında flüt çaldığını. Her 

gün, yemekten sonra; okuyun da yaşam öyküsünü görün. 

Yeri gelmişken, soralım: Bir karamsar, Tanrı’yı 

ve dünyayı yadsırken ahlâkın önünde duruveriyor; - 

ahlâka “evet” diyor ve flüt çalıyor. Nasıl? Aslında 

karamsar mı o? 

 

Ahlâklılık Tarihinde Çılgınlığın Anlamı 

Eğer insanoğlunun kurduğu cemaatler, bizim 

zaman hesabımızla binlerce yıl ötesinden ve bütünüyle 

bugüne değin “töresel ahlâklılığın” ağır baskısına rağmen 

yaşadılarsa (biz küçük bir istisnalar dünyasında ve aynı 

zamanda kötülük bölgesinde yaşıyoruz); eğer diyorum, 

buna rağmen yeni ve genel çizgiden sapan düşünceler, 

değer yargıları ve tepiler tekrar tekrar patlak vermişse, 

bu, dehşet verici bir rehberliğin yönetiminde olmuştur: 

Hemen hemen her yerde yeni düşüncelere yol açan, saygı 

duyulan bir geleneğin ya da batıl inancın büyüsünü bozan 

bir çılgınlık var. Bunun neden bir çılgınlık olması 

gerektiğini kavrıyor musunuz? Sesinde ve jestlerinde 

havanın ve denizin şeytani mizacındaki gibi öyle korkunç 

ve ne yapmak istediği kestirilemeyen bir şey ve bundan 

ötürü benzer korkuya ve gözleme değer oluşunu kavrıyor 

musunuz? Açık seçik olarak tümüyle istem dışılığın 

belirtisini taşıyan, tanrısallığın maskesinin ve ağız 

borusunun çılgınlığını karakterize eden saralının 

kasılması ve köpükleri gibi görünen bir şey olduğunu 

kavrıyor musunuz? Yeni bir düşünce sahibine artık 

vicdan azabı değil, onun kendisine karşı hürmet ve dehşet 

veren ve onu düşüncesinin peygamberi ve şehidi olmaya 

zorlayan bir şey olduğunu kavrıyor musunuz? Bugün 
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bize hala durmadan, dehaya bir tuz tanesi yerine bir 

kuruntu otu tanesi eşlik eder, diye öğretilirken, eski 

insanlar daha çok nerede çılgınlık varsa, orada bir deha 

tanesi ve bilgelik olduğunu düşünürlerdi... İnsanların 

kendi kendilerine “tanrısal” bir şey diye fısıldadıkları 

gibi. Ya da daha çok, yeterince yüksek sesle ifade 

edilirdi. Platon, bütün eski insanlığıyla: “Malların en 

büyükleri çılgınlık sayesinde Yunanistan’a geldi” 

demişti. Bir adım daha atalım: Dayanılmaz bir şekil de 

herhangi bir ahlâklılığın boyunduruğunu kırıp yeni 

yasalar koymak isteyen üstün insanlara, eğer gerçekten 

çılgın değillerdiyse, kendilerini çılgın yapmaktan, ya da 

çılgınmış gibi göstermekten başka çare kalmıyordu... 

Yani sadece dini ve siyasi yönetmelik alanında değil, 

bütün alanlardaki yenilikçiler için geçerlidir. Hatta şiir 

veznini yenileştiren kimsenin de kendine çılgınlık onayı 

alması gerekiyordu. (Çok hoşgörülü zamanlara kadar 

şairlerin elinde bundan belli bir çılgınlık geleneği kaldı. 

Örneğin Solon, Atinalıları Salamin’i tekrar fethetmeleri 

için kışkırttığı zaman bu geleneğe gönderme yaptı.)  

“İnsan çılgın değilse ve öyle görünmeye cesaret 

edemiyorsa, kendini nasıl çılgın yapar?”  

Eski uygarlığın hemen hemen bütün önemli 

insanları bu korkunç düşünceyle meşgul oldular. 

Suçsuzluk, hatta böyle bir düşüncenin ve planın kutsallığı 

duygusunun yanın da hile ve diyetetik işaretlerin gizli 

öğretisi de bu zemin üzerinde kök salıp serpilmeye 

devam etti; Kızılderililerde büyücü, Ortaçağ 

Hıristiyanlarında aziz, Grönlandlılarda, Angekok, 

Brezilyalılarda paye olmak için hazırlanan reçeteler 

temelde birbirinden farklı değildir. Anlamsız şekilde oruç 



28 

 

tutmak, cinsel ilişkiden hep uzak durmak, çöle gitmek 

veya bir dağa veya bir sütuna tırmanmak veya “bir gölü 

gören kocamış bir söğüdün üzerine oturmak” ve 

kendinden geçme veya zihinsel karışıklığı beraberinde 

getirecek hiçbir şey düşünmemek. Bütün çağların en 

üretken insanlarının belki de içinde kıvranmış olduğu en 

acı ve en gereksiz ruhsal ıstıraplar vahşiliğine göz atmaya 

kim cesaret edebilir! Yalnız ve şaşkın olanların iniltisini 

dinlersek: “Ah, siz ilahi varlıklar, bana çılgınlık verin 

artık! Çılgınlık verin ki sonunda kendime inanabileyim! 

Hezeyanlar ve çırpınmalar, ani aydınlıklar ve karanlıklar 

verin, korkutun beni hiçbir faninin hissetmediği şekilde 

ateş ve buzla, gümbürtü ve etrafta dolaşan şekillerle, 

ağlatın ve inletin beni, bir hayvan gibi, süründürün 

yerlerde. Yeter ki ben inançlı biri olayım! Şüphe yiyip 

bitiriyor içimi. Yasayı öldürdüm, yasa beni, bir cesedin 

canlı birini korkuttuğu gibi korkutuyor. Eğer ben, yasanın 

daha fazlası değilsem, o zaman dünyanın en alçak 

insanıyım. İçimde olan yeni ruh, eğer sizden gelmiyorsa, 

nereden geliyor? Size ait olduğumu ispatlayın bana; bunu 

sadece çılgınlık ispatlıyor bana.”  

Bu tutku amacına en iyi şekilde ve çabucak ulaştı. 

Hıristiyanlığın azizlere ve çöl münzevilerine en zengin 

bir şekilde verimli olduğunu ispatladığı ve kendisini bu 

sayede ispatladığını sandığı zamanda, Kudüs’te büyük 

tımarhaneler vardı; bunlar en son tuz tanelerini bu uğurda 

teslim etmiş olan başarısız azizler için yapılmıştı. 

 

 

Avrupa 
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Biz Avrupalıların açıkça girdiği yeni savaşçı 

çağın belki de daha başka, daha güçlü bir kuşkuculuk 

çeşidinin gelişmesine ne ölçüde uygun olabileceği üstüne 

şimdilik yalnızca açıklayıcı bir masal anlatacağım. 

Alman tarihinin dostları kolayca anlayacaklar. Şu 

yakışıklı insan azmanı bombacılara çarçabuk heveslenen 

Prusya Kralı gibi, bir askeri ve kuşkucu deha; aslında 

onunla zafer kazanmış bir biçimde ortaya çıkan şu yeni 

Alman tipi… Büyük Frederik’in kuşku uyandırıcı deli 

babası, tek bir noktada turnayı gözünden vuran deha:  

O zamanda Almanya’da neyin eksik olduğunu, 

hangi eksikliğin, diyelim ki eğitim ya da toplumsal düzen 

eksikliğinden yüz kez daha endişe verici ve acil olduğunu 

biliyordu. Genç Frederik’e karşı sevgisizliği, derin bir 

içgüdünün yarattığı korkudan geliyordu. İnsanlar eksikti. 

En acı yürek burkuntusuyla, kendi öz oğlunun yeterince 

insan olmadığından kuşku duyuyordu. Bunda 

yanılıyordu. Ama, onun yerinde olup da yanılmayan biri 

olabilir miydi? Oğlunun tanrıtanımazcılıkla bir esprit ile, 

zevk düşkünü, hafifmeşrep, nüktedan Fransız insanı ile 

soysuzlaştığını görüyordu. Bunların arkasında büyük bir 

kan emici, kuşkuculuk örümceğini görüyordu; iyi ve kötü 

karşısında artık yeterince sert olmayan, iflah olmaz bir 

yürek sefaletinden, artık buyurmayan, buyuramayan 

parçalanmış bir istemden kuşku duyuyordu. Oysa, 

aslında, bu arada, daha tehlikeli ve daha çetin yeni tür bir 

kuşkuculuk gelişiyordu. Bunun ne ölçüde babasının 

nefretiyle yalnızlığa tutsak edilmiş bir istemenin buz 

tutmuş hüznüyle çabuklaştırılıp çabuklaştırılmadığını 

kim bilir?  Savaşın ve zaferin dehasıyla en yakından ilgili 
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olan gözü pek erkeksiliğin kuşkuculuğu Büyük 

Frederik’in şekliyle girdi. 

Bu kuşkuculuk karamsar ama, yakalar yine 

kendini; aşağılar ama sahip olur da, inanmaz ama kendini 

bu süreçte yitirmez; ruha tehlikeli bir özgürlük verir; ama 

yüreği sağlam tutar; Alman kuşkuculuğudur bu; 

Frederikçiliğin devamı olarak ruhu yüceltir, işte bu 

kuşkuculuk uzun süre Avrupa’yı Alman egemenliğine, 

onun bunalımlı güvensizliğine soktu.  

Büyük Alman filologlarını ve tarih 

eleştirmenlerinin zapt edilmez ölçüde güçlü ve sert 

erkeksi karakterleri (doğru olarak görüldüğünde, tümü de 

yıkımcı ve sanatçılardı) yeni bir Alman ruhu kavramı 

giderek kristalleşti; müzikteki ve felsefedeki bütün 

romantizmine karşın; erkeksi kuşkuculuk özelliği kararlı 

bir biçimde egemen oldu. Örneğin, bakıştaki gözü karalık 

olarak, yüreklilik ve çözümleme sertliği olarak, tehlikeli 

keşif gezilerinin, manevi hale getirilmiş tehlikeli ve 

yapayalnız gökyüzü altında kuzey kutup gezilerini sert 

istemesi olarak. Sıcakkanlı, yüzeysel insanlık; insanının, 

bu ruh önünde haç çıkardığında, geçerli gerekçeleri 

olabilir.  

Alman ruhundaki bu insandan korkmanın ayırıcı 

özelliği üstüne kafa yormak istenirse, bu kavramla yer 

değiştiren eski kavramı anımsamalı. Erkekleşmiş bir 

kadının, ölçüyü kaçırmış desteksiz bir görüşle Almanları 

Avrupa’ya yumuşak, iyi yürekli, zayıf iradeli, şairane 

aptallar olarak göstermeye kalkışının üstünden çok uzun 

süre geçmedi. Sonunda Napolyon’un Goethe’yi görmeye 

geldiği zamanki şaşkınlığını insan, yetesiye derinlikle 
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anlayacak; yüzyıllardır, Alman Ruhu’ndan ne anlaşılmış 

olduğunu ortaya koyacak.  

 

Akrabalar 

Yakınlarınız için çabalar ve güzel sözler 

bulursunuz. Fakat ben size derim ki, yakınınıza olan 

sevginiz, bizzat kendinize olan fena bir sevginizdir. 

Bizzat kendinizden kaçıp yakınınıza sığınmak ister ve 

bundan bir fazilet çıkarırsınız. Fakat ben feragatinizin 

mahiyetini bilirim. 

Sen, ben’den daha eskidir. Sen, takdis edilmiş, 

fakat ben edilmemiştir. Onun için insan en yakınına 

sokulur. 

Size yakın sevgisini tavsiye edeyim mi? Daha 

iyisi size yakınınızdan kaçmayı ve en uzağın sevgisini 

tavsiye ederim. Eşya ve hayalete sövmesi, insanı 

sövmeden daha yüksektir; en uzak ve müstakbel sevgisi, 

yakın sevgisinden daha ulvidir. 

Kardeşim, önünden kaçan bu hayalet senden 

güzeldir. Ona niçin etini ve kemiğini vermiyorsun? Fakat 

sen korkuyor ve en yakınına kaçıyorsun. Kendinize 

tahammül edemiyor ve kendinizi kâfi derecede 

sevmiyorsunuz. Şimdi en yakınınıza hürmeten iğfal 

etmek ve onun hatası ile kendinizi altınlamak 

istiyorsunuz. 

İsterdim ki, çeşit çeşit yakınlarınıza ve onun 

komşularına hiç tahammül etmeyesiniz. Böylece kendi 

dostunuzu ve onun kudretli kalbini bizzat kendinizden 

yaratmalıydınız. 

Kendi iyiliğinizden bahsetmek istediğiniz zaman 

şahit çağırıyorsunuz ve o şahidi kendiniz hakkında iyi 
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düşünmesi için iğfal edince, kendiniz hakkında iyi 

hüküm veriyorsunuz. 

Yalancı, yalnız malûmat hilâfına söyleyen 

değildir. Bilâkis, asıl yalancı, cehline rağmen 

söyleyendir. Münasebetlerinizde kendinizden böyle 

bahsediyor ve kendinizle komşunuzu aldatıyorsanız… 

Deli şöyle der: 

“İnsanlarla temas seciyeyi bozar, hele insanın 

seciyesi olmazsa…” 

Birisi en yakınına, kendisini aradığı için, diğeri 

kendisini kaybetmek istediği için gider. Kendinize olan 

fena sevginiz, sizin inzivanızdan bir mahkûm yapar. 

Yakınınıza olan sevginizi ödeyenler, uzak 

olanlardır. Hatta beş kişi yan yana olsanız, yine ölenin bir 

altıncı olmasını dilersiniz. 

Sizin bayramınızı da sevmiyorum. Orada çok 

oyuncu buldum, hatta seyirciler bile oyuncu gibi 

davranıyorlar. Size yakınınızı değil, bilâkis dostu 

öğretiyorum. 

Dost, size arzın bayramı ve insanüstünü’nün bir 

evvelden sezişi olsun. Size dostu ve onun taşkın kalbini 

öğretiyorum. Fakat taşkın kalplerin sevgisi, istenirse bir 

sünger olmayı öğrenmelidir. 

Size, içinde dünyayı taşıyan ve iyiliğin kabuğu 

olan dostu öğretiyorum. Daima hediye edecek hazır 

âlemi bulunan yaratıcı dostu. 

Onun için dünya parçalandığı zaman 

tesadüflerden hedeflerin, fenalıklardan iyiliklerin oluşu 

gibi onu yine kuvvetinizle birleştiriniz. 
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Gelecek ve en uzak, senin için bugünün sebebi 

olmalıdır: Dostunda insanüstünü’nü kendi müsebbibin 

olarak sevmelisin. 

Kardeşlerim, size yakın sevgisini değil, en uzağa 

sevgi tavsiye ederim. 

Zerdüşt böyle söylüyordu. 

Kardeşim inzivaya mı gitmek istiyorsun? Bizzat 

kendine giden yolumu aramak istiyor-sun? Biraz dur ve 

beni dinle: 

Arayan kendini kolaylıkla kaybeder. Her inziva 

bir kabahattir. Kitle böyle der. 

Ve sen uzun zaman bu kitleye mensuptun. 

Kitlenin sesi sende çınlamak ister. Ve eğer sen “artık 

vicdanım sizinle müşterek değildir” diyecek olsan, bu bir 

şikâyet ve ıstırap olur. 

Bak, bu ıstırabı bizzat bir vicdan doğurdu: Bu 

vicdanın en son kıvılcımı senin ıstırabının üstünde 

parlıyor. 

Fakat sen kederinin yoluna gitmek istiyorsun. 

Kendine olan yol hangisidir? 

Bunun için bana hakkını ve kuvvetini göster. 

Yeni bir kuvvet ve hak mısın? 

Bir ilk hareket misin? 

Kendiliğinden dönen bir tekerlek misin? 

Yıldızları da kendi etrafında dönmeye mecbur edebilir 

misin? 

Ah, yüksekliğe doğru pek çok heves var. 

Kibirlilerin çok ihtilâcı (koşuşması) var. Bana göster ki, 

mücrimlerden ve kibirlilerden değilsin. 

Ah birçok büyük fikirler var ki, bir körüğün 

yaptığından başka bir iş yapmazlar. 
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Körüklerler ve daha fazla boşaltırlar. 

Kendine serbest mi diyorsun, bir boyunduruktan 

kaçtığını değil, senin hâkim fikirlerini dinlemek isterim. 

Boyunduruktan kurtulmaya mezun olan-ardan 

mısın? 

Bazıları hizmetçiliklerini atarken son kıymetlerini 

atmış oldular. 

Neden selamet buldun? 

Bu Zerdüşt’ü alâkadar eder. Fakat gözün bana 

açıkça cevap vermeli? 

Hürriyet neye? 

İyiliğini ve fenalığını bizzat kendin verip, iradeni 

bir kanun gibi üstüne hâkim etmeye kadir misin? 

Hâkim ve kendi kanununun intikamcısı ile yalnız 

kalmak korkunçtur. Böylece varlığın buzlu soluğuna ve 

çöl boşluğuna bir yıldız boşaltılmış olur. 

Sen, tek, bugün de çok’un ıstırabını çekiyorsun; 

Bugün de cesaretin ve umutların var. 

Fakat bir vakit inziva seni yoracak, bir vakit 

gururun eğilecek, cesaretin kırılacak ve “ben yalnızım” 

diye bağıracaksın. 

Bir vakit yüksek’ini özlemeyecek ve alçak’ına 

pek yaklaşacaksın. Ve senin ulvî varlığın bir hayalet gibi 

seni korkutacak. Bir vakit “her şey yanlıştır” diye 

bağıracaksın. 

Münzeviyi öldürmek isteyen hisler var, bunlar 

öldüremezlerse bizzat kendileri öl-meye mecburdurlar. 

Fakat katil olmaya kadir misin? 

Kardeşim istihzar (huzura çıkma) kelimesini 

tanıyor musun? Ve seni hor görenlere karşı âdil olmanın 

ıstırabını biliyor musun? 
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Sen, birçoklarını hakkındaki fikirlerini 

değiştirmek için zorluyorsun. Onlar senden bunun 

hesabına sorarlar. Onlara yaklaştın ve yine onları geçtin 

Bunu sana hiç bir zaman affetmeyecekler. 

Onların üstüne çıkıyorsun: fakat sen çıktıkça, 

hasedin gözü seni o nispette küçük görür. Fakat en çok 

kin beslenen uçandır. Demelisin ki “Bana karşı nasıl âdil 

olacaksın? Sizin adaletsizliğinizi bana uygun hisse olarak 

seçerim.” 

Münzeviye haksızlık ve kirlilik isnat ederler. 

Fakat kardeşim, yıldız olursan bu sebep-ten onlara daha 

az ışık göndermemelisin. 

 

Aşk  

Aşk, kendisi adadığı öbürüne yabancılık 

duygusundan ırak tutar, dolayısıyla tam ikiyüzlülük ve 

hileli benzetmedir, hep aldatır ve gerçekte olmayan bir 

eşitliği oynar. Ve bu öyle içgüdüsel olur ki, aşık kadınlar 

bu ikiyüzlülüğü ve en ince aldatmayı sürekli inkar edip 

cesurca aşkın eşit kıldığını iddia ederler (yani aşk bir 

mucize yaratıyor!) 

Bu süreç basittir, eğer birisi kendini sevdirirse ve 

ikiyüzlü davranmayı gerekli bulmayıp bunu daha ziyade 

karşısındakine sevene bırakırsa. Ancak, sanki ikisinin de 

karşılıklı tutku dolu olduğundan ve bundan dolayı her 

birinin kendisini feda ettiğinden ve kendini diğerine 

benzetmek ve ona eşit olmak istemesinden daha karışık 

ve içine girilemez bir oyun yoktur ve sonunda, neyi taklit 

edeceğini, neyin aleyhine tavır takınacağını, kendisini ne 

olarak tanıtacağını hiç kimse bilmez. Bu oyunun güzel 
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çılgınlığı, bu dünya için çok fazla güzel ve insan gözü 

için çok fazla zariftir. 

 

 

Bağımsızlık 

En azların işidir bağımsız olmak; güçlü olanların 

ayrıcalığıdır. Ve buna kalkışan, buna en fazla hakkı olan, 

ama zorlanmadan… Bu da gösteriyor ki, bir olasılıkla, 

yalnızca güçlü değil, ayrıca taşkınlığa kalkışıyor. 

Labirente yönelen böyle bir hayatın getirdiği tehlikeleri 

bir kez çoğaltır; bu tehlikelerin en küçüğü, hiç kimsenin 

nasıl ve nerede doğru yoldan çıkacağını, başkalarından 

kopacağını, Minotauros vicdanıyla dilim dilim 

doğranacağını gözüyle görememesi… Eğer böyle biri 

yok olup giderse, bu, insan anlayışının çok uzağında olup 

biter. Ne duyulur, ne yürek sızlatır ve artık geri dönemez! 

İnsanların acımasına bile geri dönemez artık! 

 

Bedeni Hakir Görenlere 

Bedeni hakir görenlere hitap etmek istiyorum. 

Bildiklerinizi değiştirecek değilsiniz, yalnız 

bedeninizden ayrılın, yani susun. 

“Ben, beden ve ruhum” çocuk böyle söyler.. 

Niçin çocuklar gibi söylememeli? 

Fakat bilgiç kâhil (saçına ak düşmüş adam) der ki: 

Ben “Tamamen bedenim, başka bir şeyim yok!” 

Ruh ise bedende mevcut bir şeyin adıdır. 

Beden; büyük bir şuur, tek manalı bir çokluk, bir 

kavga ve barışma, bir sürü ve bir çobandır. 

Kardeşim; senin ruh dediğin şey, küçük bir şuur, 

bedenin bir âletidir. 
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Büyük şuurun küçük bir âleti ve oyuncağı… 

“Ben” diyorsun ve bu söze mağrursun. Fakat 

bunun daha büyüğü ki, buna inanmak istemez misin, 

senin bedenin ve onun büyük şuurudur. 

Bu, “Ben” demez fakat “Ben” i yapar. 

Duygunun duyduğu, fikrin kavradığı şeyin hiç bir 

zaman kendiliğinden bir ereği yoktur. Fakat fikir ve ruh, 

“biz her şeyin hedefiyiz” diye seni kandırmak isterler. 

Onlar bu kadar kibirlidirler. 

Fikir ve ruh, âlet ve oyuncaktır. Bunların 

arkasında büyük bütün vardır. 

Bu bütün, duygunun gözleri ve ruhun kulakları ile 

araştırır. 

Bu bütün, daima araştırır ve arar; mukayese eder, 

zorlar, fetheder, tahrip eder, hükme-der ve “Ben” in 

hükümdarıdır. 

Kardeşim, fikirlerinin ve duygularının arkasında 

kudretli bir âlem, meçhul bir üstat vardır. Onun adı 

bütün’dür. Yeri bedenindir. 

O senin bedenindir. Bedeninde en parlak 

fikrinden ziyade şuur vardır. 

Kim bilir bedenin, senin en yüce fikrîni ne için 

kullanır. 

Senin bütünün “Ben” in ve onun mağrur adımları 

üstünde güler. 

Kendi kendine der ki: 

Fikrin bu atlayışları, bu uçuşları nedir? Benim 

hedefim için bir dolambaçlı yol. Ben; “Ben” in güzergâhı 

ve ona mefhumlarını fısıldayanım. 
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Beden “Ben” e der ki: “Şuran ağrısın” ve orası 

ağrır. Ve ağrısının durmasını düşünür. O, yalnız bunu 

düşünür. 

Beden “Ben” e der ki: “Şurada haz duy”, orası 

hazlanır ve sık sık nazlanmayı düşünür. Ve yalnız bunu 

düşünecektir. 

Bedeni hakir görenlere bir söz söyleyeyim: 

O hakir görme onların saygısıdır. 

Saygı ve hakareti, kıymeti ve iradeyi yaratan 

nedir? 

Yaratıcı beden, kendine hürmet ve hakaret yarattı, 

zevk ve elem yarattı 

Yaratıcı beden, iradesinin kulu olarak kendine 

ruhu yarattı. 

Ey bedeni hakir gürenler! 

Kendi hakaret ve deliliğinizle bedeninize hizmet 

ediyorsunuz. Size söylüyorum; bedeniniz bizzat ölmek 

istiyor ve hayata sırtını çeviriyor. Kendisinin en çok 

istediğinden başka bir şeye gücü yetmez. “Kendisinden 

ötesi için yaratmak”, en çok bunu ister, bütün hasreti 

budur. Fakat bu işte geç kalmıştır. Bunun için ey bedeni 

hakir görenler; bedeniniz göçmek istiyor. Ondan hayatı, 

bedeni tahkir ediyorsunuz! 

Çünkü kendinizden ötesi için artık bir şey 

yaratamazsınız. 

Ondan hayata ve toprağa öfkeleniyorsunuz. 

Hakaretinizin manasız bakışında şuursuz bir haset 

gizlidir. 

Bedeni hakir görenler! Sizin yolunuzdan 

yürümeyeceğim. Sizler benim için “insanüstünü” birer 

köprü değilsiniz. 



39 

 

Zerdüşt böyle söylüyordu… 

 

Beklemek 

Bekleyenlerin sorunu; şans ve epeyce 

hesaplanamayan şeyler gereklidir, eğer, kendisinde bir 

sorunun çözümünün bulunduğu daha yüksek bir insan, 

tam zamanında eyleme geçecekse, patlamaya ya da… 

Ortalama durumlarda olmaz bu, dünyanın köşe 

bucağında bekleyen insanlar otururlar, ne yönden, neyi, 

hele boşuna beklediklerini bilmeyerek. Bir ara uyandırıcı 

bir çağrı çıkagelir, gecikmiş, hani şu rastlantı, eyleme 

izin veren; işte o zaman da, o canım gençlik ve eylem 

gücü, kıpırtısız, oturarak, tüketilmiştir çoktan ve kaç 

insan korkuyla sıçrayıp kalktığında bile, kol ve 

bacakların uyuduğunu, hele ruhunun çok ağır olduğunu 

görüvermiştir! “Çok geç” demiştir, kendi kendine; 

kendine olan inancını yitirip bundan böyle yararsız 

olduğunu anlayarak…  Dahiler için, Elsiz Rafael’in, bu 

deyimin en geniş anlamıyla, belki de kural dışı bir durum 

değil de, bir kural olduğunu söylemeli miyiz? Dahi, belki 

hiç de az bulunur bir varlık değildir. Oysa, beş yüz el 

gerekir fırsatı saçından tutup yakalayarak “tam uygun 

zamana eziyet etmek için… 

 

Ben Kimim 

Bu yakında insanlığın karşısına, şimdiye dek ona 

yöneltilmiş en çetin istekle çıkacağımı göz önüne alarak, 

önce kim olduğumu söylemeyi gerekli buluyorum. 

Aslında bilinmeliydi bu: “Kimliğimi saklamış” değilim 

çünkü. Ama ödevimin büyüklüğü ile çağdaşlarımın 
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küçüklüğü arasındaki oransızlık şuradan belli ki, beni 

işitmediler, görmediler bile. 

Ben kendime açtığım krediyle yaşıyorum; belki 

yaşadığım da bir önyargı yalnızca? Yaşamadığıma 

kendimi inandırmam için, yazları Ober-Engadin’e gelen 

aydınlardan bir tekiyle konuşmam yeter. Bu koşullar 

altında, alışkanlıklarımı, içgüdülerimin gururunu aslında 

ayaklandıran bir ödev düşüyor bana, şunu söylemek 

düşüyor: 

Dinleyin! Ben falancayım. Başkasıyla 

karıştırmayın beni her şeyden önce! 

Örneğin, hiç de umacı değilim ben, bir töre 

canavarı değilim. Üstelik şimdiye dek erdemli diye saygı 

gören insan türüne tam karşıt bir yaradılıştayım. Söz 

aramızda, bana öyle geliyor ki, gururumu asıl okşayan da 

bu. Feylosof Dionysos’un çömeziyim ben; ermiş 

olmaktansa, “satir” olmayı yeğ tutarım. Neyse, bu yazıyı 

okuyun yeter. Belki de o karşıtlığı güleç, insancıl bir 

biçim de ortaya koymaktan başka amacı yoktur bu 

yazının; belki bunu dile getirebilmişimdir. 

İnsanlığı düzeltmek, herhalde benim vaat 

edeceğim en sonuncu iş olurdu. Yeni putlar dikmiyorum 

ben; önce eskiler öğrensin, balçıktan ayakları olmak ne 

demekmiş. Utları (ki benim için “ülküler” demektir) 

devirmek, zanaatım asıl bu benim. İnsanlar ülküsel bir 

dünya uydurdukları ölçüde gerçeğin değerini, anlamını, 

doğruluğunu harcadılar. “Gerçek dünya” ile “görünüşte 

dünya”, açıkçası: Uydurma dünya ile gerçek... 

Ülkü denen yalan şimdiye dek gerçeğe bir beddua 

idi; bu yolla insanlık en derin içgüdülerine dek aldatıldı, 

yalana boğuldu; yükselişinin, geleceğinin, gelecek üstüne 
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yüce hakkının güvenceleri saydığı ters değerlere taptı 

giderek. 

Yazılarımın havasını soluyabilen, bunun bir 

yüksek yer havası, sert bir hava olduğunu bilir. O hava 

için yaratılmış olmalı insan, yoksa oldukça büyüktür 

üşütme tehlikesi. Bu yakındır, yalnızlık yaman, ama her 

şey nasıl durgun, ışık içinde! Nasıl özgür solur insan! Ne 

çok şeyi aşağılarda bırakmıştır! 

Felsefe, bugüne dek anladığım, yaşadığım gibisi, 

yüksek dağda, buz içinde gönüllü yaşamaktır,; varlıkta 

yabancı, sorunsal olanı, şimdiye dek töre’nin yargıladığı 

her şeyi arayıştır. Yasaklar içinde böylesine uzun bir 

gezginlikten edindiğim görgümle, bugüne dek yapılan 

töreleştirmenin, ülküleştirmenin nedenlerini, istediğinden 

başka türlü görmeyi öğrendim. Feylesofların gizli 

öyküsü, taktıkları büyük adların psikolojisi aydınlığa 

çıktı benim için. 

Bir kafa ne denli doğruya dayanabilir, ne denli 

doğruyu göze alabilir? Benim için git gide asıl değer 

ölçüsü bu oldu. Yanılgı (ülküye inanç) körlük değildir, 

yanılgı korkaklıktır... Bilgide her kazanç, ileriye atılan 

her adım yüreklilikten gelir, kendi kendine karşı 

sertlikten, dürüstlükten gelir... Ülküleri çürütmüyorum 

ben, onların önünde eldiven giyiyorum yalnız...  

 

Bencil Olmayan Ahlâk 

Bir kılı kırk yaran sivri akıllı ahlâkçı, benim 

bencil olmayan insana saygı duyup onu üstün gördüğümü 

söyleyebilir. Ama bencil olmadığı için değil de, bana, 

kendine rağmen, bir başkasına yararlı olma hakkına sahip 

göründüğünden. Apaçık şurası: Onun kim olduğu, 
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başkasının kim olduğu sorulur daima. Buyurmaya 

yönlendirilmiş, buyurucu kılınmış biri için, örneğin 

kendini yadsıma ve alçakgönüllü geri çekilme bir erdem 

değil, bir erdemin boşa harcanmasıdır. Bana öyle 

görünüyor. 

Kendini koşulsuz kabul eden, yalnızca kendi 

beğenisine karşı günah işlemeyenlere yönelmiş her bencil 

olmayan ahlâk, ihmal etme günahına karşı bir meydan 

okumadır; bir ayartma daha insan maskesi altında ve tam 

bir ayartma, daha yüksek, daha az bulunur, daha 

ayrıcalıklıya zarar verme. Ahlâklar her şeyden önce, 

sıralanma düzeni önünde boyun eğmeye zorlanmalıdır; o 

kendini beğenmişlikleri, vicdanlarında açığa çıkarılmalı, 

sonunda onlar, şunları söylemenin ahlâksızlık olacağında 

anlaşana kadar: “Birisi için iyi olan, diğeri için iyidir.”  

Böylece, benim sivri akıllı ve bonhomme ahlâkçım, 

gülünmeyi hak etmedi mi, ahlâkların ahlâklı olmasını 

öğütlerken? Oysa, insanın çok fazla hakkı olmamalı, 

gülenlerin kendi tarafında olmasını istemeye; ahlâk 

yanlışlığının bir parçası, gerçekten iyi beğeniye aittir. 

 

 

Bilim adamı 

Deha karşılaştırıldığında, yani üreten ya da 

doğuran bir varlıkla, bu iki sözcüğün en geniş anlamıyla, 

akademisyenin, sıradan bilim adamının hep bir geçkin bir 

kız kurusunu andıran yanı var. Çünkü onun gibi 

insanlığın bu iki değerli işleriyle tanışıklığı yok. Aslında, 

akademisyen ve geçkin kız kurusunun ikisinin de saygı 

değerliliği ödün karşılığıdır. Ödün verilince saygı 
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değerlilikleri vurgulanır. Oysa, ödün verme zorunda 

oluşumuz sıkıntı verir bize. 

Yakından bakalım: Kimdir bilim adamı? İlkin 

soylu olmayan bir insan tipidir; soylu olmayan bir insan 

tipinin erdemleriyle, yani egemen olmayan bir tiptir, ne 

buyurgan ne de kendi kendine yeten. Çalışkanlığı vardır, 

düzendeki, sıralamadaki yerini sabırla kabul eder; 

yetenekleri ve gereksinimlerinde ölçülü ve dengelidir; 

benzerlerine ve benzerlerinin gereksinmelerine karşı 

içgüdüsü vardır. Örneğin, biraz şu bağımsızlık ve yeşil 

otlak, huzurlu bir çalışma olmaksızın, şu onur ve tanınma 

hevesi (her şeyden önce, tanınma, tanınmışlık şart 

koşulur), şu iyi bir ad taşımanın gün ışığı, şu kendi 

değerlerini ve çıkarlarını, tekrar tekrar yenmek zorunda 

olduğu, bütün bağımlı insanların ve sürü hayvanlarının 

yüreklerinde tortu olan iç güvensizliğiyle perçinleme. 

Umulacağı gibi, akademisyenin bir de soylu olmayan 

hastalıkları ve yakışıksız davranışları vardır. Küçük 

kıskançlıklarla doludur, erişemeyeceği yüksekliklerde 

bulunanlarda alçak olanı gören keskin gözlere sahiptir. 

Kendini koyuvermişlere güvenir de çağıl çağıl akanlara 

güvenmez; büyük akıntılar insanın önünde tümüyle soğur 

ve içine kapanır. Gözleri dümdüz, coşkusuz bir deniz 

gibidir; hiçbir sevinç ve duygudaşlığın 

dalgalandırmadığı. 

Akademisyenin en kötü ve en tehlikeli yeteneği, 

tipindeki sıradanlık içgüdüsünden gelir. Alışılmamış 

insanı içgüdüsel olarak yok etmeye çalışan, her gerilmiş 

yayı kırmaya ya da daha da iyisi gevşetmeye çabalayan 

şu Cizvitçiliğin sıradanlığından.. Gevşetmeye, yani, 

saygıyla, sakınan bir elle doğal ki, alışılmamış acımayla 
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gevşetmeye Cizvitçiliğin gerçek hüneri, kendini her 

zaman acıma dini olarak sunmayı bilen… 

 

 

Bilgelik 

Dünyayı derinlemesine görmüş biri, insanların 

yüzeyselliğinde, ne gibi bilgeliğin bulunduğunu bilir. 

Onları koruyan güdü, onlara yanar döner, hafif, hatalı 

olmayı öğretir. Orada burada, coşkuyla ve abartmayla, 

saf formlara tapınma görülür, felsefecilerin ve 

sanatçıların arasında. Kimse kuşku duymasın, böylesi 

üstünkörülük kültüne gereksinmesi olan, gün gelir 

onların altında ezilir gider. Belki de, bir sıralanma düzeni 

vardı, bu yanmış çocuklar, yalnızca onun görüntüsünü 

çarpıtma niyetinde yaşama zevkini bulan doğuştan 

artistler arasında. Onlar için ne ölçüde hayatın tadının 

kaçtığı, ne ölçüde görüntüsünün çarpıtılmış, zayıflatılmış, 

öbür dünyasal kılınmış, tanrılaştırılmış olarak görme 

isteklerinden çıkarılabilir. 

Bu derin, kuşkulu, onmaz bir karamsarlık 

korkusu, bütün bin yılı, varlığın dinsel yorumuna 

dişlerini geçirmeye zorluyor. İnsanların yeterince güçlü, 

yeterince sert, yeterince sanatçı olmadan önce, hakikati 

çok erken ele geçirebileceklerini sezdiren bu güdünün 

korkusu. 

Dindarlık, “Tanrıdaki hayat”, bu açıdan 

bakıldığında, hakikat korkusunun, en ince, en son ürünü 

olarak görünüyor; bütün sahteciliklerin sonuçlarının 

önünde, sanatçı tapınması ve sarhoşluğu olarak, hakikatin 

tersine çevrilmesini, bedeli ne olursa olsun, hakikat 

olmayan isteme olarak. Belki de, şimdiye dek, 
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dindarlıktan başka insanın kendini güzelleştireceği daha 

güçlü bir yol yoktu: Onunla insan, çok daha bir sanat, 

yüzeysellik, renk oyunu, iyilik oluyor; görünüşü artık acı 

vermiyor. 

Bilgelerin Önyargısı 
Bütün çağların insanlarının neyin iyi, neyin kötü, 

neyin övgüye değer ve neyin yergiye layık olduğunu 

bildiklerine inandıkları konusunda bilgeler doğru bir 

yargıda bulunmuşlardır. Ama, “biz şimdi geçmişte 

herhangi bir zamandakinden daha iyi biliyoruz,” görüşü, 

bilgelerin bir önyargısıdır. 

 

Bilgi 

Tek tek bilimlerin tarihi izlendiğinde, gelişmesi 

içinde en eski ve en genel sürecini anlamak için bir ipucu 

bulunabilir, bilgi ve tanımanın: Bu ikisinde de 

gelişmemiş hipotezler, uyduruklar, şu iyi ve boş inanma 

isteği, o güvenmeme ve sabır eksikliği ortaya çıkar önce. 

Duyumlarımız, ince, güvenilir, temkinli tanıma 

organı olmayı geç öğrenir, üstelik tümüyle de öğrenemez. 

Gözlerimiz, verilen bir uyarıya, daha önce birçok kez 

oluşturulmuş imgeyi bir kez daha oluşturarak yanıt 

vermeyi, alışılmamış ve yeni olanın izlenimini 

yakalamaktan daha rahatlatıcı bulur. Sonuncu daha fazla 

kuvvet, daha fazla ahlâklılık gerektirir. Yeni bir şey 

işitmek zor ve acı vericidir kulağa; yabancı bir müziği 

kötü işitiriz. Başka bir dilde işitilen sesleri daha tanıdık, 

daha bildik sözcükler haline getirmeye kalkışırız 

gönülsüzce. Örneğin, Alman, arcu balista’yı işittiğinde 

onu Armbrust’a çevirmiştir. Duyumlarımız, yeniyi 

düşman ve itici bulurlar; en basit duyum sürecinde bile, 
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korku, sevgi, nefret, edilgen tembellik duyguları gibi 

duygular egemendir. 

Bugünkü okurun bir sayfadaki tek tek tüm 

sözcüklerden (heceler bir yana) çok azını okuduğu gibi; 

yalnızca yirmi sözcük arasında gelişigüzel beşini seçiyor, 

bu beş sözcükten çıkartılabilecek anlamı tahmin ediyor;  

bir ağacın, tam tamına, yaprakları, dalları, rengi, 

biçiminin olanca ayrıntısı göz önüne alındığında, çok 

azını görebiliyoruz; bir ağaç görüntüsü uyduruvermek 

çok daha kolayımıza gidiyor. En nadir yaşantılarımızın 

orta yerinde de aynı şeyi yapıyoruz. Yaşantımızın büyük 

bir bölümünü uyduruyoruz, kendimizi herhangi bir olup 

bitenin uydurukçusu olarak görmemek için pek 

zorlanmıyoruz. 

Bütün bunların anlamı, temelde, ta başından beri, 

yalan söylemeye alışmışız. Ya da daha erdemli ve 

ikiyüzlü, kısaca daha hoş söylenirse, insan sandığından 

çok daha artisttir. Canlı bir söyleşide sık sık konuştuğum 

insan yüzünün dile getirdiği düşünceyle öylesine açık ve 

ince bir biçimde belirlendiğini görürüm ya da yarattığı 

etkiye inanırım. Öyle olur ki, bu açıklık, görmek yetimin 

gücünü çok aşar. Yüzünde kasların ince hareketlerini ve 

gözlerinin ifadesini uydurmak zorunda kalır. 

 

Böbürlenmek 

İnsan dilediği kadar bilgisiyle şişinip dursun, 

dilediği kadar nesnel görünsün, boşuna! Sonunda her 

zaman ancak kendi yaşam öyküsünü elde edecektir. 

İnsanların tarih boyunca farkına vardıkları aşılmaz 

zorunluluk, bu zorunluluğun ne aşılmaz ne de zorunlu 

olduğudur. Bugün artık kimse ölümcül hakikatlerden 
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ölmüyor; çok fazla panzehir var. Uygarlık tarafından yok 

edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir uygarlık çağını 

yaşıyoruz. Sevilmiş olma isteği kendini beğenmişliklerin 

en büyüğüdür. İnsanları şiddetle kendi üzerine çeken, bir 

oyunu her zaman kendi lehine çevirmiştir. 

Çok düşünen ve uygulamalı düşünen, kendi 

maceralarını kolayca unutur, ama başından geçenlerin 

çağrıştırdığı düşünceleri hiç unutmaz. Biri kendi 

düşüncesine bağlı kalır; çünkü ona kendi kendine ulaşmış 

olduğunu sanır. Öteki ise, onu zahmetle öğrendiği ve onu 

anlamış olmakla övündüğü için bağlıdır düşüncesine. 

Sonuç olarak, her ikisi de kendini beğenmişlik... İçine 

doldurulacak çok şey olduğu zaman, günün yüzlerce cebi 

vardır. Bir düşmanla savaşarak yaşayan kişinin, 

düşmanını hayatta bırakmakta yararı vardır. 

Açıklanmamış karanlık bir konu apaçık bir konudan daha 

önemli sanılır. Sadece karşıtları can sıkıcı olmayı 

sürdürdükleri için, arada bir, bir davaya bağlı kalırız. Bir 

insan kendini hep çok büyük işlere adadığında, onun 

başka bir yeteneğinin olmadığı pek görülmez. 
 

Ceza 

Bir küçük intikam, hiç intikam almamaktan daha 

insanidir. 

Ve eğer ceza, mütecaviz için bir hak ve şeref 

değilse cezalarınızı da istemem. 

Haksızlığa uğramak, haklı olmaktan daha 

kibardır. Yalnız bunun için zengin olmak gerektir. 

Soğuk adaletinizi sevmem. Hâkimlerinizin 

gözünden daima bir cellât ve onun soğuk demiri bakar. 
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Söyleyin; adaletin gören gözlerle bir sevgi oluşu 

nerede bulunur? 

Bana yalnız bütün cezaları değil, bütün suçları da 

üzerine alan bir sevgi bulunuz. 

Bana, hâkimden başka herkesi beraat ettiren bir 

adalet bulunuz. 

Bunu da dinlemek ister misiniz? Tam âdil olmak 

isteyen için yalan da bir insan dostluğudur. 

Fakat nasıl tam âdil olayım? Herkese 

kendisininkini nasıl veririm? Bana şu kadar da kâfi: 

Herkese kendiminkini veririm. 

Kardeşlerim! 

Nihayet bütün yabancılara haksızlık etmekten 

sakının. Bir muhacir nasıl unutur, nasıl mukabele eder? 

Bir muhacir, derin bir kaynak gibidir. İçine bir taş 

atmak kolaydır. Fakat söyleyin, taş dibe kadar çöktükten 

sonra onu kim çıkarmak ister? 

Yabancıyı tahkir etmekten çekinin. Eğer 

yaptınızsa artık onu öldürün. 

 

Çıkar 

Şimdilerde, “çıkar gözetmeme” sevdasının 

yaygınlığı açısından, belki de belli bir tehlikesizlik 

olmaksızın, neyin halkın çıkarıyla ilgili olduğunun, 

sıradan insanın genellikle hangi şeylere temelden ve 

derinden önem verdiğinin bilincine varılmalıdır. Sıradan 

insanın yanına eğitilmişleri, akademisyenleri, aldatıcı 

değillerse felsefecileri de katmalı. Şöyle bir olgu ortaya 

çıkıyor: Daha incelmiş, daha titiz beğenirleri, her dalda 

yüksek yaradılışta olanları çeken, ilgilendiren şeylerin 

çoğu, sıradan insana “ilginç” görünmüyor: Yine de ilgi 
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duyma eğiliminde olsa bile, bunun nasıl çıkarla ilgili 

olmayan bir biçimde ele alınabileceğinin şaşkınlığına 

düşer. 

Bu halk şaşkınlığına, ayartıcı, öbür dünyayla 

ilgili, gizemli anlatım biçimlerini yüklemeyi bilen 

felsefeciler olagelmiştir. Belki de sakin yaşantılarından 

devşirebilecekleri daha yüksek doğayı bilmediklerinden 

olmasın? 

“Çıkarsız” eylemin çok ilginç olduğunu, ilgi 

çekici olduğu, çıplak apaçık hakikatini ileri sürmediler; 

oysa, diyelim ki aşka dayanan bir eylem “bencil” 

olmamalı mı? Vay kuş kafalılar vay! Özveriye övgü mü?  

Oysa kim gerçekten özveride bulunuyorsa, karşılığında 

bir şey istediğini ve elde ettiğini bilir; belki de 

kendindeki bir şey karşılığında, kendindeki bir şeyden 

özveride bulunur, daha fazlasını edinmek, belki de 

genellikle daha fazlası olmak ya da daha fazlasını 

duymak için vazgeçer. Oysa, bu titiz bir ruhun dolaşmayı 

istemediği sorular ve yanıtlar alanıdır. Hakikat 

kendisinden yanıt istediğinde, esnemesini örtbas etmek 

zorunda kalsa da.  

 

 

Çobanlar 

Niceleri sürüden çekmek; bunun için geldim ben. 

Halk ve sürü bana kızacak; çobanlar, “haydut” diyecekler 

Zerdüşt’e. Ben “çobanlar” diyorum ya, onlar kendilerine 

“iyiler ve doğrular” derler. Ben “çobanlar” diyorum ya, 

onlar kendilerine “hak dine inananlar” derler. İyilere ve 

doğrulara bakın! En çok kimden nefret ediyorlar? Kendi 

değer levhalarını parçalayandan, bozandan, yasa 
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bozandan… Bütün inançların inanç erlerine bakın! En 

çok kimden nefret ediyorlar? Kendi değer levhalarını 

parçalayandan, bozandan, yasa bozandan; oysa o 

yaratıcıdır! 

 

Çocuk ve Evlilik 

Kardeşim, yalnız senin için bir sorgum var: 

Bu sorguyu bir kurşun gibi gönlüne atıyorum. 

Onun ne kadar derin gittiğini bilirim. 

Gençsin, çocuk ve aile istiyorsun. Fakat sana 

sorarım; bir çocuk istemeye mezun bir insan mısın? 

Faziletlerine, hislerine hâkim, kendini zorlayabilen bir 

galip misin sana sorarım? 

Yoksa dileğini söyleten şey, içinde ki hayvan 

veya zina mı, yalnızlık mı, kendinle geçinememek mi? 

İsterim ki; senin zaferin, kurtuluşun bir çocuğu 

özlesin. Zafer ve kurtuluşuna canlı abideler dikesin. 

Kendinden ilerisi için inşa edesin. Fakat önce 

kendi beden ve ruhun mükemmel yapılmış olmalı. 

Yalnız tenasül etmeyecek, kendinden üstüne 

atlayacaksın. Bunun için sana izdivacın bahçesi yardım 

edecek. 

Bir yüksek beden, bir ilk hareket, kendiliğinden 

dönen bir teker, bir yaratıcı yaratmalısın. 

Evlilik: İki kişinin bütün yarattıklarından üstün 

bir kişi yaratma iradeleridir. 

Evlilik:, bu iradenin sahibi oldukları için iki 

kişinin birbirini tazim etmesidir. 

Evliliğinin gerçek anlamı bu olsun. 

Fakat birçoklarının evlilik dedikleri şey: 

Ah lüzumsuzlara ne ad vereyim? 
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Ah bu iki kişinin ruh züğürtlüğü! 

Ah bu iki kişinin ruh kirliliği! 

Ah bu iki kişinin acınacak rahat düşkünlüğü! 

Bunların hepsine evlilik diyorlar. Ve nikâhlarının 

göklerde kıyıldığını söylüyorlar! 

Bu lüzumsuzların köklerini de istemem. Onları, 

semavî yuvada kucaklaşan hayvanları istemem. 

… 

Böyle izdivaçlara gülmeyin: Ebeveynin haline 

ağlatmayacak çocuk var mı? 

Erkeğin biri bana kıymetli ve hayatın gayesi için 

olgun göründü. 

Fakat karısını görünce bütün dünyayı tımarhane 

sandım. 

Evet, isterdim ki, bir yiğitle bir kaz çiftleştikleri 

zaman dünya çırpınsın. 

Birisi, kahraman gibi hakikatler aradı, sonunda bir 

küçük süslü yalan yakaladı. Adına “ailem” dedi. 

Birisi, pek nazlı ve müşkülpesentti (güç beğenen, 

titiz), fakat birdenbire her zaman için cemiyetini bozdu 

ve adına “evliliğim” dedi. 

Birisi, meleklerin faziletlerini toplayan bir 

hizmetçi arıyordu. Fakat birdenbire bir kadının hizmetçisi 

oluverdi. Şimdi melek olacak kadar bir eksiği kaldı. 

Bütün müşterileri ihtimamlı buluyorum. Hepsinin 

hilekâr gözleri var. 

Fakat en hilekârı bile karısını çuvalda satın alıyor. 

Birçok kısa delilikler, siz buna aşk diyorsunuz. Ve 

izdivacınız, bu kısa deliliklerin çoğuna uzun budalalık 

halinde bir nihayet veriyor… 
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Dağdaki Ağaç 

Zerdüşt’ün gözleri bir delikanlının kendisinden 

kaçtığını görmüştü. 

Bir akşam “Renkli İnek” denilen şehrin etrafını 

çeviren dağlarda yalnız gezinirken, bu delikanlıyı bir 

ağaca dayanmış ve yorgun bakışlarla vadiyi seyrederken 

gördü. 

Zerdüşt, delikanlının dayandığı ağaca tutunarak 

dedi ki: 

Bu ağacı ellerimle sallamak dilesem buna gücüm 

yetmez. Fakat bizim göremediğimiz rüzgâr onu tazip 

eder. Ve dilediği tarafa eğer. 

Bizi, görmediğimiz eller en kabalık, sertlik ve 

inatçılıkla eğerler ve bize azap ederler. 

O zaman delikanlı şaşkınlıkla doğruldu ve dedi ki:  

Zerdüşt’ün sesini işitiyorum. 

Zaten onu düşünüyordum. 

Zerdüşt cevap verdi: 

O halde ne korkuyorsun? Fakat insan ağaç gibidir. 

Yüksekliğe ve aydınlığa doğru ne kadar çıkmak 

isterse, kökleri aşağıya, karanlığa, derinliklere, fenaya 

doğru o kadar fazla sokulur. 

Delikanlı:  

“Evet fenaya doğru, nasıl benim ruhumu keşfe 

kadir oldun?” diye bağırdı. 

Zerdüşt gülümsedi ve dedi ki:  

Bazı ruhlar hiç bir zaman keşfedilemezler. 

Meğerki onları ilk defa yoktan var etme etmiş 

olalım. 

Delikanlı, “Evet fenaya doğru” diye bir kere daha 

bağırdı. 
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Zerdüşt sen doğruyu söylüyorsun. Yükseklikleri 

dileyeliden beri kendime güvenmez oldum. Ve kimse 

bana güvenmez oldu. Bu nasıl oluyor? 

Ben kendimi çok çabuk değiştirdim. Benim de 

bugünüm, dünümü bozuyor. 

Çıkarken çok defa bir kaç basamak atlarım. Fakat 

basamaklar bunu bana bağışlamıyorlar. 

Yukarı çıktığım zaman kendimi daima yalnız 

bulurum. Benimle kimse konuşmuyor. 

İnzivanın donu beni titretiyor. Yukarılarda ne 

yapacağım? 

Tahkirim ve hasretim beraberce büyüyorlar. 

Yukarı çıktıkça, çıkanı daha fazla tahkir ediyorum. Çıkıp 

da ne yapacak? 

Çıkışımdan ve takılışımdan ne kadar utanıyorum. 

Sızlayışımla nasıl alay ediyorum? Kaçanlardan nasıl 

nefret ediyorum? Yukarılarda ne kadar yorgunum? 

Delikanlı burada sustu… 

Zerdüşt, dayandıkları ağaca baktıktan sonra dedi 

ki: 

Bu ağaç, dağda tek başınadır. O, insan ve hayvanı 

atlayarak yükseldi. Ve eğer dili olsaydı, onu anlayacak 

kimse bulunmazdı; o, bu kadar büyümüştür. 

O, şimdi bekliyor. Neyi bekliyor? Bulutların 

bulunduğu yere yakın, her halde ilk yıldırımı bekliyor. 

Zerdüşt bunları söyleyince delikanlı sert bir ifade 

ile dedi ki: 

Evet Zerdüşt; sen gerçek söylüyorsun. Yükselmek 

istediğim zaman inmeyi dilemiş oluyorum. 

Ve sen benim yıldırımımsın. 

Bak, seni göreliden beri artık ben neyim?  
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Sana olan hasedim beni tahrip etti. 

Delikanlı bunu söylerken acı acı ağlıyordu. 

Fakat Zerdüşt onu kolları ile sararak kendisi ile 

beraber yola çıkardı. 

Bir müddet beraberce yürüdükten sonra Zerdüşt 

konuşmaya başladı: 

Kalbim parçalanıyor, bütün tehlikelerini 

sözlerinden ziyade gözlerin söylüyor. 

Sen henüz hür değilsin, hürriyet arıyorsun. Bu 

arayış senin gecelerini çaldı ve seni uyanık tuttu. 

Hür yükseklikleri istiyorsun. Ruhun yıldızlara 

susamıştır. 

Fakat kötü huyların da hürriyete susamışlardır. 

Vahşi köpeklerin hürriyet istiyorlar; ruhun bütün 

mahpusları serbest bırakmaya uğraştığı zaman onlar 

mahzenlerinde neşelerinden havlıyorlar. 

 

Doğa 

Doğa bize aldırmadığından, doğanın ortasında 

kendimizi öyle rahat hissederiz ki... Uygarlaşmış dünya 

ilişkilerinde herkes, hiç değilse bir konuda kendini 

başkalarından üstün hisseder. Genel iyi yüreklilik buna 

dayanır. Çünkü, durum elverirse herkes yardım edebilir, 

o halde bir utanç duymaksızın bir yardımı da kabul 

edebilir. Yapacak çok şeyi olan insan, inançlarını ve 

genel düşüncelerini hemen hemen hiç değiştirmeksizin 

korur. Aynı şekilde, bir ülkünün hizmetinde olan her 

insan, ülkünün kendisine artık hiç kulak asmaz; onun 

buna zamanı yoktur. 

… 
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Doğanın ölçüsüne göre yaşamak mı istiyorsunuz? 

Ey siz soylu Stoacılar, ne de aldatıcı sözler böyle! Doğa 

gibi bir varlığı düşünün, ölçüsüzce savursun, ölçüsüzce 

kayıtsız, amaçsız ve niyetsiz, acımasız ve adaletsiz, hem 

bereketli hem kısır hem de kesin olmayan; bir güç olarak 

kayıtsızlığın kendisini düşünün; bu kayıtsızlığın ölçüsüne 

göre nasıl yaşayabilirdiniz? 

Yaşamak; bu, kesinlikle doğadan başka bir şey 

olmayı istemek değil mi? Yaşamak, değerlendirmeyi, 

tercih etmeyi, haksız olmayı, sınırlı olmayı, farklı olmayı 

istemek değil mi? Üstelik, “doğanın ölçüsüne göre 

yaşamak” sözü, temelde “yaşamanın ölçüsüne göre 

yaşamak” anlamına gelse bile, buna uymamak nasıl 

elimizde olabilirdi ki? 

Kendinizin ne olduğundan, ne olması 

gerektiğinden yola çıkan bir ilke koymak niye? Aslında 

durum oldukça değişik: Yasalarınızın esaslarını doğadan 

devşirdiğinizi, kendinizden geçercesine coşkuyla 

savunsanız da, burada tersine bir şey istiyorsunuz; sizi 

gidi müthiş oyuncular, kendi kendilerini kandıranlar siz! 

Kibriniz, doğayı, hem de doğanın kendisine ahlâkınızı, 

idealinizi katmak, dikte etmek istiyor: Doğanın “Stoanın 

ölçüsüne göre” olması gerektiğini talep ediyorsunuz; 

bütün varlığın yalnızca kendi kafanıza göre olmasını 

diliyorsunuz. Stoacıların bitmeyen müthiş övünme ve 

genelleştirmesi olarak! Bütün hakikat aşkınızla, kendinizi 

böylesine uzun süre, öylesine inat ve hipnotik katılıkla 

doğayı yanlış, yani Stoacı açıdan görmeye 

zorluyorsunuz; artık onu, bir daha başka türlü 

göremeyinceye dek…  
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Bilmem hangi temelsiz kuruntu, sizi zırva bir 

umuda sürüklüyor. Çünkü kendinize zulmetmeyi 

biliyorsunuz. Stoacılık kendi kendine zulümdür; öyleyse, 

doğaya da zulmedilebilir, çünkü Stoacı da doğanın bir 

parçası değil mi?... Ama, bu eski ve hiç bitmeyen bir 

hikâye:  

Eskiden Stoacılarla ortaya çıkan felsefe kendine 

inanmaya başlar başlamaz, bugün bile sürüyor. Kendi 

kafasına göre bir dünya yaratıyor, bu dünya başka türlü 

olamıyor; felsefe, bu zulmedici etkinin kendisidir, en 

yüksekteki ruhsal güç istemi, dünyayı yaratma, istemi. 

 

Doğrular ve Yanlışlar 

Doğrular ve yanlışlar yoktur, sadece yorumlar 

vardır. Dünyada hiçbir şey, insanı kin besleme duygusu 

kadar yıpratmaz. Doğrunun kayıtsız şartsız dostuna iyi 

denilir. Ama saygınlığın insanına nesnelerin 

nurlandırıcısına da iyi denilir. Daha güçlü olana, daha 

zayıf olanın hizmet etmesi; bunun için onu iradesi ikna 

eder ki, zayıf olan üzerine hükmetsin. Sadece bu o 

zevkten vazgeçemez. Nasıl daha küçük olan daha büyük 

olana kendisini verirse, en küçük olandan zevk ve güç 

alması içi , tıpkı bunun gibi en büyük olan da kendini 

kudret uğruna verir, hayatını bunun için kullanır. Bu, en 

büyük olanın kendini teslim etmesi, vermesi, onun risk 

ve tehlikelerle ölüm için zar atmasıdır. 

Düşünün ki, varoluşun ebedi kum saati defalarca 

tersine, bir daha tersine çevrilip duruyor. Her seferinde 

siz de, ben de, içindeki her zerre de sürekli tersine 

çevriliyoruz...  

Dost 
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Etrafımda daima bir fazla var. 

Daima bir kere bir; bu gittikçe iki olur.  

Muhacir böyle düşünür. 

Ben ve “beni” daima hararetle konuşurlar. 

Bir dost olmasaydı nasıl tahammül ederdik? 

Muhacir için dost daima üçüncüdür: 

Üçüncü, bir mantardır ki; iki kişinin 

konuşmasının derine düşmesine mani olur. 

Her muhacir için pek çok aşağılıklar vardır. Onun 

için bir dosta ve onun yüksekliklerine hasrettir. 

Başkalarına imanımız, kendimize iman 

edeceğimiz şeylerde kendini ifşa eder. Bir dosta olan 

hasretimiz, bizim kendimizi ifşa eder. 

Ve çok defa sevgi ile yalnız hasreti atlatmak ister. 

Ve çok defada bir düşman peyda ederiz. Taarruz 

edebileceğimizi saklamak için taarruz ederiz. 

Hiç değilse düşmanım olsa… 

Dostluk dilemeğe cesaret edemeyen hakiki övüş 

böyle hitap eder. 

Bir dost elde etmek için harp edebilmelidir. Ve 

harp edebilmek için düşman olabilmelidir. 

Dostundaki düşmanı saymalısın. Üstünden atlayıp 

geçmeden ona yaklaşabilir misin? 

Dostunda en iyi düşmanını bulmalısın. 

Ona mukavemet ettiğin zaman kalben ona, en 

yakın olmalısın. 

Dostunun önünde giyinik olmak istemez misin? 

Olduğun gibi görünmek dostuna saygın olmalıdır. 

Fakat o, seni bunun için şeytan görmek ister. 

Kendini aldatmayan isyan eder: 
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Çıplaklıktan korkmaya pek hakkınız var. Evet. 

Eğer Tanrı olsaydınız elbisenizden utanabilirdiniz. 

Dostun için ne kadar güzel giyinsen azdır: Çünkü 

sen ona insanüstünü’nün oku ve hasreti olmalısın. 

Dostunu uyurken gördün mü? Ta ki onun nasıl 

göründüğünü bilesin. 

Başka zamanlarda dostunun çehresi nedir? O 

çehre, kusurlu ve pürüzlü bir ayna içinde senin kendi 

çehrendir. 

Dostunu uyurken gördün mü? Dostunun bu 

manzarasından dehşet almadın mı? 

Ah dostum, insan geçilmesi lâzım gelen bir 

şeydir. Dost, içini keşfetmekte ve susmakta bir üstat 

olmalıdır. 

Her şeyi görmek istememelisin. Rüyan sana 

dostunun uyanıkken ne yaptığını ifşa etmelidir. 

Dostunun insaf edip etmeyeceğini bilmek için 

senin insafın bir “içini bilme” ol-malıdır. 

Belki o sende yılmamış gözü ve ebediyetin 

bakışını seziyor. 

Dostuna olan merhametini, sert bir kabuk altında 

sakla, ona bir diş geçir; o, o zaman incelik ve tatlılık 

kazanır. 

Dostunun iyi havası, inzivası, ekmeği ve ilâcı 

mısın? Bazıları kendi zincirlerini kıramaz. Fakat yine 

dostunun kurtarıcısıdır. 

Köle misin? 

O halde dost olamazsın. 

Müstebit (diktatör, zulüm ve baskı yapan) misin? 

Öyle ise dostun olamaz. 
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Uzun zaman kadının içinde bir köle ve müstebit 

saklı kaldı. 

Onun için kadın, dostluğa kabiliyetli değildir. O 

yalnız aşkı tanır. 

Kadının sevgisinde, sevmediği her şeye karşı bir 

haksızlık ve körlük vardır. 

Kadının şuurlu sevgisinde de ışıkla beraber gece, 

yıldırım ve baskın vardır. 

… 

Fakat erkekler; söyleyin sizden dostluğa elverişli 

kim var? 

Erkekler, züğürtlüğünüze ve ruhunuzun darlığına 

bakın! 

Dostunuza ne kadar verirseniz, ben de dostuma o 

kadar veririm. 

Ve bununla fakirleşmek istemem. 

Arkadaşlık var; fakat dostluk da olsun… 

 

 

 

Dinsel Olan 

İnsan ruhu ve sınırları, şimdiye dek ulaşılan 

insanın iç yaşantısının genişliği, bu yaşantıların 

yükseklikleri, derinlikleri, uzaklıkları, ruhun şimdiye dek 

tüm tarihi ve tüketilmemiş olanakları; işte anasının 

karnından psikolog doğmuş ve “büyük avların” dostu 

psikologlar için önceden belirlenmiş avlanma alanı. Ne 

kadar da sık kendine umutsuzca söylemek zorunda. Tek 

kişi! Ah, yalnızca tek kişi! Ve bakın şu “koskoca ormana, 

bakir ormana!“ İşte o zaman birkaç yüz yardımcı, iyi 

eğitilmiş tazılar ister; onu insan ruhunun tarihine 
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götürebilip orada yabanıllığını bir araya getiren. Boşuna! 

Kaç kez kafasına dank etti. Temelli ve acıyla, onda 

merak uyandıran her şey için yardımcılar ve tazılar 

bulunamaz. 

Akademisyenleri yeni ve tehlikeli, yürekliliğin, 

kurnazlığın, inceliğin her anlamıyla gerektirdiği av 

alanına salmanın yanlışlığı şurada: “Büyük avın olduğu 

yer de hiçbir işe yaramıyorlar artık, üstelik büyük tehlike 

başlıyor; tam orada duyarlı gözlerini, duyarlı burunlarını 

yitiriyorlar, homines religiosi’nin ruhunda bilgi ve vicdan 

sorununun, örneğin, şimdiye kadar ne çeşit bir tarihi 

olduğunu ortaya çıkarmak için; insan belki de Pascal’ın 

entelektüel vicdanı gibi derin, yaralı, muazzam olmamalı 

insan… O zaman da parlak, engin gökyüzüne, yukarıdan 

bakabilip düzenleyen, bu tehlikeli ve acılı yaşantı 

kalabalığını formüllere zorlayabilen kötülükçü 

ahlâksallığa gerek olacak. Peki, kim görecek bu hizmeti 

bana! Bu hizmetçileri beklemeye kimin zamanı var? Çok 

nadir yetiştikleri açık; herhangi bir çağda olasılıkları 

öylesine düşük! 

Sonunda insan her şeyi kendi başına yapmak 

zorunda, kendisi birkaç şeyi bilebilmek için… Demek ki 

yapacak çok şeyi var! Oysa benimki gibi bir merak, her 

şeyden önce, en makbulü, bütün ayıpların; özür dilerim, 

şunu demek istiyordum: Hakikat sevgisi ödülü, hem 

gökyüzünde hem de yeryüzünde. 

 

Duygudaşlık 

Başkasını anlamak için, duygusunu içimizde 

benzer şekilde oluşturmak için, gerçi sık sık onun öyle ya 

da böyle belirlenmiş duygusunun sebebini arar ve 
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örneğin, “o neden mahzun?” diye sorarız... Çünkü sonra 

aynı nedenden dolayı kendimiz de mahzun olacağız; ama 

çok daha alışılmışı ise bunu yapmayıp, duyguyu 

başkasında yaptığı ve gösterdiği etkilere göre içimizde 

üretmek, gözlerinin, sesinin, yürüyüşünün, tavrının 

ifadesini (ya da onların sözle, resimle, müzikle tam 

kopyasını) kendi vücudumuzda taklit etmektir (en 

azından adale hareketlerinde ve sinir yoluyla 

uyarılmalarda en küçük benzerlik oluşuncaya kadar). 

Bunun üzerine içimizde, hareketlerle duygular arasındaki 

eski bir ortaklığın sonucu olarak, ileri ve geri koşmak 

için eğitilmiş benzer bir duygu ortaya çıkar. 

Başkasının duygularını anlamadaki hünerimizi 

çok geliştirdik ve hemen hemen irade dışı olarak bir 

insanın yanında olduğumuzda, hep bu maharetin 

egzersizini yapıyoruz. İnsan özellikle kadınların, etrafta 

duyumsadıkları şeylerin kopya edilip, yansıtılmasını, 

yüzlerinde titreyip, parıldayan hatların oynamasında 

görür. Ama en belirgin olarak bize, duygu hızlı ve duyarlı 

tahmininde ve başkalarının duygularını anlamada usta 

olduğumuzu müzik gösterir. Yani eğer müzik, duyguların 

kopyasının kopyasıysa ve ancak bu uzaklığa ve 

belirsizliğe rağmen bizi yeterince sıklıkla kendisine ortak 

ediyorsa, öyle ki üzülmek için hiçbir nedenimiz olmadığı 

halde zırdeliler gibi sadece bize herhangi bir şekilde 

üzülenlerin ses tonlarını ve hareketlerini ya da belki 

onların adetlerini anımsatan sesler ve ritimler duyduk 

diye üzülürüz.  

Bir şarkıcının müziğiyle öylesine savaş 

heyecanına kapılıp, ayağa fırlayarak toplantı halindeki 
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saray erkanından beş kişiyi öldüren bir Danimarka 

kralından söz edilir: 

Ortada savaş yoktu, düşman yoktu, daha çok 

bunların tersi hüküm sürüyordu, ama duygudan neden 

çıkaran güç, görünüşü ve aklı yenecek kadar kuvvetliydi. 

Bununla beraber, işte bu, müziğin hemen hemen her 

zaman yaptığı etkidir (esasen etki yapması varsayımıyla) 

ve insanın bunu anlaması için öyle kendi içinde çelişkili 

durumlara ihtiyacı yok. Müziğin bizi içine sürüklediği 

duygu durumu, her seferinde gerçek durumumuzun 

görünüşü ve bu gerçek durumu ve nedenlerini teşhis eden 

akılla çelişki halindedir. Başkalarının duygularına göre 

duygularımızı oluşturmaya ne sayesinde böyle alışmış 

olduğumuzu sorarsak, cevap hakkında hiçbir şüphe 

kalmıyor: 

Bütün yaratıkların en ödleği olarak insan, narin ve 

duyarlı doğası sayesinde, korkaklığı içinde başkasının 

duygularını anlama, başkasının (hayvanın da) 

duygularına karşı hızla anlayış gösterme ustalığına 

sahiptir. Binlerce yıl boyunca her yabancıda ve canlıda 

tehlike görmüştür. Böyle bir görünüş karşısında derhal 

yüz ifadesini ve tavrını taklit etmiş ve bu yüz ifadesinin 

ve tavrın arkasındaki kötü niyet tarzı hakkında sonuç 

çıkarmıştır. İnsan, niyetlere ilişkin bütün hareketlerin ve 

hatların bu yorumunu, cansız şeylerin doğasına bile 

uyguladı; cansız hiçbir şey yoktur çılgınlığı göstererek… 

Bizim doğa duygusu dediğimiz her şeyin, gök, 

tarla, kaya, orman, fırtına, yıldızlar, deniz, doğa, ilkbahar 

görünüşünün kökeninin burada olduğuna inanıyorum... 

Korkunun ezeli uygulaması olmadan, her şeyin onun 

arkasında olan ikinci bir anlam doğrultusunda görsek, 
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doğadan şimdi zevk almazdık, tıpkı anlamanın ustası 

olan korku olmadan insanlardan ve hayvanlardan zevk 

almayacağımız gibi. Zira sevinç ve hoş bir hayret, 

nihayet gülünç olma duygusu duygudaşlığın sonradan 

doğan çocukları ve korkunun çok sonraki kardeşleridir. 

Hızlı anlama yeteneği... Bu görüldüğü gibi hızla sahte 

tavır takınma yeteneğine dayanır... Gururlu, kendini 

beğenmiş insanlarda ve halklarda azalıyor, çünkü onlar 

pek korkmuyorlar. Buna karşın anlamanın ve sahte tavır 

takınmanın her türü korkak halkların içine yerleşmiş; 

burası, taklit edici sanatların ve yüksek zekânın da gerçek 

vatanıdır.  

Eğer ben duygudaşlığın böyle bir kuramından 

hareketle, burada teklif ettiğim gibi, tam da şimdi çok 

sevilen ve kutsal ilan edilen bir mistik süreç teorisini 

düşünürsem, onun sayesinde merhamet iki yaratıktan bir 

yaratık meydana getiriyor ve bu yolla birisine öbürünü 

doğrudan anlamayı mümkün kılar. 

Hatırladığım kadarıyla, Schopenhauer’inki gibi 

pırıl pırıl bir kafa bile böyle aşırı heyecanlı ve işe 

yaramaz ıvır zıvır şeylerden zevk alıp bu zevki tekrar 

başka berrak ve yarı berrak kafalara ekmişti.  Şaşkınlığın 

ve acımanın sonu olmadığını biliyorum. Kavranamaz 

anlamsızlıktan aldığımız zevkin derecesi ne olmalı! Eğer 

insan gizli zihinsel arzularına kulak verirse, bütünüyle 

deliliğe çok yakındır! 

Gerçekten niçin Schopenhauer kendini Kant’a 

karşı böyle müteşekkir, böyle derinden minnettar 

hissetti? Bir kere foyası açık seçik ortaya çıkıyor: Birisi 

bize Kant’ın kesin buyruğundan nasıl qualitas occulta’nın 

alındığından ve onun anlaşılabilir kılınacağından söz 
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etmişti. Bunun üzerine Schopenhauer şu sözcüklerle 

tepki göstermişti: “Mutlak buyruğun anlaşılabilirliği! 

Kökünden yanlış bir düşünce! Zifiri karanlık! Tanrı 

anlaşılır olmaktan korusun! İşte bir anlaşılmazlık var ki, 

aklın bu acısını ve kavramları kısıtlar, koşullu, sonlu, 

aldatıcı olur; bu kesinlik Kant’ın büyük hediyesidir.” 

İnsan, daha baştan bu şeylerin anlaşılamazlığına 

inanarak kendisini mutlu hisseden kimsenin ahlâksal 

şeylere ilişkin bilgi konusunda iyi niyetli olup olmadığını 

düşünüyor! Ya samimi olarak, yukarıdan aydınlatılmaya, 

büyüye ve ruhların görünmesine vekurbağanın metafizik 

çirkinliğine inanan birisi? 

Bugün duygudaşlık vaazı veriliyor; dikkatle 

dinlenirse, bir başka din artık bu vaazı vermiyor. 

Psikologlar kulak kabartsınlar; tüm budalalıklarda, bu 

gürültülerde, bu vaazlara mahsus (tüm vaazlara olduğu 

gibi, boğuk, iniltili gerçek seslerde kendinden nefreti 

duyacaklar.) Onlar, şu Avrupa’nın karartılmasına, 

çirkinleştirilmesine aittirler; yüzyıllardır gittikçe 

yoğunlaşan (ilk belirtisi Galiani’nin Modome d’Epinay’e 

yazdığı düşündürücü mektupta kayıtlıdır) bu işleyişin 

nedeni olmadıkları sürece. “Modern düşünceler” insanı, 

bu mağrur maymun, kendinden ölçülemeyecek ölçüde 

mutsuzdur: Bu kesin. Acı çeker ve budalalığı ondan 

yalnızca bu acısını başkalarıyla paylaşmasını, 

“duygudaşlığı” ister ondan… 

 

Düşler Ülkesi 

Düşler ülkesinin güzel görünümlü içinde her 

insan yetkin bir sanatçıdır, bu düşler ülkesi bütün 

biçimlendirici sanatların bir tasarımıdır, göreceğimiz gibi 
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önemli bir yanıdır. Biz, biçimin tadına doğrudan doğruya 

algılanışı içinde varmışız, bütün biçimler bize ayrıntısız, 

işe yaramaz bir nesnenin bulunmadığını gösterir. Bu düş 

gerçeğinin yüce yaşamında, onun görünümünün yarı 

ışıltılı duyumunu bile sezmişiz, ben bunun öz duyumunu, 

onların ne denli çok olduğunu, düzenliliğini, kimi 

belirtilerini, ozanın anlatımlarını yaşamışım. 

… 

Düş kurmaya dayalı benzeşim, bize, salt sanatçı 

konusunda az çok bilgi verir. Biz de, bu salt sanatçı gibi, 

düş kurmaları düş evreninin kurguları ortasında, 

bozmaksızın, yeniden göz önüne getirirsek: “O bir 

düştür, ben onu sürekli olarak görmek istiyorum.” 

dediğini anlarız. Böyle bir düş kurmanın içten gelen derin 

tadına varmak için, bu konudan yola çıkarsak, bu içten 

gelen derin beğençle görünüşler içinde düş kurmaya 

kalkarsak, gündüzü, onun sakıncalı usandırıcılığını 

büsbütün unuturuz. 

 

Düşmanın Fikirleri 

En korkak kafaların bile doğuştan ne kadar keskin 

ya da ne kadar bunak olduklarını ölçmek için onların 

düşmanlarının fikirlerini nasıl kavradıklarına ve 

anlattıklarına bakın: 

Bu esnada her aklın doğal ölçüsü kendini ele 

verir. Kusursuz bilge kişi istemeden düşmanını 

idealleştirip, çelişkisini bütün lekelerden ve 

rastlantılardan arındırır: Bunun sonucunda düşmanından 

parıldayan silahlarla donanmış bir tanrı oluşunca, o 

zaman onunla savaşır. 
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Düşmanı Sevmek 

Düşmanını sevmek mi? Bunun iyi öğrenildiğine 

inanıyorum: Bin türlüsü oluyor bugün, küçüğünden 

büyüğüne; evet zaman zaman daha yükseği, daha incesi 

oluyor. Sevdiğimizde küçümsemeyi öğreniyoruz, tam da 

tüm yüreğimizle sevdiğimizde. Oysa bunların tümü 

bilinçsizce, gürültüsüzce gösterişsiz, ağza, mağrur 

sözleri, erdem formüllerini yasaklayan iyinin şu gizliliği 

ve utangaçlığıyla. Tavır olarak ahlâk, bugünkü 

beğenimize karşıdır. Bu da karşı bir ilerlemedir. Din, 

sonunda, gerçekleştirdiği ilerleme gibi, din düşmanlığı ve 

Voltaire’ci haşinliği işin içine katarsak. Önceki özgür 

ruhların el kol işaretlerinden oluşan dillerine ait olan her 

şey, vicdanımızda müzik, ruhumuzda danstır. 

 

 

Düşünme 

Yeterince uzun bir süredir felsefecileri yakından 

gözledikten, onların satır aralarını okuduktan sonra, 

kendi kendime diyorum ki: Bilinçli düşünmenin büyük 

bir bölümü hâlâ içgüdüsel etkinlikler arasında sayılmalı, 

felsefece düşünme bile; nasıl kalıtsal olanla, ‘doğuştan 

olan” konularında düşüncelerimiz değiştirdiysek, burada 

da değiştirmeyi öğrenmeliyiz. 

Doğma eyleminin, kalıtımın bütün işleyiş ve 

gelişmesinde yeri ne denli azsa, “bilinçli olmanın” 

sonuca götürücü anlamda, içgüdüsel olanla karşılaştığı o 

denli azdır. Bir felsefecinin en bilinçli düşünmesi içgüdü 

aracılığıyla gizlice yönlendirilir ve belli kanallara itilir. 

Bütün mantığın görünüşteki özerk işleyişinin gerisinde 

de, değer biçimler, daha açık söylersek, yaşamının belli 
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türlerini korumak için fizyolojik gereksinmeler bulunur. 

Örneğin, belirgin olan, belirsiz olandan daha fazla değerli 

olacaktır, görünüş hakikatten daha az: Ama böylesi değer 

biçmeler, bizim için düzenleyici önlemleri bir yana, 

yalnızca yüzeyde değer biçmelerden fazla bir şey 

olmayacak bizim gibi varlıkların kendilerini korumaları 

için belki kesinlikle gerekli belli bir tür niaiserie 

(budalalık). Öyleyse diyelim haydi, özellikle insan 

değildir, her şeyin ölçüsü…  

 

Efendi ve Köle 

Yeryüzüne egemen olmuş, hâlâ da egemenliğini 

sürdürmekte olan bir çok daha ince ve daha kaba 

ahlâklarda dolaştım; gördüm ki, belli özellikler, 

birbirlerine bağlı olarak, düzenli olarak birlikte ortaya 

çıkıyor. Şimdiye dek iki temel tip ortaya çıktı; bir de 

temel ayrım. Efendi ahlâkı ve köle ahlâkı var; hemen 

eklemeliyim, bütün daha yüksek ve karışık kültürlerde, 

bu iki ahlâkın arasını bulma çabaları görülüyor; yine de 

sık sık karşılıklı yanlış anlama, evet, kimi kez zorlayarak 

bir araya getirme; aynı insanda aynı ruhun içinde bile. 

Ahlâksal değer ayrımı ya yönetilen grupla olan 

ayrımdan zevk duyan bilince sahip yönetici bağımlılar 

arasında ilk durumda, yönetenler, “iyi” olanı 

belirlediğinde, bu ayırt edici ve sıralanma düzenini 

belirleyici ruhun yüceltilmiş gururlu durumları olarak 

algılanıyor. Soylu insan, yüceltilmiş gururlu durumları 

zıddının dile getirildiği böylesi yapılardan kendini ayırır; 

küçük görür onları. Hemen belirtilmelidir ki, bu birinci 

tür ahlâkta “iyi” ve “kötü”nün zıtlığı, yaklaşık olarak 

“soylu” ile “aşağı” zıtlığı anlamına gelir. İyi ve kötü 
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zıtlığının kökeni farklıdır. Korkak, endişeli, küçük ruhlu, 

ufak yararlar düşünen, ayrıca özgür olmayan bakışlarıyla 

güvenilmez olan, kendini küçük gören, kendilerine kötü 

davranılmasına izin veren köpek gibiler, yılışan, 

dalkavuk, hele yalancılar aşağı görülür. 

Sıradan insanların yalancı olduğu, bütün 

Aristokratların temel inançları arasındadır. Eski Yunan 

soyluları, “Biz doğrucular” derlerdi kendilerine. Değer 

sözleri önce, her yerde insanlara uygulanır, sonra buradan 

eylemlere. Bundan dolayı, “merhametli eylem niçin 

övülür?” sorusundan yola çıkan ahlâk tarihçileri vahim 

bir yanlış içindedir. Soylu tipteki insan, kendini 

belirleyen biri gibi duruyor, onanma gereksinimi yoktur, 

‘bana zararlı olan şeyin kendisi zarardır” diye yargıda 

bulunur; kendini genellikle şeylere onur veren biri olarak 

bilir; değer yaratandır o. Kendisinin bir parçası olarak 

bildiği her şeye onur verir. Böyle bir ahlâk, kendi kendini 

yücelten ahlâktır. Görünüşte doluluk duygusu vardır, 

taşımak isteyen güç duygusu, yüksek gerilim mutluluğu, 

bağışta bulunan, gönülden veren… 

Soylu insan da bahtsız insana yardım eder, ama 

bu acımadan dolayı değildir ya da hemen hemen öyle 

değildir, daha çok güç fazlalığının doğurduğu bir 

itkidendir. Soylu insan onur duyar kendinden, 

konuşmayı, susmayı bildiğinden, kendine sert ve haşin 

davranışından aldığı keyiften ve haşin davranmaktan ve 

bütün sert ve haşin şeylere saygı gösterir. “Acımasız bir 

yürek koydu Wotan göğsüne” der, eski bir Baltık 

efsanesi… Uygun bir şiirsel ifade, gururlu bir Viking 

ruhtan geldiğini görerek. Bu tip insan gerçekten 

acımadığı için gururludur, efsane kahramanı uyarır: Eğer 



69 

 

yürek gençken sert değilse, hiç bir zaman sertleşmez. 

Böyle düşünen soylu ve gözü pek insanlar, ahlâk 

ayırımını tümüyle acımada, ya da başkaları için eylemede 

ya da désintéressement’da bulan ahlâktan en fazla uzakta 

bulunurlar; kendine inanç, kendisiyle övünme, 

“bensizliğe” olan temel düşmanlık ve ironi, duygudaşlığa 

ve “sıcak yürekliliğe” karşı, hafif bir hor görme 

ihtiyatlılıkla birlikte belirli bir biçimde soylu ahlâkına 

aittir. Onur vermeyi bilen güçlüdür bir sanatıdır onların, 

buluş alanı yaşı ve geleneğe derin saygı…  

Ataların lehine, gelecek olanların aleyhine inanç 

ve önyargı, güçlünün tipik ahlâkıdır: modern 

düşüncelerin insanı, tersine, hemen hemen içgüdüsel 

olarak ilerlemeye, geleceğe ve yaşlılığa gösterilen 

saygının gittikçe artan eksikliğine inanır; bu da, yeterince 

bu düşüncelerin soylu olmayan kökenini ortaya koyar. 

Yönetenler ahlâkı yine de, çağdaş beğeniyle karşı, en 

sıkıcı, en yabancı konumdadır, insanların yalnızca 

eşitlerine karşı görevleri vardır; yabancı olana, aşağı 

düzeyde olana, insan, istediği gibi ya da gönlünün çektiği 

gibi, iyinin ve kötünün ötesinde davranır diye ilkesinin 

katılığıyla, burada acıma ve benzeri duygular yerini 

bulur. Uzun teşekkürler ve uzun intikamlar yeteneği ve 

görevi - ikisi de yalnız eşitler arasında-, kısaslarda 

incelik, aşırı abartılış dostluk kavramı belli bir düşman 

olma zorunluluğu (sanki kıskançlık, kavgacılık, kibir 

duyguları için bir lağım olarak (temelde iyi dost 

olabilmek için)… 

Bütün bunlar soylu ahlâkının tipik özellikleri, 

daha önce belirtildiği gibi, modern düşünceler ahlâki 



70 

 

değil, bundan dolayı, onu paylaşmak zor, yeniden 

kurcalamak örtüsünü de kaldırmakta. 

İkinci tip ahlâkta, köle ahlâkında durum değişik. 

Diyelim ki, canı yanmış, bastırılmış, acı çeken, bağımlı, 

kendisinden emin olmayan, yorgun biri ahlâk 

değerlendirmelerinde bulunuyor: Ahlâk, 

değerlendirmelerinde neler ortak olacaktır? Bir olasılıkla, 

insanın tüm durumları hakkında karamsar bir kuşku dile 

getirilecektir; belki de, kendi durumuyla birlikte insanın 

bir aşağılanması. Kölenin gözü, güçlünün erdemlerine 

alışık değildir. Kuşkucu ve güvensizdir; incelmiş bir 

güvensizliği vardır. Orada yüceltilmiş tüm iyiye, 

mutluluğun bile, sahici olmadığına kendini inandırmak 

ister. Tersine bu özellikler ortaya çıkarılır ve bir ışık seli 

olarak yayılır. 

Acı çeken için, acının varlığını koyulaştırarak: 

İşte acıma, gönül alan yardımsever bir el, sıcak bir yürek, 

sabır, çalışkanlık, alçakgönüllülük, dostluk övülür, çünkü 

bunlar, varlığın baskısına dayanmak için yararlı 

niteliklerdir ve nerdeyse tek araçtır. Köle ahlâkı aslında 

yarar ahlâkıdır. İşte, ünlü iyi ve kötü zıtlığının kökeni 

burada; gücün ve tehlikenin kötüde olduğu hissedildi, 

nefrete izin vermeyen belli bir korkunçluk, incelik ve 

kuvvetin. Böylece köle ahlâkına göre ise, kesinlikle 

iyilerdir korku yaratan, yaratmak isteyen; kötü ise küçük 

görülür.  

Zıtlık, köle ahlâkının mantıksal sonucu olarak, 

küçük görme, bu ahlâkın iyisiyle birleştirildiğinde, 

doruğuna ulaşır; bu hafifçe ve iyi niyetle olabilir. Çünkü 

iyi insanlar, kölelerin düşünme biçimi içinde tehlikesiz 

olmalıydılar: İyi huylu, kolay kandırılabilir, biraz alık, 
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belki de un bonhomme. Nerede köle ahlâkı ağırlık 

kazansa, dil, “iyi” ve ‘alık” sözcüklerini bir araya getirme 

eğilimini gösterir. 

Son bir ayırım daha:  

Özgürlük özlemi, mutluluk içgüdüsü ve özgürlük 

duygusunun incelikleri, nasıl zorunlu olarak köle 

ahlâkına ve ahlâklığına aitse, sanatlı ve becerikli bir derin 

saygı ve özveri, aristokratik düşünme biçiminin ve 

değerlendirmesinin belirtileridir. Bu aşkın bir tutku 

olarak, bizim Avrupalı bir özelliğimizdir bu; soylu bir 

kökene sahip olmasını açık kılıyor: Bilindiği gibi, 

bulunuşu Provençal şövalye şairlerine aittir, şu 

Avrupa’nın birçok şeyini, hemen hemen kendini borçlu 

olduğu gal saber’in görkemli, yaratıcı insanlarına. 

 

Egoizm 

Egoizm, asil bir ruhun temelidir. Ebedi gerçeklik 

olmadığı gibi, mutlak doğru da yoktur. En insani 

davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini 

önlemektir. En gizliler, en güçlüler, en korkusuzlar, en 

yarı gecemsiler; bir ışık ister misiniz? Bu dünya kudrete 

yönelik iradedir. Bunun dışında hiçbir şey değildir. 

Bizzat sizde kudrete yönelik iradesiniz. Bunun dışında 

hiçbir şey değilsiniz! Eğer Müslümanlık, Hıristiyanlığı 

küçümsüyorsa, bunu yapmakla binlerce kez haklıdır. 

Çünkü Müslümanlık insana değer verir.  

 

Eğitim 

Eğer önderleriniz kör ise ve buna rağmen gören 

olarak geçiniyorlarsa, sizi kim eğitim ülkesine götürecek? 

Hanginiz sanatın kutsal ciddiyetinin gerçek duygusuna 
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erişebilirsiniz? Eğer size konuşmanın öğretileceği yerde 

bağımsız kekeleme metodu ile şımartılırsanız; bir sanat 

eseri karşısında huşu ile durmak değil de, bağımsız 

estetize etmek öğretilirse; sizi büyük düşünürleri 

dinlemeye zorlamak yerine, bağımsız felsefe yapmaya 

itilirseniz şayet, bunların hepsinin sonucu antikden 

sonsuza değin uzakta kalmanız ve günün uşağı 

olmanızdır. 

… 

Kitlenin eğitimi amacımız olamaz; aksine 

seçilmiş büyük ve kalıcı eserler için donatılmış tek insan 

olabilir. Büyük halk kitlesi hizmet ve itaat için doğarlar 

ve dalkavukça yapmacık veya seviyesiz düşüncelerinin 

faaliyette olduğu her an doğanın onları hangi balçıktan 

şekillendirdiğini ve bu balçığa hangi fabrikanın 

markasını bastığını ispatlar. 

… 

Şimdi şunu iyi biliyoruz ki, adil bir gelecek 

kuşak, bir halkın genel eğitim seviyesini sadece o büyük, 

yalnız ilerleyen kahramanların devrine bakarak 

değerlendirecek ve onların nasıl kabul edildiği, teşvik 

edildiği, şereflendirildiği veya yalnız bırakıldığı, kötü 

davranıldığı ve nasıl yok edildiğinin tarzına göre oyunu 

verecek. 

… 

Devletin neden bu kadar fazla eğitim kurumuna 

ve öğretmene ihtiyacı vardır? Niçin bu geniş halk eğitimi 

ve halk aydınlatması kurulmuştur? Çünkü gerçek Alman 

ruhundan nefret edilir; çünkü hakiki eğitimin aristokrat 

doğasından korkulur; çünkü böylece tek başına büyük 



73 

 

olan insanların kendilerini yok etmeye sürüklenmeleri 

istenir. 

… 

Eğitim kurumlarımızın olmadığı, fakat olması 

gerektiği gittikçe belirginleşiyor. Binalarıyla bu yüksek 

amacın ahengi olan liselerimiz ya tehlikeli bir kültürün 

bakım merkezi oldular ve aristokratik ve bilge ruhların 

seçimine dayanan eğitimi derin bir nefretle kendisinden 

uzaklaştırdılar ya da küçük düşünen, verimsiz veya her 

durumda eğitimden uzak kalan, belki de değeri en 

azından o şüpheli kültürün baştan çıkarışına karşı göz ve 

kulağı hissizleştirmek olan çılgınlığı yetiştiriyorlar. 

… 

Gerçek eğitim, yoksul ve aşağı bireyler tarafından 

kirletilmeyi reddeder; kendisini bencil amaçları için bir 

araç olarak ele geçirmek isteyenden bilgece kaçmayı 

bilir; eğer birisi ondan kazanç sağlamak ve sefaletini onu 

kullanarak dindirmek gibi yanlış bir düşünceye kapılırsa 

aniden sessiz adımlarla ve alaycı tavırla kaçar. 

… 

Genel anlamda liseli bir çok şey öğrenmeli ve 

içinde toplamalıdır; belki böylece yavaş yavaş onu 

sonradan üniversitede bağımsız ve benzer şekilde 

öğrenmeye ve toplamaya sevk edecek bir güdü 

oluşturmaya yardımcı olacaktır. Özetle, biz lisenin 

eğiliminin örgenciyi böyle hazırlamak ve alıştırmak 

olduğuna inanıyoruz ki, o sonradan bağımsız yaşamaya 

devam etsin ve öğrensin. Nasıl ki, lise düzeninin baskısı 

altında yaşamak ve öğrenmek zorunda kaldıysa... 

… 
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Eğitilmiş üniversiteliler konusunda yanılmayın, o 

ne dereceye kadar tamamıyla eğitimle takdis edildiğine 

inansa da hâlâ öğretmenin elinde şekillenen bir liselidir. 

… 

Bütün eğitim, şimdi akademik özgürlük diye 

övülen şeylerin tam tersiyle başlar; itaatle, emir altına 

girmekle, terbiye ile, hizmetkarlıkla…. 

 

 

 

Erdemlerimiz 

Erdemlerimiz? Bizim de kendi erdemlerimiz 

olabilir; yalnız, doğrusunu söylemek gerekirse, bunlar, 

safdil, kaba saba, dedelerimize saygı duymamıza yol 

açan erdemlerin biraz uzağında. 

Biz, yarından sonraki günlerin Avrupalıları, 

yirminci yüzyılın ilk çocukları, tüm tehlikeli 

merakımızla, çokluğumuz ve kendimizi saklama 

sanatımızla, ruh ve anlamlarındaki neredeyse 

tatlandırılmış, tavsamış taşyürekliliğimizle; eğer 

erdemlerimiz olmalı idiyse, galiba bunlar, yalnızca bizim 

en gizli, en yürekten eğilimlerimizi taşıyan erdemler 

olmalıydı en şiddetli gereksinmelerimizle, en iyi biçimde 

uzlaştırmayı öğrendiğimiz. Peki, hadi bir kez daha onları 

labirentlerimizde arayalım! Orada, bildiğimiz gibi, 

niceleri yitirir kendini, niceleri yiter gider. İnsanın kendi 

erdemlerini aramasından daha güzel bir şey var mıdır? 

Anlamı şu olmasın sakın: Kendi erdemine inanma? Oysa 

bu, kendi erdemine inanma, temelde, önceleri temiz 

vicdan denilen şu, dedelerimizin başlarının arkasına 

taktığı sık sık da anlama yeteneklerinin arkasına, şu 
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saygıdeğer, uzun kuyruklu kavram örgüsünden başka 

nedir ki? 

Öyleyse, öyle görünüyor ki, kendimizi ne denli 

az, eski moda ve dedelerimize saygılı görürsek görelim, 

yine de bir noktada bu dedelerin torunlarıyız, temiz 

vicdanımızla biz son Avrupalılar. Biz de hâlâ takıyoruz 

bu saç örgüsünü. Ah! Bir bilseniz nasıl da yakın, pek çok 

yakın, gelmesi başkalarının!  

 

Eylem ile Vicdan 

Eylem ve vicdan genellikle uyuşmazlar. Eylem, 

ağaçtan ham meyveleri toplamak isterken, vicdan onları 

gereğinden çok olgunlaşmaya bırakır, ta ki yere dökülüp 

ezilinceye kadar. 

 

Fazilet Kürsüsü 

Zerdüşt’e uyku ve fazilete ait güzel şeyler 

söyleyen bir üstadı övdüler. Onu çok sayarlar ve mükâfat 

olarak bütün gençlik, kürsüsünün önünde toplanırmış. 

Zerdüşt bu zata gitti ve gençlerle beraber kürsüsünün 

önüne oturdu. 

Üstat diyordu ki: 

Uykuya saygı, uykudan hayâ gerek: Her şeyin 

başı budur! 

Uykusuzların ve gece uyanık duranların yolundan 

çekilin! 

Hırsız bile uykudan hicap (utanç) duyar. Daima 

geceleyin usulca “çalar”. Fakat gece bekçisi hayâsızdır. 

Hayâsızca düdüğünü öttürür. 

Uyumak az bir hüner değildir. Bunun için bütün 

gün uyanık beklemek lâzımdır. 
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Gündüz on defa kendi kendini yenmelisin; bu iyi 

bir yorgunluk verir. 

Ve ruha afyon gibi tesir eder. 

On defa kendi kendinle tekrar barışmalısın; 

yenmek bir acılıktır. Ve barışmayan fena uyur. 

Gündüz on hakikat bulmalısın. Yoksa gece de 

hakikat ararsın ve ruhun aç kalır. 

Gündüz on defa gülmeli ve keyiflenmelisin. 

Yoksa sıkıntılar kaynağı mide gece rahatını kaçırır. Bunu 

pek azları bilir; iyi uyumak için bütün bu faziletlere 

malik olmak gerek-tir. 

Yalancı şahitliğimi yapacağım? Zina mı 

edeceğim? 

En yakındaki kızın namusunu mu bozacağım? 

Bunların hepsi iyi uykuyu bozar. 

Bütün faziletlere malik olsanız bile bir noktayı iyi 

anlamanız gerektir: 

Faziletleri de tam vaktinde uykuya yollamak! 

Talihsiz adam: Senin yüzünden iyi kadıncağızlar 

birbirleri ile çekişmesinler ha. 

Tanrı ve komşu ile barışık: İyi uyku için bu 

lâzımdır. 

Sonra komşunun şeytanıyla da geçim gerektir. 

Yoksa geceleyin sana sokulur. 

Üstünüzdekilere haksızda olsalar, saygı ve itaat; 

iyi uyku için bu da lâzımdır. 

Nüfuz ve iktidar, eğri bacaklar üzerinde yürürse 

ben ne yapayım, 

Sürüsünü en yeşil vadiye süren çoban, benim için 

en iyi çobandır. 

İyi uyku için bu lâzımdır.. 
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Ne fazla nüfuz, ne fazla zenginlik isterim. Bu, 

mideyi bozar. Fakat iyi bir ad ve küçük bir servet 

olmayınca da uyunmaz. 

Bir küçük toplantı, fena bir konuktan iyidir. Fakat 

vaktinde gelip, vaktinde gitmek şartı ile iyi uyku için bu 

lâzımdır. 

Ruhça fakir olanlar da hoşuma gider. 

Bunların uykuya faydası olur. Hele onlara hep 

hak verilirse ne kadar sevinirler! 

Faziletlinin günü böyle geçer. Gece gelince 

uykuyu çağırmaktan çekinirim. 

Faziletlerin efendisi olan uyku çağrılmak istemez. 

Bilâkis gündüzün ne yaptığımı, ne düşündüğümü 

hatırlarım. 

Geviş getiren sabırlı bir inek gibi hep şunu 

sorarım: 

Senin on zaferin hangisi idi? On barışman, on 

hakikatin, on gülüşün hangileridir? 

Bunlarla uğraşırken uyku, faziletlerin efendisi, 

kırk düşüncenin arasından beni birdenbire bastırır. 

Gözlerin kapısını çalar: Ve orası ağırlaşır. Ağzıma 

dokunur ve orası açık kalır. 

Gerçek bu, hırsızların en sevimlisi yumuşak 

ökçeler üstünde gelir. Düşüncelerimi çalar. Ve o zaman 

şu kürsü gibi durgunlaşırım. Fakat durmak uzun sürmez 

ve uzanma sırası gelir. 

Zerdüşt, üstadın sözlerini dinleyince kendi 

kendine güldü: Ve yeni bir şey keşfetmiş gibi gözleri 

açılarak mırıldandı: 

“Bu kırk düşünceli üstat delidir: Fakat sanırım ki 

uykuyu iyi anlıyor. Bu üstadın yakininde bulunanlara ne 
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mutlu! Böyle bir uyku, kalın duvarlar arasından bile 

sirayet eder. 

Kürsüsünde bile bir büyü var. 

Gençlerin, bu fazilet telkincisinin önünde 

durmaları boşuna değildir. 

Onun öğüdü şudur: 

İyi uyumak için uyanık durmak: Gerçek hayatın 

bir gayesi olmasa ve ben gayesizlik seçmek istesem, en 

seçilmeye lâyık gayesizlik bu olurdu. 

Bir zamanlar fazilet üstatları ararken, onlardan 

neler istediklerini şimdi iyi kavrıyorum: 

İyi uyku ve afyon tesiri yapan fazilettir. 

Bu kürsü üstatlarının övdükleri uyku, rüyasız bir 

uykudur: 

Onlar hayatta bundan üstün bir hedef bulamadılar. 

Bugün de böyle fazilet telkin eden üstatlar var ve 

onlar bu adam kadar da açık değiller: 

Fakat bunların tavı geçmiştir. Daha çok ayakta 

duramayacaklar ve batacaklardır. 

Uyuklayanlara ne mutlu; çünkü yakında 

kendilerinden geçeceklerdir. 

Zerdüşt böyle söylüyordu. 

 

Fark Ettirmeden Yok Olmak 

Çalışkanlığımız ve büyüklüğümüz bir kez değil, 

sürekli parçalanır; her şeyin arasında büyüyen ve her 

tarafa sarılmayı bilen küçük flora, bizde büyük olan şeyi 

yok eder... Çevremizin günlük, saatlik fark edilmeyen 

acınılırlığını, komşuluğumuzdan, işimizden, 

ahbaplığımızdan, günü bölme tarzımızdan dal budak 

salan, şu ya da bu küçük ve korkak duygulanımın 
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binlerce küçük kökü. Bu yabani ota dikkat etmezsek, 

farkında olmadan bizi yer bitirir! Ve tamamen yok olmak 

mı istiyorsunuz, o zaman bunu en iyisi bir seferde ve 

aniden yapın. O zaman belki de sizden geriye asil 

yıkıntılar kalır! Ve şimdi korkulduğu gibi köstebek 

tümsekleri değil! Ve üzerinde küçük galipler, çimenler ve 

yabani otlar, önceden olduğu gibi mütevazı, utkularını 

kutlayamayacak kadar zavallı bir halde serpilirler! 

 

Felsefe 

Felsefenin ne olduğunu öğrenmek zordur, çünkü 

öğretilemez; insan onu yaşantıdan çıkararak bilmelidir ya 

da gururunu taşımalıdır. Ama bugünlerde, tüm dünya, 

yaşantısı olamayacak şeylerden söz etmektedir; bu çok 

doğrudur ve en kötü biçimde felsefecileri ve felsefi 

durumları ilgilendirmektedir; çok az kişi bilmektedir, 

bilebilmektedir onları, onlar hakkındaki tüm yaygın 

görüşler yanlıştır. 

Örneğin şu gözü pek, şamatacı, protesto giden 

tinselikle, hiç yanlış adım atmamış, diyalektik ciddiyet ve 

zorunluluğun gerçek felsefi birleşimi birçok düşünür ve 

akademisyenin yaşantısında bilinmeyen olarak kalıyor; 

eğer biri önlerinde, bu bilinmeyenden konuşmak istese, 

onlara inanılmaz gelecek. Her zorunluluğu bir sıkıntı, 

üzücü bir izleme gerekliliği, zorlanma olarak tasarlar; 

düşünmenin kendisi onlar için yavaş, duraksamalı, 

oldukça zahmetli bir şeydir; sık sık da, “soylunun ter 

dökmesine değer” bir şey; hiç de hafif, tanrısal dansa ve 

coşkunluğa yakın bir şey gibi değil! 

“Düşünme” ve bir şeyi” ciddiye alma”, “ağırından 

alma”; bunların hepsi birbirine bağlı: Onun “yaşantısına” 
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sahip olmanın tek yolu. Sanatçıların burada daha ince bir 

seziş gücü var: Onlar iyi bilirler, artık, “keyiflerince” 

davranmadıklarında, her şeyi zorunlu olarak 

yaptıklarında, özgürlük, incelik, tümüyle yetkili oluş, 

yaratıcı düzenleme, elinde tutma, duyguları doruğuna 

eriştiren durumları arasında bir sıralanma düzeni, buna 

uyan sorunların bir sıralanma düzeni var. 

En yüksek sorunlar, çözümleri için önceden 

belirlenmiş ruh yüksekliği ve gücü olmadan, onlara 

yaklaşmaya çalışanları acımadan gerisin geriye iter. Bir 

çare olur diyerek, cin fikirli, sıradan insanlar ya da 

beceriksiz uslu teknisyen ve empirisistler, bugünlerde 

çok sık olduğu gibi, kaba hırslarıyla bu sarayların, sanki 

onlar saraymış gibi, yakınına üşüşürler. Oysa böyle 

halılara kaba ayakları hiçbir zaman basamayabilir: 

Şeylerin temel yasası korur onları; bu yapışkan adamlara 

kapılar kapalı kalır, kafalarını vura vura kırıp parçalar 

bile! 

Yüksek dünyalar için doğmalı insan; açıkça 

söylersek, insan bunun için yetiştirilmeli kendini. 

Sözcüğü geniş anlamıyla aldığımızda, felsefe hakkına 

sahip olmamız, ancak nereden geldiğimize, soyumuza, 

kanımıza bakarak karar verilir. Birçok kuşak, felsefecinin 

kaynağını hazırlamak için çalışmış olmalıdır; felsefecinin 

her erdemi, kişisel olarak kazanılmış, üzerinde titizlikle 

durulmuş, miras alınmış, sindirilmiş olmalıdır; yalnızca 

yürekli, kolay, inceden inceye işleyen, düşünce akışı 

olmamalı; üstelik, bunlara her şeyden önce, büyük 

sorumluluklara hazır olma, egemen olan ve aşağı gören 

bakış yüksekliği yığınlardan ve onların ödevlerinden, 

erdemlerinden uzak kalma duygusu, yanlış anlaşılanın ve 



81 

 

kara çalınanın kibirsiz korunması ve savunulması, Tanrı 

olsun, şeytan olsun, zevk ve büyük adaletin yerine 

getirilmesi, buyurma sanatı, isteme genişliği, pek az 

hayran olan, pek seyrek yukarı bakan, pek seyrek seven 

dalgın göz eklenmeli... 

… 

Felsefeyle uğraşan kişide, bizim içinde 

yaşadığımız, var olduğumuz gerçekliğin arkasındaki 

önsezi bulunur. Öteki büsbütün başkadır, o bir 

görünüştür. Schopenhauer, zaman zaman kişilerin, 

nesnelerin apaçık bir dev ya da bir düş görüntüsü 

biçiminde ortaya çıkışını bir veri, felsefeyle uğraşma 

gücünün bir belirtisi olarak göstermiştir. Bilge, varoluşun 

gerçekliği içinde, nasıl davranırsa davransın, bir sanatçı 

gibidir, düşün gerçekliği karşısında kendinden geçen bir 

kimse de öyle davranır, seve seve batar bu görüntülere, 

iyice sokulur yanlarına, yaşamı yorumlar, dahası bu 

olaylar içinde yaşamayı öğrenir. Bunlar yalnız sevilen, 

beğenilen, kişinin bütün nesneleri kavrayan gücüyle, 

kendi varlığında tanıdığı görünümler değildir. 

Gerçeklik, apaçıklık, bulanıklıklar, üzüntüler, 

karanlıklar, birdenbire ortaya çıkan engellemeler, 

gelişigüzellikten doğan olaylar, korkulu beklemeler, 

yaşamın çok kısa süren bütün Tanrısal Komedya’sı, öte 

dünya ile onun önünden geçip gidenler, bir perdeye 

yansıyan oyun gibi değildir. Çünkü insan bunları oyun 

yerinde yaşıyor, acı çekiyor, olayın akıcı sezgisini 

duymadan olacak iş değil bu. Kimileri, belki de benim 

gibi, arada bir anımsanan düş korkularının 

korkunçluklarının içinde yüreklenir, sonucu yeniden elde 

edebilmek için:  “O bir düştür, onu sürekli olarak görmek 
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isterim.” derler. Birtakım kimseler bana, bir düş ile onun 

nedenlerini üç ya da daha çok gördüklerini, birbirini 

izleyen gecelerde onları yaşadıklarını anlatmışlardı. 

Onlar, bunun açık belirtisi olan olayları, bizim en içten 

varlığımızı, bir bütünlük içinde iç evrenimizi yansıtan 

düşü, derin bir beğeni, bir sevindirici gereklilikle, kendi 

özüncü yaşamışlardır. 

Filozof ve Yaşlılık 

Akşama, gün hakkında karar verdirmekle akıllı 

davranılmış olunmaz. Çünkü bu durumda yorgunluk, çok 

sıklıkla güç, başarı ve iyi niyetin yargıcı olur. Keza 

yaşlılık dikkate alınırken ve onun yaşamı 

değerlendirmesinde büyük özen gösterilmelidir. Akşam 

gibi özellikle yaşlılık, kendini yeni ve çekici bir ahlâklılık 

kılığına sokmaktan hoşlanır ve akşam kızıllığı, alaca 

karanlık, huzur dolu ya da özlemli bir sessizlikle gündüzü 

utandırır. 

Yaşlı adama karşı gösterdiğimiz şefkat, bu kişi 

özellikle yaşlı bir düşünür ya da bilge ise, aklının 

yaşlandığını görmemizi kolaylıkla engeller ve her zaman 

bu tür yaşlılığın ve yorgunluğun belirtilerini gizlendikleri 

yerden, yani ahlâksal eğilimlerin ve önyargıların 

arkasındaki psikolojik fenomeni şefkat delisi olmamak ve 

bilgide muzırlık yapmamak için çekip çıkarmak her 

zaman gereklidir. Yaşlı adamın büyük ahlâksal 

yenilenmeye ve yeniden doğum çılgınlığına girmesi 

ender görülen olaylardan değildir ve bu duygudan 

hareketle sanki ilk kez şimdi öngörülü olmuş gibi eser ve 

yaşamının gidişatı hakkında kararlar verir. Ve yine de bu 

gönül rahatlığının ve bu iyimser yargıların arkasında 

dedikoducu olarak bilgelik değil, bitkinlik vardır.  
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Deha inancı, muhtemelen onun en tehlikeli 

belirtisidir; o ilk bu yaşam sınırında aklın büyük ve yarı 

büyük adamlarına saldırmayı alışkanlık haline getirir. 

Ellerinde olağanüstü durum ve olağanüstü haklar 

olduğuna inanış... Bu duruma kapılan düşünür, bu andan 

itibaren işin kolayına kaçmaya ve deha olarak 

ispatlamaktan çok kendini karar vermeye yetkili sayar. 

Ama aklın bitkinliğinin kolaylaştırmayı duyumsattığı 

dürtü olasılıkla inancın en güçlü kaynağıdır; başka türlü 

görünse dahi zaman bakımından sonrakinin önünde 

gider. O halde, bu zaman için insan bütün yorgun ve yaşlı 

insanların zevk düşkünlüğüne uygun olarak onları tekrar 

kontrol edip tohum atacağına, düşüncesinin sonuçlarının 

tadını çıkarmak ister ve bunun için kendini beğendirmesi 

ve çekici kılması, yavanlığını, soğukluğunu ve tatsızlığını 

ortadan kaldırması gerekir. Ve yaşlı düşünür görünürde, 

yaşamının eserini aşmış olur, ama gerçekte onu içine 

kattığı coşkunluklarla, tatlılarla, baharatlarla, şiirsel sisle 

ve mistik ışıklarla bozar.  

Sonunda Platon’a böyle olmuştu… O büyük 

dürüst Fransız’a, katı bilimin boğazını sıkıp bastıran kişi 

olarak bu yüzyılın Alman ve İngilizlerinden hiç kimsenin 

boy ölçüşemeyeceği Auguste Comte’a da sonunda böyle 

olmuştu. Yorgunluğun bir üçüncü belirtisi: Gençliğinde 

büyük düşünürün kalbinde fırtınalar koparan ve o zaman 

hiçbir şeyle yetinmeyen ihtiras da yaşlandı; kaybedecek 

vakti olmayan birisi gibi, hoşnutluğun daha kaba ve daha 

geniş araçlarına saldırıyor, yani çalışan, hakim olan, 

şiddet kullanan, fetheden doğaların hoşnutluğuna, şu 

andan itibaren artık düşünce yapıları değil, kendi adını 

taşıyan kurumlar kurmak istiyor; onun için şimdi ilahi 
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utkuların ve şereflerin ispatlar ve çürütmeler diyarında ne 

değeri var ki!  

Kitaplarda sonsuzlaşma, bir okurun ruhunda 

titretici bir övgü ne ki! Öte yandan kurum bir tapınaktır. 

Sağlam taştan yapılmış bir tapınağın, tanrısını hayatta 

yumuşak ve nadir ruhların kutsal sunularından daha 

güvenli tutacağını bilir. Belki insandan çok bir tanrı için 

geçerli olan sevgiyi ilk defa olarak bu zamanda bulur; ve 

bütün varlığı böyle bir güneşin ışınları altında meyvenin 

sonbaharda yumuşayıp tatlılaştığı gibi yumuşar ve 

tatlılaşır. Evet, tanrısallaşır ve güzelleşir, büyük yaşlı ve 

buna rağmen onun bu tür olgunlaşmasına, sessiz 

kalmasına ve bir kadının parıldayan putperestliğinde 

dinlenmesine izin veren, yaşlılık ve bitkinliktir. 

Eski inatçı, kendi üstünlük emelinden 

kaynaklanan hakiki öğrenciler, yani düşüncelerinin 

hakiki sürdürücüleri, yani hakiki karşıtlar isteği artık 

geçti. Bu istek her zaman kendi öğretisine kendinin rakip 

ve amansız düşman olabileceği eksilmemiş güçten, 

bilinçli gururdan gelmişti... Şimdi kararlı partililer, 

duraksamayan arkadaşlar, yardım birlikleri, yardımcılar 

ve debdebeli bir mahiyet istiyor. Şimdi içinde her ileri ve 

önden uçan tinin yaşadığı korkunç soyutlanmışlığa 

esasen artık dayanamıyor; artık etrafını saygı, cemaat, 

duygulanma ve sevgi nesneleriyle kuşatıyor; sonunda 

dindarlar eğlendiği kadar eğlenmek istiyor, ve değer 

verdiği şeyi cemaatte kutlamak istiyor, hatta, sadece bir 

cemaati olsun diye bir din icat edecek. 

Yaşlı bilge böyle yaşıyor ve bu sırada farkına 

varmadan ruhani, şairane taşkınlıkların öyle perişanlık 

içindeki yakınına kayıyor ki, insan güç bela onun bilge 
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ve sıkı gençliğini, kafasının eski katı ahlâklılığını, ani 

buluşlar ve coşkular karşısındaki gerçek erkeksi 

utangaçlığını hatırlayabiliyor. Eskiden kendini başka, 

daha yaşlı düşünürlerle karşılaştırırken, bunu kendi 

zayıflığını ciddi olarak onların gücüyle ölçmek ve 

kendine karşı daha sert ve daha serbest olmak için 

yapardı. Şimdi bunu sadece kendi hezeyanının 

karşılaştırmasında sarhoş olmak için yapıyor. 

Eskiden güvenle, gelmekte olan düşünürleri 

düşünüyordu, hatta büyük bir hazla bir sefer kendini 

onların ışığında yok olurken görmüştü. Şimdi sonuncu 

olamamak onu üzüyor; şimdi insanlara hediye ettiği 

miras ile onlara bağımsız bir düşüncenin kısıtlanmasını 

da zorla kabul ettirmenin yolunu arıyor; bireysel 

kafaların özgürlük susuzluğundan ve gururundan 

korkuyor ve onlara çamur atıyor. Ondan sonra hiç kimse 

aklını tamamen özgür olarak kullanmamalı, kendisi 

esasen düşünce dalgalarının çarpabileceği dalgakıran 

olarak hep kalmak istiyor. Bunlar onun gizli, belki de hep 

gizli olmayan arzuları! Ama böyle arzuların arkasındaki 

acı gerçek, onun kendi öğretisi karşısında durmuş olması 

ve orada sınır taşını, kendi “buraya kadar ve daha ileri 

değil” kararını dikmesidir. 

Kendi kendini azizliğe yükselterek, kendi 

hakkındaki ölüm raporunu da düzenlemiştir: O andan 

itibaren ruhu onu geliştirmeye devam edemez; zaman 

onun için bitmiş, ibre düşmüştür. Eğer büyük bir 

düşünür, kendisinden gelecekteki insanlık için bağlayıcı 

bir kurum yapmak isterse, gücünün tepesini aştığı, çok 

yorgun olduğu ve çok yakın bir zamanda güneşin 

batacağı mutlaka kabul edilir. 
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Gençlik 

Gençlik yıllarında, hayattan elde ettiğimiz en iyi 

şeyi oluşturan şu ince ayrıntı sanatından yoksun olarak 

saygı duyarız, hor görürüz ve bu biçimde gafil avlanmış 

insanın ve şeylerin kefaretini ucuz biçimde acımasızca, 

evet ve hayırla ödemeniz gerektiğini düşünürüz. 

Her şey öylesine yönlendirilir ki, sahici yaşama 

sanatçılarının yaptığı gibi, duygularına biraz sanat 

katmayı öğreninceye, yapay olanı denemeye kalkışıncaya 

dek, beğenilerin en kötüsü, koşulsuz olanın beğenisi, 

gaddarca alaya alınır, kötüye kullanılır. Genişliğin 

özelliği olan hiddet ve saygı, insanlara ve şeylere 

kalpazanlık yapıp onlardan öfkesini çıkarmadıkça huzur 

bulmaz görünüyor. 

Gençliğin kendisi, biraz kalpazanlık ve 

dolandırıcılıktır da. Sonraları, genç ruh, her çeşit hayal 

kırıklığının cefasıyla, sonunda kuşkulu bir biçimde 

kendine karşı çıkar; hala sıcak ve vahşidir, kuşkusu ve 

vicdan azabında da… Nasıl da kızgındır kendine şimdi! 

Nasıl da sabırsızca parçalar kendini! Uzun sürmüş 

körlüğünün intikamını nasıl da alır, sanki bu körlük kendi 

iradesiyle olmuş gibi! Bu geçişte insan kendini, kendi 

duygularına güvenmeyerek cezalandırır; coşkusuna 

kuşkularıyla işkence eder; gerçekten de insan, temiz bir 

vicdanı bile bir tehlike gibi duyar, sanki o bir kendini 

örtme yolu ve daha ince bir namusluluğun 

yorgunluğuymuş gibi ve her şeyden önce, taraf olur 
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insan, ilkece taraf olur gençliğe karşı! Bir on yıl sonra: 

Anlar, bütün bunlar da  hâlâ gençlikti! 

 

Geleneğin Ahlâklılığı Kavramı 

İnsanoğlunun binlerce yıllık yaşam tarzı ile 

karşılaştırıldığında, bugünün insanları olarak biz, çok 

ahlâksız bir zamanda yaşıyoruz: Ahlâkın gücü şaşılacak 

ölçüde zayıfladı ve ahlâklılık duygusu öylesine 

nazikleştirildi ve öylesine yükseltildi ki, onu neredeyse 

uçup gitmiş sayabiliriz. Bundan dolayı dünyaya geç 

gelen bizler için ahlâk oluşumunun temel bilgilerini 

anlamak zor oluyor, buna rağmen onları bulursak, 

dilimize yapışıp kalıyor ve dışarı çıkmak istemiyorlar. 

Çünkü kulağa kaba tınlama veriyorlar! Ya da çünkü 

ahlâklılığa iftira eder gibi görünüyorlar! Örneğin şu temel 

ilkede olduğu gibi: Ahlâklılık törelere itaat etmekten 

başka bir şey değildir (özellikle artık değildir), töreler ne 

tür olurlarsa olsunlar bu ilke değişmez; bununla birlikte 

töreler geleneksel tarzda davranmak ve 

değerlendirmelerde bulunmaktır. 

Geleneğin emretmediği şeylerde ahlâk yoktur; ve 

gelenek yaşamı ne denli az belirlerse, ahlâklılık çemberi 

de o denli küçülür. Özgür insan ahlâksızdır, çünkü o her 

bakımdan geleneğe değil, kendisine bağlı olmak ister. 

Kötü, insanoğlunun ilk zamanlarındaki bütün 

durumlarında bireysel, bağımsız, keyfi, alışılmamış, 

öngörülmemiş, hesaplanamaz anlamlarına gelir. Hep bu 

tür, durumların ölçüleriyle ölçülür. Gelenek emrettiği için 

değil, başka güdülerle eylemde bulunulur (örneğin kişisel 

çıkardan dolayı), hatta geleneğin vaktiyle oluşturduğu 

güdülerden dolayı da yapılır; o zaman buna ahlâksızlık 
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denir ve yapan kişi tarafından da öyle anlaşılır: Çünkü 

geleneğe boyun eğildiği için yapılmamıştır. 

Gelenek nedir? Bize yararlı olan şeyleri 

emrettiğinden dolayı değil, bize emrettiğinden dolayı 

itaat ettiğimiz yüksek bir otoritedir. Gelenek duygusuyla 

korku duygusu birbirinden nerede ayrılır? O emredici 

yüksek bir akıldan, kavranılamayan, somut olmayan bir 

güçten, kişiselden daha fazla bir şey olandan korkmadır; 

bu korkuda batıl inanç var. Kökende sağlığın, evliliğin, 

tedavi sanatının, ziraatın, savaşın, konuşmanın ve 

susmanın, insanların birbirleriyle ve tanrılarla olan 

ilişkilerinin bütün eğitim ve bakımı ahlâk alanına 

giriyordu. Ahlâk, insanın kendisini birey olarak 

düşünmeden, kurallara uymasını istiyordu. Başlangıçta 

her şey gelenekti ve onu aşmak isteyen kimse ya kanun 

koyucu, ya büyücü, ya da bir çeşit yarı tanrı olmak 

zorundaydı. Yani örf ve adetler koymak zorundaydı... 

Korkunç, hayati tehlike yaratan bir şey! En ahlâklı olan 

kim? Önce yasaya en çok boyun eğen kimse. Yani 

bilincini sağa sola ve her küçük zaman dilimine taşıyarak 

hep yasaya uyacak işlere katlanan Brahman gibi biri. 

Sonra ona en zor durumlarda bile boyun eğen kimse. En 

ahlâklı olan kimse, kendini töreye en çok feda eden 

kimsedir. Peki, en büyük özveri hangisidir? Bu sorunun 

yanıtlanmasından sonra birbirinden farklı çok sayıda 

ahlâklılık kavramları ortaya çıkmaktadır; ama hala en 

önemli fark olarak ahlâklılığı en zor boyun eğmeden en 

çok boyun eğmeyi ayıran fark olmaya devam ediyor. 

Geleneğe en zor boyun eğmeyi ahlâklılığın bir belirtisi 

olarak isteyen ahlâk güdüsü sizi yanıltmasın! Bireyin 

kendini aşması, bireye sağlayacağı yararlı sonuçlardan 
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dolayı değil, bireysel olan bütün karşı zevklere ve 

çıkarlara rağmen ahlâk, gelenek egemen görünsün diye 

talep edilir: Birey kendini feda etmelidir. Geleneğe bağlı 

ahlâklılık bunu gerektirir.  

Öte yandan Sokrates’in ayak izlerinden giden 

ahlâkçılar gibi ahlâkçılar, kendine hakim olmayı ve 

yetingenliği bireyin kendi yararı için, mutluluğu için çok 

kişisel anahtar olarak tavsiye ederler ki, bunlar bir istisna 

oluşturur ve eğer bu bize başka türlü görünürse, nedeni, 

onların etkisi altında yetiştirilmiş olmamızdır: Onların 

hepsi, töre ahlâklılığının bütün temsilcileri hiç de tavsiye 

etmedikleri halde, yeni bir yolda yürüyorlar; ahlâksız 

olarak kendilerini cemaatten ayırıyorlar ve bunlar 

kötünün de kötüsüdürler. Aynı şekilde, erdemli bir 

Romalıya “her şey den önce kendisi için ikbal peşinde 

olan” her Hıristiyan, kötü olarak görünürdü. Bir cemaatin 

ve dolayısıyla töresel ahlâklılığının bulunduğu her yerde, 

törenin çiğnenmesi halinde ceza verme görevinin her 

şeyden önce cemaate ait olduğu düşüncesi egemendir. 

İfadesi ve sınırı çok zor kavranan ve batıl inanç 

korkusuyla araştırılmış doğa üstü bir cezadır bu. Cemaat, 

bireyi işlediği fiilin sonucunda yakınlarına ya da cemaate 

verdiği zararı tekrar düzeltmesi için zorlayabilir; işlediği 

fiilin sözde etkisi olarak cemaatin üzerinde tanrısal öfke 

bulutlarının ve hiddet fırtınalarının toplanmasına neden 

olduğu için kişiden bir çeşit intikam da alabilir ama 

kişinin suçunu her şeyden önce kendi suçuymuş gibi 

görür ve onun cezasını kendi cezasıymış gibi duyumsar. 

Eğer bu tür fiiller mümkün olmaya başladıysa, töreler 

gevşedi diye herkesin ruhunda feryatlar başlar. Her 

bireysel eylem, her bireysel düşünce şekli dehşet 
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uyandırır; tam olarak da, en nadir, en seçkin, en köklü 

ruhların tarihin akışı içinde hep kötü ve tehlikeli olarak 

algılanmış olmaktan dolayı ne tür acılara katlandıklarını 

tahmin etmek mümkün değildir, hatta bunlar kendi 

kendilerini böyle algılıyorlardı.  

Töresel ahlâklılığın egemenliği altında her türlü 

özgünlük vicdansızlaştı; bu ana kadar en iyi kimselerin 

ufku, olması gerektiğinden daha da çok karardı. 

 

Gönüllü Körler 

Bir kişiye ya da partiye tutkulu, en aşırısına varan 

adamlar vardır; bu bizim gizliden gizliye kendimizi 

ondan üstün hissettiğimizi ve bu konuda kendimize 

öfkelendiğimizi ele verir. Bu yüzden biz gönüllü olarak, 

gözümüz çok gördü diye kendimizi cezalandırmak için 

kör ederiz. 

 

Görevlerimiz 

Görevlerimiz... Bunlar, başkalarının bizim 

üzerimizdeki haklarıdır. Bunları neyle kazanmışlar? Bizi 

anlaşma yapıp karşılık verecek kimseler olarak kabul 

etmek, kendileriyle eşit ve benzer görmek, bize bazı 

şeyler konusunda güvenmek, bizi eğitmek, haddimizi 

bildirmek, bizi desteklemek suretiyle kazanmışlardı. 

Görevimizi yerine getiriyoruz... Yani, sayesinde 

bize her şeyin gösterildiği gücümüze ilişkin düşünceyi 

haklı çıkarıyoruz. Bize verildiği kadarını geri veriyoruz. 

Görevi yapmak gururumuz. Başkalarının bizim için 

yaptıklarına karşı bir şey yaparak kendi üstünlüğümüzü 

tekrar kurmak istiyoruz... Çünkü onlar bizim egemenlik 

alanımıza saldırdılar ve eğer biz “görev” ile tekrar 
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misillemede bulunmazsak, yani güçlerine saldırmazsak, 

elleri hep işimizin içinde olacak. Başkalarının hakları 

sadece bizim egemenliğimiz altındaki şeyle bağıntılı 

olabilir. Bizim olmayan bir şeyi bizden isteselerdi, 

akılsızca bir şey olurdu. Daha net olarak söylemek 

gerekirse: Sadece bizim egemenliğimizde olduğunu 

kastettikleri şey, eğer bizim kastettiğimiz ile aynı şey ise, 

bizim egemenliğimiz altındadır. İki taraf da kolaylıkla 

aynı yanılgı içinde olabilir. Görev duygusu, gücümüzün 

çevresi hakkında başkaları ile aynı inançta olmamıza 

bağlıdır. Yani bazı şeyleri söz vermemiz, onlara karşı 

yükümlülük altına girebilmemizdir (“irade özgürlüğü”). 

Haklarım: Bu sadece gücümün başkalarının 

hakkım olarak gördükleri parçası değil, tersine beni 

içinde tutmak istedikleri parçasıdır. Bu başkaları bu 

noktaya nasıl ulaşıyorlar? Önce akılları, korkuları ve 

dikkatleri sayesinde. Bizden benzer bir şeyi geri almak 

istiyor olabilirler (haklarının korunması); bizimle 

savaşmayı tehlikeli buluyor ya da amaca uygun bulmuyor 

olabilirler; her güç kaybımızı kendilerinin aleyhine 

görebilirler, çünkü o zaman onlarla ittifak kurmak için 

biz değil, düşman olan üçüncü bir güç uygun olur. 

Bundan sonra; bağışlama ve terk etme ile. Bu durum da, 

başkalarının ondan bir parça verebilmek için ve verilen 

parçayı, hediye ettiklerine garanti edebilmek için yetip de 

artacak kadar güçleri var. Bu arada hediye kabul eden 

kimse için az miktarda güç duygusu şart koşulur. Böylece 

haklar doğar; kabul edilen ve garanti edilen güç ölçüleri. 

Güç ilişkilerinde önemli kaymalar olursa, o zaman haklar 

kaybolup, yenileri oluşur... Bu durumu devletler hukuku, 

sürekli kaybolup, yeniden doğarak gösteriyor. Eğer 



92 

 

gücümüzde önemli bir azalma olursa, o ana kadar 

hakkımızı güvence altına almış olanların duyguları 

değişir. Bizi yeniden, eskiden olduğu gibi mutlak 

egemenlikleri altına alıp alamayacaklarını düşünürler... 

Kendilerini bunu yapacak durumda göremezlerse, o 

andan itibaren “haklarımızı” inkar etmeye başlarlar. Keza 

eğer gücümüz önemli ölçüde artarsa, haklarımızı 

tanıyanların duyguları değişir ve artık bizim, onların 

tanımalarına ihtiyacımız kalmamıştır. Mutlaka gücümüzü 

eski düzeyine indirmeyi denerler. Müdahale etmek 

isterler ve bunu yaparken “görevlerine” dayanırlar... Ne 

var ki, bu sadece yararsız konuşmadır. Nerede adalet 

hakimse, orada bir gücün durumu ve ölçüsü muhafaza 

ediliyor, azalmasına ve çoğalmasına karşı mücadele 

ediliyor demektir. Başkasının hakkı, bizim güç 

duygumuzun başkasının güç duygusu ile örtüşmesidir. 

Gücümüz kendini derinden sarsılmış ve kırılmış 

olarak ortaya koyarsa, haklarımız biter. Buna karşın eğer 

gücümüz aşırı derecede artmışsa, başkalarının hakkı 

bizim için biter, nasıl ki biz o hakları şimdiye kadar 

onlara tanıyorduk.  

“Ucuz insan” her zaman bir terazinin hassas 

dengesine ihtiyaç duyar. İnsani şeylerin geçici 

özelliklerinde olduğu gibi, sadece kısa süreler dengede 

duran, ama genellikle inip çıkan güç ve hak ölçülerinin 

ucuz olması, bundan dolayı zordur ve çok çalışma 

gerektirir, iyi irade ve çok çok iyi bir tin. 

Hafta sonu 

Çalışma düşkünü ırklar, aylaklığa katlanmakta 

büyük bir sıkıntı çekerler: İngiliz içgüdüsünün 

şaheserlerinden biri de Pazar günlerini öylesine kutsal, 
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öylesine sıkıcı yapmak; böylece de İngilizler, farkına 

varmadan haftalarını iş günlerini yeniden özlerler: 

Kurnazca bulunmuş, kurnazca sokuşturulmuş oruçlar 

olarak eskinin dünyasında sık sık görüyoruz (oysa 

Güneyin insanları işi gözeterek yapmıyor bunu). Birçok 

oruç çeşitli olmalı; her şeyden öte, nereye güçlü dürtüler 

ve alışkanlıklar egemen olsa, yasa koyucu kaygılanacak, 

eksik günleri tamamlayıp dürtüleri zincirleyerek, yeniden 

bir kez daha açlığı öğretecektir. 

Daha bir yüksek noktadan bakıldığında, tüm 

kuşaklar ve çağlar, şu ya da bu biçimde ahlâk yobazlığına 

yakalanmıyorlarsa, eklenmiş baskılar ve oruç dönemleri 

olarak görülür bu süre içinde; dürtü kendini susturmayı 

ve bastırmayı öğrenir, arıtmayı, güçlendirmeyi de, birkaç 

felsefi mezhep, örneğin, şehvet artırıcı kokularıyla, aşırı 

yüklü şehvet havasıyla… Helen kültürünün ortasındaki 

(stoa) benzer bir yoruma izin verebilir. Bu, ayrıca, işte 

tüm Avrupa’nın Hıristiyan döneminde ve yalnızca 

Hıristiyan değer yargılarının baskıları altında, cinsel 

dürtülerin kendilerini aşka yüceltmesiyle ortaya çıkan 

paradoksun çözümü için ipucu verebilir. 

 

Hakikat 

Bizi hala nice tehlikeli serüvene kışkırtan hakikat 

istemi, filozofların şimdiye dek saygıyla söz ettiği şu 

ünlü hakikatperestlik… Karşımıza şimdiden ne sorunlar 

çıkardı, bu hakikati isteme! Ne tuhaf, ne belalı, 

sorgulanası sorular! Uzunca bir tarihi olmuş ; yeni de, 

henüz başlamış gibi görünmüyor mu? Sonunda inancımız 

sarsıldı, sabrımızı yitirdik, dönüverdik sırtımızı; ne 

harika değil mi? 
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Bu Sfinks bize soru sormayı da öğretmedi mi? 

Bize soru soran kim gerçekten? Nedir bu içimizde 

“hakikati” isteyen? Aslında, bu isteminin kökeni 

sorusunun önünde uzun süre durduk, sonunda daha temel 

bir soru önünde tümüyle duruncaya dek. Bu istemenin 

değerini sorduk. Hadi hakikati istiyoruz diyelim, peki 

neden hakikat olmayan değil -belirsizliği- hatta 

bilgisizliği? Hakikatin değeri sorunu çıkıyor önümüze; 

yoksa sorunun önüne biz mi çıkıyoruz? Hangimiz burada 

Odipus, hangimiz Sfinks? Soruların ve soru işaretlerinin 

bir buluşması bu, öyle görünüyor. Ve inanıyor musunuz, 

sonunda bu sorun sanki daha önce hiç karşımıza 

çıkmamış gibi gelmeye başlıyor; ilk gören bizmişiz gibi, 

gözümüzü üstüne dikip, tehlikeye mi atıyoruz onu? 

Demek ki tehlike var onda, belki hiç de büyüğünden 

değil. 

 

Hakikati Oynamak 

Kimisi samimidir… İkiyüzlülükten tiksindiği için 

değil, tersine, ikiyüzlülüğüne inandırıcılık kazandırmayı 

çok zor başaracağından dolayı. Kısaca: Oyuncu olarak 

yeteneğine güvenmeyip dürüstlüğü tercih ediyor, 

“hakikati oynamayı”. 

 

Hayır Demek 

Çok şeyi görmemek, işitmemek, yanına 

yaklaştırmamak; işte ilk akıllılık, insanın bir rastlantı 

değil de zorunluluk olduğunun ilk kanıtı. Bu kendini 

savunma içgüdüsünün yaygın adı beğeni’dir. Onun 

buyruğu yalnız “evet” demenin bir “çıkar gözetmezlik” 
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olacağı durumlarda “hayır” dememizi değil, bir de elden 

geldiğince az “hayır” dememizi ister. 

Hiç durmadan “hayır” demek zorunda olduğumuz 

yerden kendimizi çekip almamızı, sıyırmamızı ister. İşte 

bundaki sağduyu: Savunma harcamaları, çok küçük de 

olsalar, bir kez kural, alışkanlık durumuna geldiler mi, 

olağanüstü büyük ve hepten gereksiz bir yoksullaşma 

doğururlar. Büyük harcamalarımız, çok sık yaptığımız 

küçük harcamalardır. 

Savmak da, yanına yaklaştırmamak da bir 

harcamadır, bunda yanılmamalı insan; olumsuz amaçlara 

harcanmış güçtür. İnsan sürekli savunma zorunluluğu 

içinde, kendini artık savunamaz oluncaya dek güçsüz 

düşebilir. Diyelim ki şu anda dışarı çıkıyorum ve 

karşımda sessiz, soylu Torino yerine bir Alman kasabası 

buluyorum: O yavan ve korkak dünya içime dolmasın 

diye, içgüdümle kabuğuma çekiliverirdim hemen. Ya da 

o taş üstüne kurulmuş ayıp, hiçbir şeyin kendinden 

büyümediği, iyi, kötü her şeyin sürüklenip getirildiği 

büyük Alman kenti çıktı karşıma. Bu durumda kirpi 

olmaz mıydım? Ama dikenleri olmak savunganlıktır; 

hele ellerimiz açık durmak varken hal böyle ise, o zaman 

iki kat lükstür... 

Başka bir akıllılık ve kendini savunma yolu da, 

insanın elden geldiğince seyrek tepki göstermesi, 

“özgürlüğünü”, inisiyatifini rafa koyup salt bir tepkin 

olmak zorunda kaldığı durumlardan ve ilişkilerden 

kaşınmasıdır. Karşılaştırma yapmak için, kitaplarla 

alışverişimizi alalım. Aslında yalnız kitap açıp kapayan 

bilgin, orta yetenekte bir filolog için günde yaklaşık 

olarak iki yüz tane; sonunda kendiliğinden düşünme 
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yetisini iyiden iyiye yitirir. Kitap karıştırmıyorsa 

düşünmez de. Düşünürken bir uyarıma (okunmuş bir 

düşünceye) yanıt verir. Yalnızca tepki gösterir artık. 

Bilgin, bütün gücünü evet ve hayır demeye, çoktan 

düşünülmüş olanları eleştirmeye harcar; kendisi 

düşünmez olur... 

Kendini savunma içgüdüsü bozulmuştur onda; 

başka türlü olsa, kitaplara karşı kendini savunurdu. Bilgin 

demek décadent demek. Gözümle gördüm bunu: 

Yetenekli, verimli, özgür yaradılışlar, daha otuz 

yaşlarında “okumaktan çökmüşler”, kibrit gibiler artık; 

kıvılcım, “düşünce” verebilmeleri için sürtmek gerek. 

Daha sabahın köründe, insan dinçken, gücünün 

kuvvetinin şafağındayken, bir kitap açmak; ayıp derim 

buna! 

Burada artık kişi nasıl kendisi olur sorusuna asıl 

yanıtı vermeden geçemem. Kendini saklama ve bencillik 

sanatının başyapıtına değiniyorum böylelikle... 

Varsayılan ki ödev, ödevin amacı, yazgısı ortalamanın 

hayli üzerindedir; bu durumda kendini de ödeviyle aynı 

zamanda fark etmek en büyüğü olur tehlikelerin. 

İnsanın kendisi olmasının koşulu, kim olduğunu 

hiç mi hiç bilmemesidir. Bu açıdan bakınca, yaşamdaki 

yanlış adımların, ara sıra sapılan yan yolların, yanlış 

yolların, gecikmelerin, “alçakgönüllülük”lerin asıl 

ödevden uzak başka ödevlere verilen emeğin, hepsinin de 

kendilerine göre bir anlamları, değerleri vardır.  

 

Hedef 

Bir milletçe iyi olan birçok şeyler, başka bir 

milletçe bir rezalettir. 
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Burada fena ismini alan birçok şeyler, şurada 

parlak bir itibara mazhar olur. 

Bir komşu diğer komşuyu hiç bir zaman anlamaz. 

Onun ruhu daima komşunun vehminde ve fenalığındadır. 

Her milletin üstünde bir iyilikler levhası asılıdır. 

Bak bu, onun yendiği şeylerin levhasıdır. Bak o, onun 

kudret iradesinin sesidir. 

Onca müşkül olan şey övülür. Cürüm ve ağır olan 

şey “iyi” adını alır. 

Ve en büyük zaruretten kurtarılan nadir 

Hainlikle millet olunmaz. Yediği ekmeğe ihanet 

eden kavimler helâk olmaz; sadece pişman olup hasret ile 

ömürlerini devam ettirirler. Bu devam edişleri aşağılık 

olmaktan uzak tutmadığı gibi “insanüstünü” bulmaları da 

mümkün değildir. 

Kültür ne kadar önemli bir mevzudur ve en ağır 

şeyde takdis edilir. 

Onun yaptığı şeyler: Hükmetmesi, muzaffer 

olması, yükselmesi, komşunun haset ve nefretini doğurur. 

Bu, onca başta gelen yüksek bir ölçü ve her şeyin 

manasıdır. 

Gerçek, kardeşim, bir budunun ihtiyacını, 

toprağını, göğünü ve komşusunu tanı, böylece onun zafer 

kanallarını ve ümit merdivenini tırmanışını keşfetmiş 

olursun. 

Daima birinci olmak ve başkasını geçmek 

istersin; kimse senin kıskanç ruhunu sevmesin. Meğerki 

sana dost ola. 

Bu, bir Yunanlının ruhunu titretti. Ve böylece 

büyüklük yoluna saptı. 
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“Hakikati söylemek ve ok ve yayı iyi 

kullanmak…” 

Benim ismimin geldiği millet için iyi ve güç olan 

iş budur. 

O isim bana hem sevgili, hem ağırdır. “Ana ve 

babaya tazim etmek ve ruhun en derinliklerine kadar 

onları dilemek.” 

Başka bir millet, bu zafer levhasını üstüne astı. Ve 

bununla kuvvetli ve ebedi oldu. 

“Sadık olmak ve sadakat namına fena ve tehlikeli 

şeyler için bile namus ve kanı feda etmek.” 

Başka bir millet, bu telkinle kendini zorladı ve 

kendini zorlayarak gebe kaldı ve büyük umutlarla doldu. 

Gerçek insanlar, bütün iyilik ve fenalıklarını 

verdiler, gerçek onu almadılar, bulmadılar. Ve semadan 

bir ses olarak da inmedi. 

İnsan eşyaya, kendisini korumak için kıymet 

verdi. O, eşya için bir gaye yarattı, insanî bir gaye: Onun 

için kendisine “insan” diyor. Yani: Takdir eden demektir. 

Takdir, yaratmaktır. 

Yaratanlar dinleyin! 

Takdir, bütün takdir edilen şeylerin hazinesi ve 

tılsımıdır. 

Takdir sayesinde kıymet peyda olur. Ve takdirsiz 

varlığın cevizi boş olurdu. 

Yaratanlar dinleyin! 

Kıymetlerin değişmesi bu, yaratanların 

değişmesidir. Yaratıcı olmak isteyen daima mahveder. 

Evvelce milletler yaratıcı idi, sonradan yaratıcılık 

münferit şahıslara kaldı. 
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Gerçek, bu münferit insanların kendisi en körpe 

mahlûktur. 

Milletler evvelce iyiliklerin bir levhasını üzerine 

asarlardı. 

Hükmetmek isteyen sevgi ile itaat etmek isteyen 

sevgi birleşerek bu levhaları yaratırlardı. 

Kitlede keyif “ben”deki keyiften eskidir. Ve iyi 

vicdan, kitle adını aldığı müddetçe yalnız kötü vicdan 

“ben” der. 

Gerçek kurnaz “ben”, sevimsiz “ben”, kendi 

menfaatini çoklarının menfaatinde bulur: 

Bu, kitlelerin doğuşu değil onların batışıdır. 

Yaratıcılar daima sevenlerdi. Bunlar iyi ve fenayı 

yarattılar. 

Sevginin ve öfkenin ateşi bütün fazilet adlarında 

yanıyor. 

Zerdüşt, çok memleketler ve milletler gördü. Arz 

üstünde sevenlerin eserlerinden daha büyük bir kudret 

bulamadı. Bu eserlerin adı “iyi” ve “fena”dır. 

Gerçekte bu övme ve yerme gücü kötü bir şeydir. 

Kardeşlerim söyleyin bunu kim yenebilir? 

Söyleyin, bin enseli bu hayvana kim gem 

vurabilir?  

Şimdiye kadar bin hedefi vardı, çünkü bin millet 

vardı. Ve eksik olan şey bin ensenin gemidir, eksik olan 

şey bir hedeftir. Henüz insanlığın hedefi yoktur. 

Fakat kardeşlerim bana söyleyin: 

Hedefi, ülküsü olmayan insanlık bizzat var 

olabilir mi? 

 

Hayvanlar ve Ahlâk 
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Uygarlaşmış toplumda talep edilen uygulamalar: 

Gülünç olmaktan, gösterişten, kibirden özenle kaçınmak, 

erdemler gibi şiddetli arzuları da geriye atmak, kendini 

uyarlamak, düzene uymak, küçülmek... Bunların hepsi 

toplumsal ahlâk olarak, kaba şekliyle, hayvanlar 

dünyasının derinliklerine kadar her yerde bulunur ve 

ancak bu derinlikte bütün bu sempatik önlemlerin 

arkasında saklı olan niyeti görürüz. 

 Takipçilerden kaçmak ve avı bulmada güvenli 

olmak istenir. Bundan dolayı hayvanlar kendilerine 

hakim olmayı öğrenirler ve kendilerini, örneğin bazıları, 

renklerini çevrenin rengine uyarlanacak şekilde 

değiştirirler (kromatik fonksiyon diye adlandırılan şey), 

kendilerini ölü gibi gösterirler, başka bir hayvanın ya da 

kumun, yaprakların, yosunların, süngerlerin şeklini ve 

rengini alabilirler. İşte kişi de bunun gibi kendini, genel 

olarak “insan” kavramının ya da toplumun arkasına 

saklar, ya da hükümdarlara, sınıflara, partilere, çağın 

düşüncelerine veya çevreye uyarlar. Ve bizi mutlu eden, 

kadirşinas ve güçlü kılan, meftun eden bütün nazik 

davranışlarda hayvanlarla benzenlik kolaylıkla 

bulabiliriz. Özünde güvenlik duygusu olan, gerçek 

duygusu da insanla hayvanda ortaktır: İnsan yanılmak, 

kendini yanlışa sürüklemek istemez, kendi tutkularının 

etkilemesini şüpheyle dinler, kendisini zorlar ve 

kendisine karşı pusuda bekler; bütün bunları hayvan da 

tıpkı insanda olduğu gibi anlar, onun kendine hakimiyeti 

de gerçeklik duygusundan (akıllılıktan) kaynaklanır. 

Keza başka hayvanların düşünceleri üzerine yaptığı 

etkileri gözlemler. Oradan hareketle tekrar kendine 

bakmayı, kendini “tarafsız” ele almayı öğrenir; kendini 
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tanıma konusunda onun da kendine özgü ölçüsü var. 

Hayvan, düşmanlarının ve dostlarının davranışlarını 

değerlendirir, onların özelliklerini tümüyle öğrenir, bu 

özelliklere göre tavır alır. Belirli bir türün bireylerine 

karşı her zaman savaşır, keza bazı hayvan cinslerinin 

yaklaşımındaki barış ve anlaşma niyetini sezer. Akıllı 

olmada, ılımlı olmada, cesur olmada olduğu gibi, adil 

olmanın başlangıcında da... Kısaca Sokrat’çı erdemler 

adıyla nitelendirdiğimiz her şey, dürtüseldir. Gıda 

aramayı ve düşmandan kaçmayı öğreten dürtülerin bir 

sonucudur. En yüce insanın da kendisini sadece gıdasının 

cinsinde ve ona düşman olan ne varsa onun kavramında 

yükseltip nazikleştirdiğini dikkate alırsak, bütün ahlâksal 

fenomenleri hayvana özgü olarak nitelendirmemizde bir 

sakınca olmasa gerek. 

 

Hediye 

Zerdüşt, gönlünün sevdiği “Renkli İnek” adlı 

şehirden ayrılırken, havarileri ve kendilerine havari adı 

veren birçokları arkasından geldiler ve ona refakat ettiler. 

Bir köşe başına vardıkları zaman Zerdüşt, onlara artık 

yalnız gitmek istediğini söyledi. Çünkü yalnız yürümeyi 

severdi. 

Fakat havarileri bir veda hediyesi olarak 

kendisine, altın sapında bir yılanın güneş etrafında 

sarıldığını gösteren bir asa sundular. 

Zerdüşt bu asaya sevindi. Ve ona dayanarak 

havarilerine hitap etti: 

Bana söyleyin altın, en yüksek kıymetine nasıl 

ulaştı? 



102 

 

Çünkü nadir, faydasız ve parlaktır. Ve tatlı bir 

ışıldayışı vardır. Daima hediye edilir. 

Altın, yalnız en yüksek faziletinin timsali olduğu 

için en yüce kıymete ulaştı. 

Hediye edenin bakışı altın gibi parlar. 

Altın parıltısı, Ay’la Güneş’i barıştırır. 

En yüksek fazilet; nadir, faydasız parlak ve 

mülayim sualidir: 

En yüksek fazilet, hediye faziletidir. 

Gerçek, sizi anlıyorum havarilerim sizde benim 

gibi hediye faziletine bakıyorsunuz. Kedi ve kurtlarla 

müşterek neniz var? 

Siz, kendinizi kurban ve hediye etmeye 

susamışsınız. 

Onun için bütün zenginlikleri ruhunuzda, 

yığmaya susamışsınız. 

Ruhunuz, hazineler ve tılsımlar aramaya 

doymuyor. Çünkü hediye etmeye doymayan bir 

faziletiniz var. 

Her şeyi kendinize ve içinizde toplamak 

istiyorsunuz. Ta ki: Onlar sizden sevginizin hediyeleri 

halinde çıksınlar. 

Gerçek, böyle hediye eden sevgi bütün kıymet 

gasp edeni olmalıdır. 

Fakat bu çeşit bencilliği takdis ederim. 

Başka bir bencillik de vardır. Pek aciz, aç. Daima 

çalmak isteyen bencillik. Hasta bencillik! 

O, her parlayan şeye hırsız bakışıyla bakar. 

Yiyeceği fazla olanı, bir açın iştahı ile ölçer. Ve daima 

hediye edenlerin masasına sokulur. 
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Hediye eden ruhun eksik olduğu yerde daima, 

aşağı düşeni buluruz. 

Bizim yolumuz bu çeşittir. Üstün çeşide gider. 

Fakat “her şey benim için” diyen aşağı hissi, 

bizde nefret uyandırır. 

Fikrimiz yükseğe uçar. Böylece vücudumuzun bir 

dengesi, yükseliş dengesi olur. 

Böyle yükseltici dengeler, faziletlerin adlarıdır. 

Beden, tarih içinde böyle bir “olucu” ve bir 

“savaşçı” halinde seyrini yapar. 

Ve ruh, bu bedenin nesidir? 

Harplerin ve zaferlerin çığırtkanı, yoldaş ve 

aksisedasıdır. 

İyi ve fenanın bütün isimleri bir dengedir. 

Bunlar söylemezler, yalnız işaret ederler. Bunları 

bilmek isteyen delidir. 

Ruhunuzun dengelerle hitap ettiği saatlere dikkat 

edin kardeşlerim. 

Faziletlerinizin kaynağı budur. 

Orada vücudunuz yükselmiş ve dirilmiştir. 

Seven, takdir eden ve yaratan iyilikçi bedeniniz, 

bu saadetlerle ruhunuzu heyecana getirir. 

Nerede kalbiniz, çevresindekiler için tehlike ve 

nimet olan bir avare gibi geniş ve dolu akarsa, 

faziletinizin kaynağı orada bulunur. 

Nerede övme ve yermenin üstüne çıkar, ve 

iradeniz bir sevenin iradesi olarak her şeye kumanda 

etmek ister, faziletinizin kaynağı orada bulunur. 

Nerede “hoş şey” yumuşak yatağı hakir görür, 

yumuşaktan en çok uzaklaşırsanız, faziletinizin kaynağı 

orada bulunur. 
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Nerede tek bir iradenin sahibi olan size bütün 

ihtiyaçlardan bu dönüş bir zaruret gibi görünürse, 

faziletinizin kaynağı orasıdır. 

Gerçek o, bir yeni iyi ve fena’dır. 

Gerçek yeni, derin bir hışıltı ve yeni bir kaynağın 

sesi. 

Bu yeni fazilet bir kudrettir, hâkim bir düşüncedir. 

Bunun etrafında, zeki bir kafa, altın bir güneş ve 

etrafında idrakin yılanı demektir. 

 

Her Şeyin Bir Zamanı Var 

İnsan her şeye bir cinsiyet atfettiği zaman, 

oynadığını değil, derin bir anlayış kazandığını 

düşünüyordu. Korkunç boyutlardaki bu yanılgısını çok 

geç itiraf etti ve belki de hâlâ bütünüyle itiraf etmedi. 

Keza insan var olan her şeyi ahlâkla ilişkilendirdi ve 

dünyanın omuzlarına etik bir anlam yükledi. Bunun, 

günün birinde, bugün güneşin erkek mi yoksa dişi mi 

olduğu konusundaki düşünceden daha fazla bir değeri 

olmayacak. 

 

 

Hınç 

Hınç nedir bilmeyişim, hınç konusunda 

aydınlanışım, kim bilir bunda da uzun hastalığıma nasıl 

minnet borçluyum! Bu sorun öyle kolay değildir. İnsan 

onu hem güç içindeyken, hem de zayıflık içindeyken 

yaşamış olmalı. Hastalığa karşı genel olarak söylenecek 

bir şey varsa, o da hasta insanda asıl kurtulma 

içgüdüsünün, korunma ve savunma içgüdüsünün 

bozulmasıdır. İnsan hiçbir şeyden sıyıramaz kendini, 
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hiçbir şeyle baş edemez, hiçbir şeyi geri çeviremez, her 

şey yaralar. İnsanlar, nesneler sırnaşıkça sokulur, 

yaşantılar pek derinden koyar adama; anı, irin toplayan 

bir yaradır. Hastanın elinde bir tek büyük ilaç vardır 

bunlara karşı: Rus yazgıcılığı dediğim şey, o başkaldırma 

bilmez yazgıcılık; bununla Rus askeri sefere artık 

dayanamaz olunca, karın içine uzanıverir. Bundan böyle 

hiçbir şeyi kabul etmemek, üstüne almamak, içine 

almamak, hiçbir tepki göstermemek... Ölme yürekliliği 

değildir bu her zaman; yaşam için en tehlikeli koşullar 

altında yaşamı koruyan bu yazgıcılıktaki büyük sağduyu, 

metabolizmanın azalmasında, yavaşlamasındandır; bir 

çeşit kış uykusu istemindendir. 

 

Hastalıklarım 

Yaşamımın talihi, belki de benzersizliği, 

alınyazısından gelir. Bilmece biçimi söylersek, ben 

babamla birlikte çoktan ölmüşüm, ama anamla birlikte 

yaşıyorum, yaşlanıyorum. Bu çifte köken, yaşam 

merdiveninin bu en üst ve en alt basamaklarından geliş, 

hem çöküş, hem de başlangıç oluş, beni belki herkesten 

ayıran çekimserliğimi, yaşam sorununun bütünü önünde 

yan tutmazlığımı açıklarsa bunlar açıklar işte. 

Doğuş ve çöküş belirtilerinin kokusunu benden 

iyi alan çıkmamıştır, bu konuda en eşsiz öğretmen benim, 

ikisini de bilirim, her ikisiyim ben. 

Babam otuz altı yaşında ölünce, ince, sevimli ve 

hastalıklı; geçip gitmek için doğmuş bir yaratık gibiydi; 

yaşamın kendinden çok, bir hoş anısıydı sanki. Onun 

yaşamının bittiği yaşta benimki de bitmeye yüz tuttu. 

Otuz altı aşımda yaşama gücümün en alt noktasına 
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vardım, yaşamasına yaşıyordum, ama üç adım önümü 

görmeksizin. O zaman (1879) Basel’deki öğretim 

görevimden ayrıldım. O yazı St. Moritz’de, kışı da –

yaşamımın en güneşsiz kışını– Naumburg’da bir gölge 

gibi geçirdim. 

En alt noktam buydu işte: “Gezgin ve Gölgesi” bu 

arada yazıldı. Hiç şüphe yok, biliyordum o sıralar gölge 

nedir... Ertesi kış, Cenova’da geçirdiğim kış, aşırı bir 

kansızlığın ve kas erimesinin nerdeyse gerektirdiği o 

tatlılık, o özleşme, Tan Kızıllığı’nı doğurdu. Bu yapıtın 

yansıttığı dupduru aydınlık, güleçlik, düşünce taşkınlığı, 

bende yalnız en büyük bünye güçsüzlüğüyle değil, 

üstelik en aşırı acı duygusuyla da bir arada bulunabilir. 

Üç gün aralıksız süren bir beyin ağrısıyla kıvranırken, 

zorlukla salya kusarken, sağlığımın daha iyi olduğu 

zamanlar düşünmek için yeterince dağcı, yeterince 

kurnaz, yeterince duygusuz olmadığım şeyleri eşsiz bir 

diyalektikçi açıklığıyla görüyor, soğukkanlılıkla 

düşünüyorum. Diyalektiği –o en ünlü örneğinde, 

Sokrates örneğinde olduğu gibi– nasıl bir çöküş belirtisi 

saydığımı okuyucularım belki bilirler. 

Anlığın bütün hastalıklı halleri, ateş yapınca 

ardından gelen o yarı uyuşukluk bugüne dek hiç 

bilmediğim şeylerdir; bunların nasıl şeyler olduğunu, ne 

denli sık ortaya çıktığını ancak kitaplardan okuyup 

öğrenebildim. Yavaş dolanır kanım. Ateşimin çıktığını 

gören olmamıştır. Beni uzun süre sinir hastası olarak 

tedavi eden bir hekim, sonunda “hayır” demişti, 

“bozukluk sizin sinirlerinizde değil, sinirli olan benim 

yalnızca.” Hiç mi hiç saptanmamış bir yerel yozlaşma 

olmalı bende. Bünyedeki genel bitkinliğin sonucu olarak 
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sindirim dizgesinin aşırı zayıflığı bir yana, örgensel bir 

mide hastalığım yoktur. Zaman zaman tehlikeli olup 

körlüğe yaklaşan göz bozukluğu da kendinden olmayıp, 

yalnız bir sonuçtur: Yaşama gücümdeki her artışla 

birlikte, görme gücü de artmıştır yeniden. 

Uzun, pek uzun yıllar sürmüştür iyileşip 

toparlanmam; bu süre, ne yazık ki aynı zamanda bir 

tepreşme, çökme süresi, bir çeşit çöküş çevrimidir. Bütün 

bunlardan sonra çöküş konusunda görmüş geçirmiş 

olduğumu söylemem bilmem gerekir mi? Bu konuyu 

baştanbaşa avucumun içi gibi bilirim. Genellikle bu ince 

kuyumculuk, bu tutma ve kavrama sanatı, ayrımları 

seçebilen bu parmaklar, bu “köşenin ardını görme” 

psikolojisi, bana özgü daha ne varsa, hepsi de o zaman 

öğrenilmelidir; gözlem yetisi yanında gözlem 

organlarımın, her şeyimin inceldiği o çağın asıl bağışıdır 

hepsi. 

Bir hasta gözüyle daha sağlam kavramlara, 

değerlere bakmak, sonra da tersine serpilen yaşamın 

doluluğunu ve kendine güveni içinden aşağıya, 

décadence (çöküş) içgüdüsünün gizli çalışmasına 

bakmak; buydu benim en uzun alıştırmam, benim asıl 

deneyimim. Olduysam bunda usta olmuşumdur. Artık 

perspektiflerin yerini değiştirmek elimde benim, ellerim 

yeterli buna: İşte bu yüzdendir ki, “değerleri yenileyiş” 

gelirse anca benim elimden gelir. 

Décadent oluşum bir yana, bunun tam karşıtıyım 

da. Kanıtlarımdan biri de şu: Kötü durumlarda içgüdümle 

hep doğru kurtuluş yollarını seçmişimdir; gerçek 

décadent ise hep kendine zararlı yolları seçer. Toptan 

düşünürsek sağlamdım; bir ayrıklık, bir özel durumdu 
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décadent’lığım. O salt yalnızlığa dayanmak için, alışılmış 

koşullardan çözülüp kopmak için bulduğum güç, 

kendime baktırmamak, işimi gördürmemek, hekim elinde 

kalmak için kendimi zorlayışım,; hepsi bana en başta 

gereken şeyi o zamanlar içgüdümle kesin ve apaçık 

bildiğimi gösteriyor. 

Kendim ele aldım kendimi, yeniden iyileştirdim. 

Bunun koşulu ise fizyologların da doğrulayacağı gibi, 

insanın aslında sağlam olmasıdır: Örnek bir hastalıklı 

yaradılış iyileşemez, hele kendi kendini hiç iyileştiremez; 

tersine, örnek bir sağlamda hastalık, yaşamak, daha çok 

yaşamak için etkili bir uyarıcı bile olabilir. Gerçekten de 

uzun hastalık dönemi şimdi bana böyle görünüyor: 

Yaşamı, onunla birlikte kendimi de, yeni baştan 

buldum. Tüm iyi şeyleri, küçük de olsalar, başkalarının 

kolay kolay tadamayacağı gibi tattım; sağlık istemimden, 

yaşam istemimden kurdum felsefemi... Hele bir düşünün: 

Yaşam gücümün en düşük olduğu yıllardır 

kötümserlikten kurtuluşum. Kendimi yeniden toparlama 

içgüdüsü o yoksulluk, yılgınlık felsefesini yasaklamıştı 

bana... Ayrıca yetkinlik dediğimiz aslında nereden 

anlaşılır? 

Yetkin insan duyularımıza hoş gelir; her sert, hem 

körpe, hem de güzel kokulu bir odundan yontulmuştur. 

Kendine yarayan şeyden tat alır yalnız; yarama sınırı 

aşıldığı an tat alması da, hoşlanması da biter. Zararlı bir 

şeyin ilacı nedir kestirir; kötü rastlantıları kendi çıkarına 

kullanmasını bilir; onu öldürmeyen şey daha da güçlü 

kılar. Gördüğü, işittiği, yaşadığı her şeyden kendi payını 

çıkarır içgüdüsüyle: Ayıklayıcı bir ilkedir, pek çok şeyi 

geri çevirir. İster kitaplarla, ister insanlarla ya da 
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yörelerle olsun, hep kendi çevresindedir: Seçtiğini, sizin 

verdiğini, güvendiğini onurlandırır. Her türlü uyarıma 

karşı yavaşlıkla, uzun bir kollamanın, istenmiş bir 

gururun içinde yer ettirdiği o yavaşlıkla tepki gösterir. 

Yaklaşan uyarımı önce gözden geçirir; onu karşılamayı 

düşünmez bile. Hem kendi kendisiyle, hem başkalarıyla 

baş eder; unutmasını bilir. Öylesine güçlüdür ki, her şey 

onun iyiliğine çalışır. Sözün kısası, bir décadent’ın 

karşıtıyım ben: Çünkü deminden beri kendimi 

betimliyorum. 

Bu çifte deneyimler dizisi, görünüşte karşıt olan 

dünyalara kapımın böylesine açık oluşu, bende her 

bakımdan kendini gösterir, kendimin ikiziyim ben. 

Birinci yüzümden başka, bir de “ikinci” yüzüm var, belki 

de bir üçüncüsü var daha... Yalnız yerel, yalnız ulusal 

perspektiflerin ötesine bakma yetisi daha başta soyumdan 

geçmiş bana; “iyi bir Avrupalı” olmam için hiçbir çaba 

istemez.  

 

Hokkabaz ve Karşıtı 

Bilimdeki hayret uyandırıcı şey, hokkabazın 

sanatındaki hayret uyandırıcı şeyin karşıtı konumundadır. 

Çünkü hokkabaz, gerçekte eylem olarak çok karmaşık 
olan bir nedenselliği çok basit bir nedensellik olarak 

görmemizi sağlar. Buna karşın bilim, bizi basit 

nedenselliklere olan inancımızdan vazgeçirmeye zorlar. 

Hem de bunu her şeyin tam kavranabilir gözüktüğü yerde 

ve bizim görünüşün soytarısı olduğumuz durumda yapar. 

Ve “en basit” şeyler çok karmaşıktır... doğrusu bu 

konuda yeterince şaşırmamak insanın elinde değil! 
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Islah Edilmiş Vahşet 

Sadece kendini gösterme dürtüsüne ilişkin bir 

ahlaklılıktır buradaki; hakkında fazla iyi düşünmeyin! 

Aslında nasıl bir dürtü bu ve nedir bunun arkasındaki 

düşünce? İnsan bakışlarının başkasına acı vermesini ve 

kıskançlığının onda acizlik ve çökme duygusu 

yaratmasını istiyor. Diline bir damla bizim balımızdan 

damlatmak ve bu sözüm ona iyilik sırasında uğradığı 

zararın sevinciyle gözlerine keskin bakışlarla bakmak 

suretiyle ona alınyazısının acılığını tattırmak ister insan. 

Bu kişi alçakgönüllü olmuş ve şimdi kusursuz bir 

alçakgönüllüdür. Uzun zamandan beri bununla işkence 

yapmak isteyenleri arayın! Onları mutlaka bulacaksınız! 

O kişi hayvanlara karşı merhamet gösterir ve bundan 

dolayı hayranlık uyandırır ama bazı insanlar var ki, 

vahşetini onlarla boşaltmak ister. Orada büyük sanatçı 

duruyor. Kıskançlıkta önceden duyumsanan şehvete 

yenilen rakip, gücünü büyüyene kadar uykuya 

yatırmamış; büyümesi uğruna diğer ruhlara ne kadar çok 

acı anlar yaşatmıştır!  

Rahibenin iffeti: Nasıl da cezalandırıcı gözlerle 

bakar başka türlü yaşayan kadınların yüzüne! O gözlerde 

ne de çok intikam aşkı var! Konu kısa, hakkındaki 

varyasyonlar sonsuz olabilir, ama öyle can sıkıcı olamaz; 

çünkü hâlâ tümüyle kendi içinde çelişkili ve neredeyse 

acı veren bir yeniliktir ki, kendini gösterme ahlaklılığı 

son neden olarak nazikleştirilmiş vahşetten zevk alma 

olur. Son nedende; burada bu şu anlama gelir; her 

seferinde ilk kuşakta. Çünkü kendini gösteren herhangi 

bir eylem alışkanlığı kalıtımsal olarak intikal eder ama 

arkada yatan düşünce intikal etmez. Sadece duyular; ama 
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düşünceler intikal etmezler. Ama eğitimle tekrar 

verilmemek koşuluyla; ikinci kuşakta vahşet zevki artık 

belirmez. Tersine sadece alışkanlık olarak zevk söz 

konusudur. Ama bu zevk “iyi şeyin” ilk basamağıdır. 

 

İlk Hıristiyan 

Bütün dünyaya hâlâ “kutsal ruhun” yazarlığına 

inanıyor ya da bu inancın etkisi altındadır. İnsan İncil’i 

açarsa, bunu kendine “yüksek duygular” edinmek, küçük 

büyük kişisel dertlerine teselli bulmak için yapar. Kısaca: 

Kendini onun içine ve dışına doğru okur. Onun için de en 

hırslı ve usandırıcı ruhlardan birinin ve keza sinsi bir 

kafadan daha batıl inançlı bir adamın hikayesinin havari 

Paulus’un hikayesinin yazılı olması... Birkaç bilim 

adamını bir yana bırakırsak, kim bilir bunu? Ama bu 

garip hikaye olmazdan, böyle bir kafanın, böyle bir ruhun 

şaşkınlıkları ve fırtınaları olmasaydı Hıristiyanlık 

olmazdı; ustaları çarmıhta ölmüş bir küçük Yahudi 

tarikatından zor bela haberimiz olurdu. Elbette, insan bu 

hikayeyi doğru zamanda kavramış olsaydı, Paulus’un 

notları “kutsal ruhun” vahyi olarak değil, samimi ve 

özgün tinle ve kendi kişisel sıkıntılarımızı işin içine 

karıştırmadan okusaydı, gerçekten okusaydı, bin beş yüz 

yıldan beri böyle bir okuyucu olmamıştır; o zaman 

Hıristiyanlık çoktan bitip tükenmiş olurdu. Yahudi 

Pascal’ın bu notları Hıristiyanlığın kökenini ne denli 

ortaya çıkarıyorsa, Fransız Pascal’ın notları 

Hıristiyanlığın kaderinin ve onun hangi nedenle yok 

olacağını bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. 

Hıristiyanlık gemisi Yahudi safrasının büyük bir 

bölümünü denize boşaltmış olması, dinsizlerin arasında 
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seyretmiş ve seyredebilmiş olması... Bu çok acı çekmiş, 

çok acınacak, çok rahatsız ve kendinden rahatsızlık 

duyan tek bir insanın hikayesine bağlıdır. 

Sabit bir fikir ona acı çektiriyordu ya da daha açık 

ifade edersek: hep güncel, asla durulmayan sabit bir soru: 

Yahudi yasalarıyla ilişkisi nedir? Daha doğrusu yasa 

hükmünün yerine getirilmesiyle ne ilişkisi var? 

Gençliğinde yasayı kendisi memnun etmek istemiş, 

Yahudilerin düşünme becerisi gösterdikleri bu en 

kıymetli payenin peşine aç kurt gibi düşmüştü... Bu halk, 

ahlaksal yücelik fantezisini başka herhangi bir halktan 

daha fazla yüceltmiş ve sadece kutsal bir tanrıyı, günah 

düşüncesinin bu kutsallığa karşı bir suç olmasıyla birlikte 

yaratmayı başarmış bir halktı. Paulus, aynı zamanda bu 

Tanrı’nın ve onun koyduğu yasanın fanatik savunucusu 

ve namus bekçisi olmuştu ve onu çiğneyenlere ve ondan 

kuşkulananlara karşı sürekli pusuya yatmış, onlarla kavga 

halindeydi. Onlara karşı acımasız ve sertti, en ağır 

cezaları vermeye niyetliydi. Ve durum böyle iken kendi 

kendine; taşkın, duygusal, melankolik, nefrette acımasız 

bir kişi olarak; yasaya bizzat kendisinin uyamayacağını 

anladı. Evet; ona, taşkın tahakküm hırsının yasayı 

çiğnemesi için sürekli tahrik edilmesi ve bu tahrik 

unsuruna boyun eğmek zorunda kalması, çok garip 

geliyordu. Ona tekrar tekrar yasayı ihlal ettiren gerçekten 

“şehvet düşkünlüğü” müydü? Aslında sonradan 

kuşkulandığı gibi sürekli olarak yerine getirilemeyeceğini 

kanıtlamak zorunda olan yasanın kendisi, karşı konmaz 

bir büyü ile ihlale sürüklemiyor muydu? Ama o zaman 

bu karmaşıklıktan çıkış yolunu henüz bilmiyordu. 

Gönlünde çok şey yatıyordu; düşmanlığı, cinayeti, 
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büyücülüğü, puta tapınmayı, fuhuşu, alkolikliği ve baştan 

çıkarıcı içki masalarından keyif almayı ima ediyordu ve 

ne kadar çok vicdanına ve daha fazlasıyla tahakküm 

hırsına, yasaya saygı ve yasayı korumanın en aşırı 

fanatizmiyle hava aldırmayı denediyse de, kendisine: 

“Her şey boşuna! Hükmü yerine getirilemeyen yasanın 

verdiği işkence alt edilmez!” dedirten anlar geldi. 

Manastırında ruhani idealin kusursuz insanı 

olmak istediğinde, Luther de benzer şeyler duyumsamış 

olmalı. Ve günün birinde kendisine itiraf edemediği 

ölçüde gerçekten ölümcül bir nefretle ruhani idealden, 

papadan, azizlerden ve bütün ruhban sınıfından nefret 

etmeye başlayan Luther gibi... Paulus’a da öyle olmuştu. 

Kanun, onun için kendisini çakılmış hissettiği çarmıhtı. 

Ondan nasıl da nefret ediyordu! Ona ne büyük garez 

besliyordu! Onu yok edecek bir çare bulmak için nasıl da 

aranıyordu... Artık onu şahsen uygulamak istemiyordu! 

Ve sonunda kafasında bu saralının nasıl 

dizginlenebileceği konusunda kurtarıcı bir fikirle birlikte 

ilahi görüntü parladı. O, manevi bakımdan çok yorgun 

olan yasanın öfkeli fanatiğine, yüzü Tanrı’nın nuru ile 

parlayan İsa ıssız caddede gözükmüştü ve Paulus’un 

kulaklarına şu sözler geliyordu: “Beni niçin takip 

ediyorsun?“ Ama burada esas olan şey şudur: Kafasının 

içinde birdenbire şimşek çakmıştı. Kendine: “Aslında bu 

İsa’yı takip etmek akılsızlıktır!” demişti. “İşte çıkış yolu 

burada, işte kusursuz intikam burada. İşte, buradan başka 

hiçbir yerde yasa çiğneyicisini ele geçiremem!” 

Kibirliliğin en çok acı çekmiş hastası bir darbe 

yiyince tekrar iyileşti, ahlaksal umutsuzluk sanki uçup 

gitti, çünkü ahlak kayboldu, yok edildi...O, yani çarmıhta 
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yerine getirildi. Şimdiye dek o rezilce ölüm, yeni 

öğretinin taraftarlarının sözünü ettiği “Mesihliğe” karşı 

temel argüman olarak geçerli olmuştu. Ama nasıl, 

madem ki yasayı ortadan kaldırmak için gerekliydi! Bu 

buluşun, bu bulmacanın çözümünün korkunç sonuçları 

gözlerinin önünde fırıldak gibi dönüyordu, bir anda en 

mutlu insan olur;  ona, Yahudilerin, hayır, bütün 

insanların yazgısı bu buluşa, birdenbire aydınlanmasının 

saniyesine bağlıymış gibi gelir, düşüncelerin 

düşüncesine, anahtarların anahtarına, ışıkların ışığına 

sahiptir; bundan sonra tarih onun etrafında döner! Çünkü 

bu andan itibaren yasayı yok etmenin öğretmenidir o! 

Kötünün ölmesi... Yani kanunun da ölmesi demek; 

bedende olmak... Yani kanunun içinde de olmak demek! 

İsa ile bir olmak... Yani onun sayesinde kanunun yok 

edicisi olmak demek; onunla ölmek... Yani yasanın da 

ölmesi demek! Eğer günah işlemek hâlâ mümkün 

olsaydı, artık kanuna karşı olmazdı; ben onun 

dışındayım.  

Eğer şimdi yasayı yeniden kabul etmek ve ona 

uymak istesem, o zaman İsa’yı günahın işbirlikçisi 

yapardım, çünkü yasa günah işlensin diye vardır, keskin 

özsuyun hastalığı ortaya çıkardığı gibi, yasa da hep 

günahı ortaya çıkarır; ölüm olmaksızın yasanın 

uygulanması mümkün olsaydı, Tanrı, İsa’nın ölmesine 

asla karar veremezdi; şimdi sadece bütün günahlar 

ödenmedi, günahın kendisi de ortadan kaldırıldı. Şimdi 

yasa öldü, şimdi içinde onun yaşadığı beden öldü... Ya da 

en azından çürüyerek ölüm sürecine girmiştir. Kısa bir 

süre daha bu çürümenin içinde kalacak!  

 



115 

 

İffet 

Ormanı severim, şehirlerde hayat kötüdür. Orada 

çok şehvetliler var. 

Şehvetli bir kadının rüyasına girmektense, bir 

katilin eline geçmek daha iyi değil mi? 

Şu erkeklere bakın; gözlerinden okunuyor ki, 

hayatta bir kadınla yatmaktan daha iyi bir şey 

bilmiyorlar. 

Ruhlarının temeli bataklıktır. Bataklığın ruhu da 

olursa yazık ona. 

Bari hayvan olarak mükemmel olsaydınız! Fakat 

hayvan olmak için masum olmak gerek. Hislerinizi 

öldürmeniz için mi öğüt vereyim? Histerinizin 

masumiyeti için öğüt veririm. 

Size iffeti mi tavsiye edeyim? 

İffet, bazıları için bir fazilet, fakat çokları için 

hemen bir suçtur. 

Şunlar kendilerini tutarlar; fakat yaptıkları her 

şeyden bir köpek şehvaniyeti hasetle sırıtır faziletlerin en 

zirvesine ve soğuk ruhlarına kadar bu sükûnsuzluk ve 

vahşet onları kovalar. 

Köpek şehvaniyeti; kendisinden biraz et 

esirgendiği zaman nasıl ustaca bir parça fikir dilenmesini 

bilir! 

Dramları ve kalbi kıran her şeyi seviyorsunuz. 

Fakat köpeklere karşı güvensizim. 

Gözleriniz pek gaddar, ıstırap çekenlere azgınca 

bakıyor. 

Şehvetiniz kıyafetini değiştirip “merhamet” adını 

almadı mı? 

Size şu misali de veririm: 
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Birçokları şeytanları kovmak isterken kendileri 

mezbeleye düştüler. 

İffetli olmak kime zor gelirse ona iffet tavsiye 

edilmez. 

Ta ki iffet Cehennem’e, ruhun şehvetli 

bataklığına, yol olmasın. 

Kirli şeyi erden mi konuşuyorum? 

İşin en fenası bu değildir. 

İdrak eden, hakikatin suyuna kirli olduğu zaman 

değil, yüzeysel olduğu zaman girmek istemez.  

Hakikaten tam afif olanlar vardır. Onların kalpleri 

mülayimdir. 

Sizden daha sevimli ve daha fazla gülerler. 

Onlar iffete de gülerler ve “iffet nedir?” diye 

sorarlar. 

İffet delilik değil midir? Fakat bu delilik bize 

geldi, biz ona gitmedik. Bu konuğa yurt ve yürek sunduk: 

Şimdi bizde oturuyor. 

İstediği kadar bizde kalsın… 

 

İkiyüzlülük 

Açıkça büyük amaçlar tasarlayan ve daha sonra 

bu amaçlar için oldukça yetersiz olduğunu gizlice 

kavrayıveren kimse, çoğu zaman bu amaçlardan 

vazgeçecek kadar da güçlü de değildir. İşte o zaman 

ikiyüzlülük kaçınılmazdır. Gür ırmaklar kendileriyle 

birlikte bir çok çakıl ve çalı çırpıyı da sürükler; güçlü 

ruhlar da bir çok aptal ve mankafayı. Bir insanın 

gerçekten ele almış olduğu düşünce özgürlüğü ile, onun 

tutkuları ve hatta arzuları da gizli gizli kendi 

üstünlüklerini göstereceklerini sanırlar. Bir insan, yoğun 
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ve kılı kırk yararak düşündüğü zaman, sadece yüzü değil 

gövdesi de çekinceli bir havaya bürünür. Ruh arayanda, 

hiç ruh yoktur. İnsan yığınlarının davranış biçimlerini 

önceden kestirmek için, onların güç bir durumdan 

kendilerini kurtarmak için hiçbir zaman çok önemli bir 

çaba göstermediklerini kabul etmek gerekir. İnsan 

kahkahâlârla güldüğü zaman, kabalığı ile tüm hayvanları 

geride bırakır. 

 

İnançlar 

İnançlar hakikat düşmanları olarak, yalanlardan 

daha tehlikelidir. Hoşlanmadığımız bir düşünceyi öne 

sürdüğü zaman bir düşünürü daha sert eleştiririz. Oysa, 

bizi pohpohladığında onu daha sert eleştirmek uygun 

olacaktır. Sahip olunması zorunlu tek şey var: Ya 

yaradılıştan ince bir ruhtur bu, ya da bilim ve sanatlar 

tarafından inceltilmiş bir ruh... Tüm idealistler, hizmet 

ettikleri davaların her şeyden önce dünyanın tüm öteki 

davalarından üstün olduğunu düşünürler. Kendi 

davalarının biraz olsun başarılı olması için, bu davanın 

tüm öteki insan girişimlerine gerekli olan aynı pis kokulu 

gübreye açıkça ihtiyacı olduğuna inanmak da istemezler. 

Bir kez yürünmüş bir yola düşenlerin sayısı çoktur, 

hedefe ulaşan az . 

 

İntihar 

Çokları pek geç, bazıları pek erken ölürler. 

“Vaktinde öl” vecizesi daha meçhul. 

“Vaktinde öl”; Zerdüşt böyle öğretiyor. 

Tabi vaktinde yaşamayan nasıl vaktinde ölebilir? 

Keşke hiç doğmasaydı. 
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Lüzumsuzlara bu öğüdü veririm. 

Fakat lüzumsuzlar bile ölümlerini mühimserler. 

En boş ceviz bile kırılmak ister.. 

Herkes ölüsünü mühimsiyor: Ölüm, henüz bir 

bayram sayılmıyor. 

İnsanlar daha, en güzel bayramlarını nasıl 

kutlayacaklarını öğrenmediler. 

Size, yaşayanlar bir diken ve bir medh olan ölümü 

göstereceğim. 

Yapıcı, muzaffer olarak ummanlar ve övenlerle 

çevrilmiş olduğu halde ölümünü ölürler. 

Böyle ölmeyi öğrenmeli, böyle bir ölünün dirilere 

yeminler yollamadığı hiç bir bayram kutlulanmamalıydı. 

Bu ölüm, en iyi ölümdür. Fakat ikincisi, 

mücadelede ölmek ve bir büyük ruhu israf etmektir. 

Fakat muharip ve muzaffer için sizlerin bir hırsız gibi 

sokulan fakat bir efendi gibi görünen vadeli ölümünüz 

menfurdur. 

Size kendi ölümümü, intiharımı istediğim için 

bana gelen ölümü överim. 

Bu ölümü ne zaman isteyeceğim? Bir hedef ve bir 

varisi olan ölümü, bu hedef ve varisi için vaktinde ister. 

Ve hedef ve varise saygı olarak hayatın mabedine 

kuru çelenkler asmaz. 

Gerçek, ip çevirenlere benzemek istemiyorum. 

Onlar iplerini uzatırken daima gerilerler. 

Bazıları hakikatleri ve zaferleri için fazla 

ihtiyardırlar, dişsiz bir ağız, artık her hakikati söylemek 

hakkına malik değildir. 
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Şöhret isteyen her kimse, vakti zamanı ile şereften 

ayrılmalı ve “vaktinde gitmek” güç hünerini tatbik 

etmelidir. 

En fazla lezzet verdiği zaman kendisini yedirmeyi 

bırakmalı: Uzun zaman sevilmek isteyenler bunu 

bilirler… 

Kısmetleri sonbaharın son günlerine kadar 

beklemek dileyen ekşi elmalar vardır: 

Bunlar aynı zamanda olgunlaşırlar, sararırlar, 

buruşurlar. 

Bazılarında kalp, bazılarında ruh, önce ihtiyarlar. 

Bazıları gençliklerinde ihtiyardırlar. Fakat geç 

gençleşenin gençliği uzun sürer. 

Bazılarına hayat aksilik eder, kalplerini bir zehirli 

sülük dağlar. Bunlar iyi bir ölüm bulmaya baksınlar. 

Bazıları hiç tatlılaşmaz, daha yazın çürür. 

Bunları dallarında tutan şey korkaklıktır. 

Pek çokları pek fazla yaşarlar. Ve dallarında uzun 

zaman asılı kalırlar. 

Bir fırtına gelse de bu çürük ve kuru yenikleri 

ağaçtan silkse. 

Erken ölüm vaizleri çıksa! Bunlar benim için 

hayat ağaçlarının en münasip fırtınaları-dır. 

Fakat yalnız tedrici ölümü ve dünyanın 

zorluklarına dayanmayı tavsiye edenleri dinliyorum. 

Ah! Arzî acılara dayanmayı tavsiye ediyorsunuz. 

Ey ağzı bozuklar! 

Size çok tahammül eden işte bu arzî ıstıraplardır. 

Gerçek, tedrici ölüm vaizlerinin tazim ettiği 

Yahudi pek tez öldü: 



120 

 

Onun erken ölmesi o zamandan beri çoklarının 

felâketini mucip oldu. 

O, yalnız Yahudi’nin bedbinliği ve göz yaşlarını 

iyi ve âdillerin nefretini tanıdı. 

… 

Delikanlının sevgisi, insan ve arz nefreti olgun 

değildir. Onun gönlü ve ruhunun kanatları daha bağlı ve 

ağırdır. 

Fakat erkekte delikanlıdan fazla çocukluk ve 

ondan az bedbinlik vardır. Ölümü ve yaşamayı daha iyi 

anlar. 

Ölümde ve ölüme hür bulunan ve evet’e vakit 

kalmadığı zaman kutsi bir “hayır” diyebilen; böylesi 

ölümü ve hayatı anlayandır. 

Ölümünüz, insan ve dünyaya bir isyan olmasın 

dostlar! 

Ruhlarınızın tatlılığından bunu dilerim. 

Ölümünüzde ruh ve faziletleriniz, arzın etrafında 

akşam kızıllığı gibi parlasın. 

Yoksa fena bir ölümle ölüyorsunuz demektir. 

Bizzat ben böyle ölmek isterim. Ta ki: Dostlar benim 

yüzümden arzı daha fazla sevsinler. 

Tekrar toprak olmak istiyorum. Ta ki, Beni 

doğuranı sükûnetle kucaklayayım. 

Gerçek Zerdüşt’ün bir hedefi vardı. Topunu 

fırlattı. 

Dostlar! Şimdi siz ülkümün varisi olun. Altın topu 

size atıyorum. 

Topu fırlattığınızı görmeyi her şeyden fazla 

severim. Bunun için arzdan bir müddet için çekiliyorum. 

Bunu bana bağışlayın. 
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Zerdüşt böyle söylüyordu… 

 

İnsan Sevgisi 

Tanrı aşkına insanı sevmek; şimdiye dek insanlar 

arasında erişilebilen en soylu ve en uzak duygu. Herhangi 

bir kutsal art niyet olmaksızın insan sevgisi, bir budalalık 

ve hayvanlık daha olan böyle bir sevgiye eğilim, önce 

ölçüsünü, inceliğini, tuzunu biberini daha yüksek bir 

eğilimden almalıdır. Hangi insan bunu duymuş ve 

yaşamışsa, ne denli dili sürçerse sürçsün, böyle bir ince 

düşünceyi ararken, o bizim için bütün zamanlar boyunca 

kutsal ve saygı değer kalsın, en yükseğe uçmuş da, bir 

güzel yolunu sapıtmış insan olarak! 

 

İnsan 

İnsanların farklılığı, yalnızca iyi bulduklarının 

çizelgelerindeki farklılıkta, yani, çabalamaya değer iyi 

anlayışlarında değil de, bir de az ya da çok değerli bütün 

ortaklaşa tanıdıkları iyilerin farklılığında, sıralanma 

düzenlerinin farklılığında gösterir kendini. Hatta 

bunlardan daha çok, iyi bir şeye sahip olup o şeyi, ele 

geçirmekten ne anladıklarında; kadınlarla ilgili olarak, 

örneğin, daha alçak gönüllü erkekler, kadın bedeninin 

sadece kullanımı cinsel hazzı, sahip olmanın ve ele 

geçirmenin yeterli ve doyurucu bir belirtisi olarak 

görürler. Bir diğer grup, daha bir kuşkulu, daha iddialı 

ele geçirme susuzluğuyla, “soru işaretini”, yalnızca böyle 

bir sahip olmanın görünüşü olarak görürler; daha ince 

denemeler yapmak isterler; her şeyden öte, kadının ona 

yalnızca kendini değil, ayrıca sahip olduğunu ya da 
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olmayı istediğini verip vermediğini bilmek için. Ancak o 

zaman, kadın “ele geçirilmiş” olur. 

Bir üçüncü grup, sahip olma isteğinin ve 

güvensizliğin sonuna ulaşamaz bile, bir kadın kendini 

ona verdiğinde, bunu onun kendisi için değil de, kendi 

görüntüsü için yapıp yapmadığını sorar. Dibinden, ta en 

derinlerinden tanınmak ister, sevilebilmek için kendini 

keyfedilmeye bırakır. Önce, sevgilisini tümüyle kendi 

mülkü gibi duyar; artık sevgilisi onun hakkında kendini 

aldatmaz olunca; onu, şeytanlığı, gizli doyumsuzluğun 

yanında, iyiliği, sabrı, manevi yanı için sevince. 

Diğer bir grup, bir halkı ele geçirmek ister: Bütün 

Cagliostro ve Catline yüksek sanatları bu amacı için onu 

uygundur. Bu diğeri daha ince ele geçirme susuzluğu 

içinde kendi kendine şunu der: “Ele geçirmenin olduğu 

yerde aldatma olmamalı!” Bir maskesinin, insanların 

yüreklerini yönlendireceği düşüncesi onu kızdırır ve 

sabrını taşırır: “Öyleyse, haydi bilineyim, her şeyden öte 

kendimi bileyim!” Yardımsever, iyiliksever insanlar 

arasında hemen her zaman yardım bulur korkaklık olarak 

ahlâk… 

Tek bir kişiyi, alışılan deyimiyle onun 

“mutluluğunu” hedefleyen bütün bu ahlâklar, kişinin 

kendisiyle yaşadığı tehlikeliliğin derecesiyle ilgili 

davranışlar için öğütlerden başka bir şey olmayan; 

hırsına, güç istemi taşıdıkları, efendi rolünü oynamak 

istedikleri sürece, iyi ya da kötü eğilimlerine karşı reçete; 

kocakarı bilgiçliğinin, kocakarı ilaçlarının gizemli 

kokusunun sindiği büyük küçük kurnazlıklar, 

yapmacıklar; Barok ve akıldışı formundaki her şey, 

çünkü kendilerine “her şey” diyorlar, çünkü olmadık 
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yerde genelleme yapıyorlar. Koşulsuz konuşan her şey, 

kendilerini koşulsuz sayan, yalnızca bir tutam tuzla 

tatlandırılmış olmayıp ayrıca katlanılabilir ve ara sıra 

ayartıcı olan bir biçimde olan her şey, aşırı biberli ve 

tehlikeli kokmayı öğrendiğinde, her şeyin üstünde bir 

“öte dünya” kokmayı. Bütün bunların hepsi, entelektüel 

açıdan bakıldığında, çok az değerli; bilimi oluşturmaktan 

çok uzak, hele bilgelikten; üstelik, bir kez daha söylersek, 

haydi bir daha; kurnazlık, kurnazlık, kurnazlık, aptallıkla, 

aptallıkla, aptallıkla karışık, ister stoacıların öğütleyip 

uyguladıkları, taşkın duygulanma enayiliğine karşı, şu 

kayıtsızlık ve heykel soğukluğu olsun; isterse, canlı 

olarak kesip biçip çözümleyerek. 

Çocukça, yanlısı olduğu duygulanma tahribatıyla, 

şu bir daha gülmeyen, bir daha ağlamayan Spinoza; ya da 

şu, duygulanmaların, tatmin olabilecekleri zararsız orta 

yola çöküntüsü, ahlâk Aristoculuğu; duygulanmaların 

keyfini çıkaran ahlâkı bile, sanatın sembolizmiyle, 

müzikle ya da Tanrı sevgisiyle ve Tanrı istediği için 

insan sevgisiyle bile bile zayıflatılmış ve tinselleştirilmiş; 

çünkü dinde tutkular yeniden vatandaşlık hakkına sahip 

oluyor. Diyelim ki, sonunda kolaydan olan, muzipçe 

bağlılık duygulanmaya; hani Hafız’ın ve Goethe’nin 

öğrettiği, şu gözü pek dizginleri koyuveriş; eşi bulunmaz 

yaşlı bilge baykuşlara ve ayyaşlara “azaldı artık tehlike” 

işaretini veren şu ruhsa -bedensel licentia morum. Bu da 

“korkaklık olarak ahlâk” bölümü için.  

İnsanların var olduğu tüm zamanlar boyunca, 

insan sürüleri de var olmuştur; aile grupları, topluluklar, 

kabileler, halklar devletler, kiliseler, her zaman küçük 

sayıdaki buyurucularla karşılaştırıldığında boyun 
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eğenlerin sayısı çok olmuş, dolayısıyla, boyun eğmenin, 

insanlar arasında en iyi ve en uzun uygulanan eğitim 

olduğu kolayca varsayılabilir. Ortalama olarak, her bir 

boyun eğme gereksinmesi doğuştandır; bir çeşit formel 

vicdan olarak, bizden talep ettiği şudur: “Herhangi bir 

şeyi koşulsuz olarak yapmalısın.“ Kısaca “yapmalısın”. 

Bu gereksinme, kendi kendini yerine getirmeye çalışır, 

formunu bir içerikle doldurarak; gücüne, sabırsızlığına, 

gerilimine göre, kaba bir iştiha olarak şeyleri yakalar, çok 

az ayrım yapıp kulaklarına bağırılan her şeyi kabul eder, 

buyuran biri tarafından; ana ve babalar, öğretmenler, 

yasalar, sınıfsal ön yargılar, kamuoyu tarafından. 

İnsan gelişiminin tuhaf sınırlılığı, duraksayan, çok 

uzayan, sık sık geri dönen, döngüsel olan bu boyun 

eğme, sürü içgüdüsünün en iyi biçimde miras 

kalmasındandır, emir verme sanatının ucuzluğundan. Bu 

içgüdünün en aşırı noktasına doğru ilerlediğini düşünelim 

bir kez; sonunda buyuranlar ve bağımsızlar eksilecektir; 

ya da içten içe kötü bilincin acısını çekeceklerdir; 

buyurmadan önce kendilerini aldatmayı zorunlu 

bulacaklardır: Sanki kendileri buyrulanmış gibi. 

Gerçekten de bugünün Avrupa’sının durumu bu: 

Buyurucuların ikiyüzlü ahlâkı diyorum ona; kötü 

vicdanlarını, daha eski daha yüksek buyruklarının, 

ataların, anayasaların, hakkın, yasaların, yasanın, hatta 

Tanrı’nın buyruklarının gerçekleştiricisi tavrını 

takınmaktan başka bir koruma yolu bilmiyorlar, ya da 

sürü düşünme biçiminden, sürü özdeyişlerini alıyorlar. 

Örneğin “halkının birinci hizmetçisi” gibi ya da 

“ortaklaşa refahın aracı” gibi. Öte yandan, bugün 

Avrupa’daki sürü insanı, kendinin biricik uygun insan 
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tipi olduğu görüşünü veriyor, onu evcilleştiren, geçimli 

ve sürü için yararlı kılan özelliklerini yüceltiyor; sanki 

onlar has insan erdemleriymiş gibi. 

Dayanışma, lütuf, itibar, çalışkanlık, ölçülülük, 

alçakgönüllülük, hoşgörü, acıma, liderlerin ve 

kösemenlerin kaçınılmaz olduğu sanıldığı durumlarda, 

insan, bugün, buyurucuların yerine kurnaz sürü 

insanlarını koyup onları bir araya getirmeye çalışıyor 

durmadan. Tüm meclise dayanan anayasaların kökeni 

budur. Koşulsuz buyurucu görüntüsüne rağmen, bu, sürü 

hayvanı Avrupalılara, bir iyilik, çekilmez olan etkiden bir 

kurtuluş olarak geliyor. Napolyon etkisinin tarihi, hemen 

hemen bütün yüzyılın en değerli insanlarında ve 

anlarında kazandığı daha yüksek mutlulukların tarihidir. 

Irkların birbirine karıştığı çözülme döneminin 

insanı, gövdesinde çeşitli soyların mirasını taşıyan, yani 

zıt, yalnızca zıt da değil, birbirleriyle savaşan, 

birbirlerine pek seyrek rahat veren itkileri ve değer 

ölçülerini, geç kültürün ve kırılmış ışıkların böyle bir 

insanı, ortalama olarak daha zayıf insan olacaktır. En 

temel gereksinimi savaşın, yani, kendisinin son 

bulmasıdır; mutluluk ona rahatlatıcı (örneğin Epikürcü ve 

Hıristiyan) ilaç ve düşünme biçimiyle uzaklaşarak, 

özellikle dinlenme mutluluğu, rahatsız edilmeme, 

doymuşluk, sonunda erişilen birlik olarak görünüyor. 

Kendisi böyle bir insan olan kutsal hatip Augustine’in 

sözüyle, “Sabanın sabası” olarak. Böyle bir doğadaki 

zıtlık ve savaşın üstelik yaşama dürtüsü ve hevesi 

yaratma etkisi de var; diğer yandan, güçlü ve uzlaşmaz 

dürtülerine ek olarak, kendine savaş açmadaki ustalık ve 

incelik, böylece de kendini denetleme, kendini aldatma 
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miras alınır ve eğitim yoluyla işlenir. Böylece, bu sihirli, 

kavranamaz ve düşünülemez olan ortaya çıkar, en güzel 

anlatımını Alkibiades ve Sezar’da bulan (bunlara belki de 

benim beğenime göre, ilk Avrupalı Hohenstaufen II. 

Fredirch eklenebilir); bu zafere ve ayartmaya önceden 

koşullandırılmış bilmece adam, sanatçıların arasında da 

belki Leonarda da Vinci.  Dinlenme isteğiyle, daha zayıf 

tipin ortaya çıktığı dönemle tam aynı zamanda görünüyor 

bunlar: İki tip de birbirlerine aittirler ve aynı nedenden 

kaynaklanırlar. 

 

İnsanüstünü 

İnsan, hayvanla “İnsanüstünü” arasına gerilmiş 

bir iptir. Uçurum üstünde bir ip. Bu uçurumun üstünden 

atlayış, geriye bakış ve ürkerek duruş tehlikelidir. 

İnsanda büyük olan şey, onun bir erek (hedef) değil, bir 

köprü oluşudur.  

İnsanda sevilebilecek şey, onun bir geçiş ve iniş 

oluşudur. Fazileti seveni seviyorum, çünkü fazilet ölüm 

dileğidir ve hasretin okudur. Kendisi için hiç bir damla 

ruh alıkoyma-yarak tamamen faziletinin ruhu olmak 

isteyenleri seviyorum. Böylesi, ruh halinde köprüyü 

geçer.  

Askısını ve felaketini faziletten hazırlayanları 

severim. Çünkü böylesi, fazileti için yaşamakta devam 

etmek ister. Ve bundan fazla yaşamak istemez. Çok 

faziletlere malik olmak istemeyenleri severim. Tek 

fazilet, iki faziletten daha faziletlidir. Çünkü felâketin 

askı düğümleri çoğalmış olur.  

Ruhunu israf edeni, teşekkür istemeyeni ve geri 

vermeyeni severim. Çünkü bunlar daima hediye eder ve 
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hiç bir şey saklamak istemezler. Tali lehine döndüğü 

zaman küsülüp, kendi kendine “ben sahte bir oyuncu 

muyum” diye soranları severim. Çünkü bunlar, göçmek 

isteyenlerdir.  

İşe altın sözlerle başlayanı ve verdiği sözden 

fazlasını yapanları severim. Çünkü böylesi, göçmesini 

isteyendir. Geleceğin hakkını veren, maziyi kurtaranı 

severim. Çünkü böylesi, halde göçmek isteyendir.  

 

Ruhu, yaralandığı zaman da derin kalan ve bir 

küçük sergüzeştten mahvolabilen insanı severim. Çünkü 

böylesi, köprüyü seve seve geçer. İçinde her şeyi 

kaplayan ve kendini unutan taşkın ruhları severim. 

Çünkü her şey böylesini batırır.  Ruhu ve fikri serbest 

olanları severim; böylesinin kafası, yalnız kalbinin 

kabıdır. Fakat kalbi onu batmaya sürükler. 

İnsanüstünü’de gerili karabuluttan teker teker 

damlayan ağır damlalara benzeyenleri severim. Çünkü 

bunlar, yıldırımın geleceğini bildirirler. Ve habercilik 

yüzünden mahvolurlar.  

Bakın işte ben bir yıldırım habercisi ve bulutun 

ağır bir damlasıyım. Bu bulutun adı İnsanüstünü’dür! 

Münzeviler!  

Bekleyin ve dinleyin. Gelecekten gizli kanat 

darbelerim rüzgârlar esiyor. Ve hassas kulaklara iyi 

haberler iletiyor. Bugünün münzevileri, ayrılanları; bir 

zaman siz millet olacaksınız. Bizzat kendini seçen 

sizlerden bir seçme millet ve o, milletten insanüstünü 

yetişecek. Gerçek dünya daha bir şifa yeri olacak, daha 

şimdiden etrafında şifa getiren yeni bir koku ve yeni bir 

umut var!. 
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İnsanüstünü, hayatın gayesidir. İradeniz demelidir 

ki: “İnsanüstünü, hayatın gayesi olsun.” 

…  

Bakın size İnsanüstünü’nü öğretiyorum. O, bu 

denizdir. Sizin hakaretiniz onun içinde batabilir. Görüp 

geçirebileceğiniz şeylerin en büyüğü nedir? Büyük 

istihkarın (hakaret) saatidir. Bu saat, saadetinizin, 

idrakinizin, faziletlerinizin size iğrenç geleceği saattir. 

Bu saatte diyeceksiniz ki:  “Benim saadetim nedir?“ 

Fakirlik, kirlilik, acınacak bir rahat düşkünlüğü… 

Halbuki benim saadetim bizzat varlığımı yaratmalıydı.  

Diyeceksiniz ki: “Benim aklım nedir?”  

Akıl, arslanın gıdaya saldırması gibi bilgiye 

saldırmalıydı. Benim aklım, fakirlik, kirlilik ve acınacak 

bir rahat düşkünlüğüdür. O saat diyeceksiniz ki: “Benim 

faziletim nedir ki, hâlâ beni çıldırtmadı. İyilik ve 

kötülüklerden ne kadar bıkkınım!”  

Bunların hepsi fakirlik, kirlilik, acınacak bir rahat 

düşkünlüğüdür.  

O saat diyeceksiniz ki: “Benim adaletim nedir k,i 

hâlâ alev ve kömür olduğumu görmüyorum.”  

Hâlbuki âdil olan, alev ve kömür gibi olur. O saat 

diyeceksiniz ki: “Benim vicdanım nedir?”  

Vicdan, insanı sevenlerin asıldığı bir çarmıh 

değildir?  Hâlbuki benim vicdanım hâlâ çarmıha 

gerilmemiştir. Böyle söylüyor musun? Böyle bağırıyor 

musun? Ah, hep böyle bağırdığınızı işitmiş olabilseydim!  

Göklere haykıran şey günahınız değil, 

günahlarınıza bile hâkim olan tamahkârlığınızdır. Dili ile 

sizi yalayacak yıldırım nerde? Sizi aşılaması lâzım gelen 

delilik nerde?   
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Bakın size İnsanüstünü’nü öğretiyorum. 

O, bu yıldırım; o, bu cinnettir.  

 

İnsanın Tinselliği 

Akıllandık artık. Her bakımdan daha alçakgönüllü 

olduk, insanı artık tinden, tanrısallıktan türetmiyoruz. 

Onu, geri, hayvanların arasındaki yerine koyduk. En 

güçlü hayvandır o bizim için, çünkü en kurnazıdır. 

Bunun bir sonucudur tinselliği. Öte yandan, burada da 

dile gelmek isteyen bir kendini beğenmişlikten koruyoruz 

kendimizi. Sanki insan, hayvanların gelişmesinin büyük 

art niyetiymiş gibi. Hiç de yaratanın tacı değildir o; her 

varlık, onun yanında, eşit bir yetkinlik  basamağında 

durur... 

Bunu savlamakla da çok şey savlamış oluyoruz. 

İnsan, göreceli olarak, en bozuk yapılı hayvan, en 

hastalıklı hayvandır; içgüdülerinden en tehlikeli biçimde 

uzaklaşmış olan hayvan; tabi, bütün bunlarla, aynı 

zamanda hayvanların en ilginci… 

Hayvanlarla ilgili, ilk kez Descartes, saygıdeğer 

bir cesaretle, hayvanı makine olarak anlamayı göze 

almıştı. Bizim bütün fizyolojimiz, bu önermenin 

kanıtlanmasına yöneliktir. Hem mantık açısından da 

insanı bir yana ayırmıyoruz, Descartes’ın bile daha 

yaptığı gibi. 

Bugün insanla ilgili kavranan ne varsa, onun 

makine olarak kavrandığı kadarıyla geçerlidir. Eskiden 

insana, daha yüksek bir derecelenmenin çeyizi diye 

özgür istem verildi.  Bugün biz ondan istemini bile, 

bundan artık bir yeti anlaşılmaması gerektiği anlamında, 

geri aldık. Eski “istem” sözcüğü yalnızca bir sonuç 
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durumunu imgelemeye yarar, kısmen çelişen, kısmen 

uyuşan bir sürü uyarıyı zorunlukla izleyen bir çeşit tekil 

tepkiyi…  

İstem, işlemiyor artık, devindirmiyor artık... 

Eskiden, insanın bilincinde tinde, onun yüksek 

kökeninin, tanrısallığın kanıtı görüldü; insanı 

yetkinleştirmek için, ona, kaplumbağa gibi, duyularını 

içine çekmek, yeryüzüyle alışverişini kesmek, ölümlü 

beden örtüsünü bir yana atmak salık verildi. Böylece 

geriye onun asıl önemli olan yanı, saf tin olarak 

kalacaktı. Bu noktada da aklımız başımıza geldi. 

Bilinçlenme, tin, bizim için, organizmanın göreceli bir 

yetkinsizliğidir; bir deneme, tadına bakma, yanılma, bir 

sürü sinir kuvvetinin gereksizce harcandığı 

bir çabalamadır. 

Bir şeyin yalnızca bilinçlendirilmekle yetkin hale 

getirileceğini yadsıyoruz. “Saf tin”, safi aptallıktır; sinir 

sistemini ve duyuları; ölümlü bedeni hesap dışı 

bırakmak; yanlış hesap yapmaktır, başka bir şey değil! 

… 

İyi nedir? İnsanda güç duygusunu, güç istemini, 

gücün kendisini yükselten her şey. 

Kötü nedir? Zayıflıktan doğan her şey. Mutluluk nedir? 

Gücün büyüdüğü duygusu, bir engelin aşıldığı duygusu. 

Doygunluk değil, daha çok güç; genel olarak barış 

değil, savaş; erdem değil, yetenek 

Zayıflar, nasibi kıtlar yıkılıp gitmelidir; bizim 

insan sevgimizin baş ilkesi. Ve onlara yıkılıp gitsinler 

diye de yardım edilmelidir. Herhangi bir günahtan daha 

zararlı olan nedir? Nasibi kıtlara, zayıflara duyulan 

acımadan doğan eylem; Hıristiyanlık. 



131 

 

Ortaya koyduğum sorun, “varlıklar sıralamasında 

insanlığın yerini ne almalıdır” sorunu değildir; insan bir 

sondur… Sorun, hangi tip insanın, daha yüksek değerli, 

yaşamaya daha değer, geleceği daha sağlam olduğudur. 

… 

İnsanlık, bugün inanıldığı gibi, daha iyiye ya da 

daha güçlüye ya da daha yükseğe doğru bir gelişme 

göstermemektedir. İlerleme, modern bir düşüncedir 

yalnızca; yani, yanlış bir düşünce. Bugünün Avrupalısı, 

değerlilik bakımından, Rönesans Avrupalısının fersah 

fersah altında kalır; ileriye doğru gelişme, herhangi bir 

zorunlukla, yükselme, yücelme, güçlenme değildir hiç 

de. 

… 

Bir canlıya, bir türe, bir bireye, içgüdülerini 

yitirmişse, kendisine zararlı olanı seçiyor, yeğliyorsa, 

yozlaşmış derim. 

Gücün içgüdüsü: Güç isteminin eksik olduğu 

yerde, düşüş vardır. Savım, insanlığın bütün en üst 

değerlerinde bu istemin eksik olduğudur. 

Kişi, acıma duyduğunda, gücünden yitirir. 

Rahip, yaşamın bu meslekten yok sayıcısı, 

yalanlayıcısı, zehirleyicisi, yüksek bir insan türü sayıldığı 

sürece, “doğru nedir” sorusuna hiçbir yanıt bulunamaz. 

Hiçin ve olumsuzlamanın bu bilinçli avukatı, hakikatin 

sözcüsü yerine konduğunda, doğru zaten tepesi üstüne 

çevrilmiştir. 

 

İstediğiniz Şeyi Biliyor musunuz? 

Hakikati anlamaya elverişli olmadığınız korkusu 

sizi hiç rahatsız etmedi mi? Duyularınızın çok kör ve 
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hatta görmenizdeki hassasiyetin hala çok kaba 

olduğundan korkmuyor musunuz? Görmenizin arkasında 

nasıl bir isteğin egemen olduğuna dikkat ettiniz mi? 

Örneğin, bugün başka birisinden farklı görmek isteyen 

birinden siz dün daha çok görmek istiyordunuz ya da 

başından bir uzlaşmanın ya da şimdiye değin bulunacağı 

sanılan şeyin tersini bulmanın özlemini ne kadar 

duyarsınız! 

Ah, utanılacak ihtiraslar! Nasıl zaman zaman 

güçlü etkileyiciyi, zaman zaman da sakinleştirici 

araştırıyorsunuz... Çünkü yorulmuşsunuz! Sizin kabul 

edeceğiniz hakikatin nasıl oluşmuş olacağı konusunda 

hep gizlilik dolu öngörüler var. Ya da bugün orada 

donmuş ve kuru aydınlık bir kış sabahı gibi olduğunuzu 

ve kalbinizde hiçbir şeyin olmadığını, daha iyi gözlere 

sahip olduğunuzu mu sanıyorsunuz? Düşünsel bir şeye 

adalet sağlamak için sıcaklık ve coşku gerekmez mi? Ve 

işte buna görmek denir! Sanki düşünce ürünleriyle, 

insanlarla olduğundan tamamen başka ilişki içinde 

olmanız mümkünmüş gibi! Bu ilişkide aynı ahlâk, aynı 

dürüstlük, aynı art düşünce, aynı üşengeçlik ve aynı 

korkaklık vardır. Sizin bütün sevilecek ve nefret edilecek 

beniniz! Fiziksel yorgunluğunuz nesnelere mat renkler 

verecektir, ateşiniz onları bir canavara dönüştürecek! 

Sabahlarınız nesneler akşamlarınızdan farklı aydınlatmaz 

mı? Her bilginin mağarasında kendi hayaletinizi, 

arkasında hakikatin sizden saklandığı hayalet olarak 
bulmaktan korkmuyor musunuz? Bu sizin de hiç 

düşünmeden birlikte oynamak istediğiniz dehşet verici 

bir komedi değil mi? 
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İsteyerek Acı Çekmek 

Sürekli tehdit altında bulunan ve en katı 

ahlâklılığın hüküm sürdüğü küçük cemaatin savaş 

halindeki insanı için en büyük haz nedir? Yani güçlü, 

intikamcı, düşmanca, hain, kuşkulu, en zalimce şeyleri 

yapmaya hazır, yoksunluk ve ahlâkla taşlaşmış ruhlar 

için olanı? Vahşetin verdiği haz: Bu tür durumlarda böyle 

bir ruhta erdem bulunduğu varsayılırken, vahşetin 

yaratıcı ve doyumsuz olduğu kabul edilir. Vahşetin 

uygulanması ile cemaat ferahlanıp, süregelen korku ile 

dikkatin verdiği sıkıntıyı hemen fırlatıp atar üzerinden. 

Vahşet, insanoğlunun yaptığı en eski şenliklerdeki neşe 

kaynaklarından biridir. Dolayısıyla tanrılara dehşet 

manzarası sunulunca onların da ferahladıkları ve 

neşelendikleri sanılır ve böylece gönüllü acı çekmenin, 

insanın kendi seçtiği işkencenin iyi bir anlamı ve değeri 

olduğu düşüncesi yayılır dünyaya. Gelenek, cemaat 

içinde bu düşünceye uygun bir uygulamayı yavaş yavaş 

biçimlendirir. Bu andan itibaren her aşırı esenliğe karşı 

daha fazla kuşkulu ve bütün büyük acı verici durumlarda 

daha fazla umutlu olunur; insan şunu söyler kendine: 

Tanrılar mutlaka mutluluklarımıza karşı 

merhametsiz, mutsuzluklarımıza karşı merhametli olmak 

isterler ama bize acıyarak bakmazlar! Çünkü acımak 

küçümsenir ve güçlü, korkutucu bir ruh için onursuzluk 

sayılır ama merhametlidir, çünkü ruh bu yolla neşe verir 

ve iyi şeyler olur. Çünkü gaddar kimse, güç duygusunun 

en yoğun heyecanını duyumsar. Böylece cemaatin 

“ahlâklı insan” kavramına sık sık acı çekmenin verdiği 
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erdem, mahrumiyet, çileli yaşam biçimi, nefsi kırmak 

için kişinin kendine işkence etmesi girer. Tekrar tekrar 

belirtirsem, eğitim, kendine hakim olma ve bireysel 

mutluluk isteme aracı olarak değil, tersine, cemaatin kötü 

tanrılar katında iyi bir şöhret yapması ve sürekli bir 

kurban gibi sunakta onlara yalvarmasının erdemi olarak 

belirir. Geleneklerinin belirlediği ahlâkın koyu, ama 

bereketli çamurunda bir şeyleri harekete geçirmek 

isteyen o halkların ruhani önderleri, inanç sahibi olmak 

için çılgınlığın dışında gönüllü olarak katlanılacak 

işkenceyi de gerekli gördüler ve öncelikle ve çoğunlukla 

her zaman olduğu gibi inancın bizzat kendisine sahip 

olmak için yaptılar! Ruhları, yeni yollarda ne kadar çok 

gezdiyse ve bunun sonucunda vicdan azabının ve 

korkunun etkisiyle acı çektiyse, kendi bedenlerine, kendi 

zevklerine ve kendi sağlıklarına karşı o kadar çok 

acımasızca öfkelendiler. Belki de ihmal edilen ve 

kalkmaları için mücadele verilen adetler ve yeni amaçlar 

yüzünden öfkelenmiş olan tanrısallığa, keyif bedeli sunar 

gibiydiler. Şimdi hiç kimse, kendimizi böyle bir duygu 

mantığından tümden temizlediğimize hemen inanmasın! 

En cesur kalpler bu konuda kendilerini sorgulayabilirler. 

Özgür düşünce alanına doğru, bireysel olarak 

şekillendirilmiş yaşama doğru atılan en küçük adım, 

eskiden beri zihinsel ve bedensel işkencelerle savaşarak 

elde edilmiştir. Sadece ileriye doğru yürümek değil, 

hayır! Her şeyden önce, alışıldığı üzere “dünya 

tarihinden”, insan varlığının bu küçük gülünç kesitinden 

söz edildiği zaman, uzun, kendine yol arayan, temel 

oluşturan binlerce yıl boyunca temkinli adım atmaların, 

hareketlerin ve değişikliklerin sayısız şehitler verilmesine 
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sebep olduğu, elbette düşünülmüyor. Son yeniliklerin 

gürültüsünden başka bir şey bulunmayan dünya tarihi 

denilen şeyin kendisinde, gerçekte bataklığı hareket 

ettirmek isteyen çok eski şehitlerin trajedilerinden daha 

önemli konu yoktur. Hiçbir şey, şu andaki gururumuzu 

oluşturan insan aklının ve özgürlük duygusunun bir 

parçası kadar pahalıya mal olmamıştır. Ama bu gurur 

yüzünden şimdi hemen hemen “dünya tarihinde” 

insanoğlunun karakterini belirleyen gerçek ve kesin olan 

tarihten önce gelen “ahlâksal töreye” ilişkin o çok büyük 

zamansal mesafeyi duyumsamamız olanaksızlaşıyor: İşte 

o çile çekmenin erdem, ikiyüzlülüğün erdem, intikamın 

erdem, vahşetin erdem, aklın inkarının erdem, buna 

karşın kendini iyi hissetmenin tehlike, öğrenme hırsının 

tehdit, barışın tehlike, acımanın tehlike, merhamet 

görmenin küfür, işin küfür, çılgınlığın tanrısallık, 

değişimin ahlâksızlık ve bozulma emaresi sayıldığı 

çağda! 

Siz bunların hepsinin değiştiğini ve insanlığın 

böylece kendi karakterinde yanılmış olması gerektiğini 

mi sanıyorsunuz? Ah, siz insan sarrafları, kendinizi daha 

iyi tanıyın! 

 

İyi Yürekliler 

İyi yürekliler, özlerine atalarının yabancı saldırılar 

karşısında yaşadıkları sürekli korku ile ulaşmışlardır; 

yumuşatıyor, yatıştırıyor, af diliyor, boyun eğiyor, tahrip 

ediyor, dalkavukluk ediyor, siniyor, acıyı ve can 

sıkıntısını gizliyor, özelliklerini derhal yeniden 

sakinleştiriyorlardı... Ve nihayet bu nazik ve iyi 

düzenlenmiş mekanizmayı çocuklarına ve torunlarına 
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miras bırakıyorlardı. Uygun bir ikbal bunları devamlı 

korkmaktan alıkoydu. Her şeye rağmen onlar hep aynı 

aleti çalmaya devam ediyorlar. 

Kadın 

Bugün gün batarken, yalnız yolumda 

yürüyordum. Bir ihtiyar kadıncağıza rastladım. 

Bana dedi ki: 

“Zerdüşt, kadınlara hitaben çok şeyler söylüyor. 

Fakat kadına dair bize bir şey söylemedi.” 

Cevap verdim: 

“Kadına dair yalnız erkeklerle konuşmalıdır.” 

Kadın dedi ki: 

“Bana da kadından bahset, söylediğini hemen 

unutacak kadar ihtiyarım.” 

Kadının bu arzusunu kabul ettim. Ve dedim ki: 

Kadında her şey bir muammadır. 

Ve kadında her şeyin bir tek halli vardır: 

Ona gebelik derler. 

Kadın için erkek bir vasıtadır. Gaye daima 

çocuktur. Fakat erkek için kadın nedir? 

Halis erkek iki şey ister: Tehlike ve oyun. 

Onun için o, kadının en tehlikeli bir oyuncak 

olmasını ister. 

Erkeği muharipliğe, kadın muharibin istirahatını 

temine terbiye etmelidir. Bundan başka her şey deliliktir. 

Muharip, fazla tatlı meyveleri sevmez, onun için 

de kadını diler; en tatlı bir kadın bile acıdır. 

Kadın, çocukları erkekten daha iyi anlar. Fakat 

erkek, kadından daha çocuktur. 

Halis erkekte bir çocuk saklıdır. Bu, oynamak 

ister. 
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Haydi, bakalım kadınlar erkekteki çocuğu 

keşfedin! 

Kadın, henüz mevcut olmayan bir âlemin 

faziletleri ile ışıldayan elmas gibi zarif ve temiz bir 

oyuncak olmalıdır. 

Aşkınızda bir yıldızın ışığı parlamalı; umudunuz 

şu olmalıdır: 

“İnsanüstünü’nü doğurabilsem…” 

Sevginizde cesaret bulunmalıdır. Sevginizle size 

korku telkin edenin üstüne yürü-yünüz. Şerefiniz 

aşkınızda olmalıdır. (…) Fakat sizin şerefiniz şu 

olmalıdır. Daima sevildiğinizden fazla sevmek, hiç bir 

zaman ikinci olmamak. 

Erkek, seven kadından korksun. 

Çünkü o zaman her fedakârlığı yapabilir ve başka 

her şey ona kıymetsiz görülür. 

Erkek, kin besleyen kadından da korksun. Çünkü 

erkek, ruhunun derinliklerinde yalnız fenadır. Fakat 

kadın orada berbattır. 

Kadın en çok kime kin besler? 

Demir, mıknatısa demiş ki: “En çok sana kin 

besliyorum. Çünkü sen çekersin, fakat kendine çekecek 

kadar kuvvetli değilsin.” 

Erkeğin saadeti, ‘ben isterim’dedir. Kadının 

saadeti ‘o bitiyor’dadır. 

“Bak, arz şimdi mükemmelleşti…” ; bütün sevgisi 

ile itaat eden kadın böyle düşünür. 

Kadın itaat etmeli ve sathına bir derinlik 

bulmalıdır. 

Kadının gönlü sathidir (görünüşe göre, derinliğine 

dalmadan, üstünkörü olarak); sathi bir suyun üstünde 
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fırtına gibi hareketli bir kabuktur. Fakat erkeğin gönlü 

derindir. Onun ırmağı, yer altı boşluklarında hışıldar; 

kadın onun kudretini sezer, fakat kavrayamaz. 

İhtiyar kadın şöyle cevap verdi: 

Zerdüşt pek akilâne şeyler söyledi. Hele kâfi 

derecede genç olanlar için. 

Ne tuhaf, Zerdüşt kadınları az tanır. Fakat onlara 

dair söylediği şeyler yine haklı. Bu, şunun için midir ki: 

Kadın da hiç bir şey imkânsız değildir? 

Şimdi teşekkür olarak bir küçük hakikat al. Onu 

söyleyecek kadar yaşım var. 

Onu sar ve ağzını tıka, yoksa bu küçük hakikat 

pek fazla bağırır. 

“Kadın gücü hakikati bana ver.” dedim. Onu 

verdi: 

“Kadınlara mı gidiyorsun; kırbacı unutma!”. 

Zerdüşt böyle söylüyordu… 

… 

Kadın özerk olmak ister: Bu amaçla erkekleri, 

“kadının kendisi” hakkında aydınlanmaya başlar; bu 

Avrupa’nın genel çirkinleştirilmesindeki en kötü 

gelişmelerden biridir. Kadınların bu kendilerini 

beceriksizce çırılçıplak ortaya koyma çabaları neyi 

aydınlatacak ki! Kadının utanmak için o kadar çok sebebi 

var ki. Kadında o denli çok aşırı titizlik, yüzeysellik, akıl 

hocalığı taslama sevdası, küçücük kendini bir şey 

sanmalar, küçücük dizginsizlikler, küçücük büyüklük 

tutkusu gizli ki… Davranışları ancak çocuklarla 

incelenebilir! Şimdiye dek temelde bulunanların hepsi, 

erkek korkusuyla en etkin biçimde denetlenip bastırıldı. 

Vay şu kadındaki ebedi sıkıcılığa;  ne çoktur onda! 
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Sıkıcılığın başını alıp gidebilmesine! Onun kurnazlığına, 

işvesindeki, oyunlarda, kaygıları uzaklaştırmakta, 

rahatlatmakta, hafife almaktaki sanatına, arzuları kabul 

etmedeki ince hünerine, bütün bunları temelde ve ilkece 

unutmaya başlamasına… 

Şimdi bile kadınca sesler duyuluyor, kutsal 

Aristofanes’le! Korku uyandıran; kadının erkekten ilk ve 

son olarak istediği tıbbi bir açlıkla tehdit ediyor. En 

kötüsünden bir beğeni versin ki, aydınlanma, erkek işi 

olmuş, erkeğin bir lütfu; kendi aramızda kalmış bu; 

kadının kadın üstüne yazdığını, sonunda, iyi bir 

güvensizlikle, ihtiyatla karşılıyoruz. 

Kuşkuluyuz; gerçekten, kadın aydınlanma istiyor 

mu, isteyebilir mi kendisi hakkında? Bir kadın, kendisi 

için yeni bir süs aramadıkça; kendini süslemesini ebedi;  

kadınlığın bir parçasını olduğunu düşünüyorum, öyle 

değil mi?  Şimdi, kendisi hakkında bir korku uyandırmak 

istiyor. Belki de bununla egemenlik kazanmayı. Ama, hiç 

de hakikati istemiyor. 

Kadın için hakikat nedir ki! Başından beri, kadın 

için hakikatten daha yabancı, itici, düşmanca ne var ki? 

En büyük sanatı yalandır, en yüce derdi görünüş ve 

güzellik; itiraf edelim, biz erkekler, kesinlikle kadındaki 

bu sanata, bu içgüdüye saygı duyuyor, aşık oluyoruz. 

Biz, zorluğu olanlara, rahatlamamız, o elleri bakışları, 

ince budalalıkları paylaşmaya katıldığımız için, 

ciddiyetimiz, ağırlığımız, derinliğimiz budalaca 

görünüyor.  

Sonunda şu soruyu soruyorum: Herhangi bir 

kadın, bir kez olsun, kadının kafasına derinliği, yüreğine 

adaleti bahşedebildi mi? Tümüyle ele alındığında, 
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kadının, kadınları hor gördüğü doğru değil mi? Hiç de 

erkeğin işi değildi bu, değil mi? Biz erkekler, kadınların 

aydınlamayla kendilerini rezil edişlerini sürdürmelerini 

istiyoruz. Tıpkı, biz erkeklerin, kadına gösterdiğimiz 

ihtimam ve esirgeyiciliğin, kilisenin buyruğunda dile 

getirilişi gibi… 

 

Kadın ve Erkek 

Kadın ve erkek, temel sorunu üstünde yanlış yol 

alma, onlar arasındaki uçurumsal karşıtlığı yadsıma, 

belki de eşit hakları, eşit eğitime, eşit savları ve 

yükümlülükleri düşleme; sığlığın tipik göstergesidir; bu 

tehlikeli yerde sığlığını belgelemiş bir düşünür; 

içgüdülerinde sığ! 

Kuşkuyla karşılanabilir, daha kendini ele vermiş, 

gizini ortaya koymuş biri olarak… Bir olasılıkla, 

yaşamanın henüz yaşamadıklarının da tüm sorunları 

karşısında yetersiz, herhangi bir derinliği elde edememiş 

biri olacaktır o. Öte yandan, derinliği olan biri, ruhunda 

ve isteklerinde ve ayrıca başkalarının iyiliğini istemede, 

aman vermez ve şart olabilen biri, kolayca onlarla 

karıştırılabilen, kadınları sadece doğrular gibi 

düşünecektir, kadını bir mülkmüş gibi kavrayacaktır; 

kilidi ve anahtarı olan bir mal, hizmet için hizmetin 

yerine getirilmesi için önceden belirlenmiş bir şey olarak. 

Bu işte, Asya’nın muazzam aklından, içgüdü 

üstünlüğünden yana olacaktır, bir zamanlar Yunanlıların 

yaptığı gibi, Yunanlılar Asya’nın en iyi mirasçıları ve 

öğrencileridir.  Homer’den Perikles dönemine dek, 

güçlerinin bolluğu ve kültürlerinin yükselişi ile çok 

tanınırlar, ayrıca, adım adım kadınlara karşı daha sert 
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olmuşlardır; kısaca Doğulu olmuşlardır. Ne denli 

gerekliydi, ne denli mantıksal, ne denli insanca 

arzulanabilir şeylerdi bunlar.  İşte düşünsün, aklı olan 

herkes bir daha! 

 

Kahramanlar Kültü ve Fanatikleri 

Eti ve kanı olan bir idealin fanatiği, normal olarak 

hayır dediği sürece haklıdır ve bunda dehşet vericidir. 

Reddedilen şeyi kendisini tanıdığı kadar iyi tanır, basit 

bir nedenden ötürü, çünkü kendisi oradan gelir, orada 

evindedir ve oraya tekrar geri dönmek zorunda 

kalmaktan gizliden gizliye hep korkar. Reddetme şekliyle 

kendisine geri dönüşü olanaksız kılmak ister. Ama evet 

der demez, gözlerini hafif yumarak idealleştirmeye başlar 

(Ekseriya evde kalanlara bu yolla sadece acı vermek için 

yapar); gerçi bu biraz sanatkârane olarak nitelendirilir. 

İyi, ama bunda biraz namussuzluk da vardır. Her kim bir 

kişiyi idealleştirirse onu kendinden net göremeyeceği 

kadar uzaklaştırır ve bunun üzerine gördüğü şeyi 

“güzele” çevirerek yorumlar, bu, simetrik, gevşek, 

belirsiz duruma çevirmek demektir. Ve şimdi artık 

uzaklarda ve yükseklerde süzülen idealine tapmak 

istediğinden, profanum vulgus’dan korunmak için bir 

tapınak inşası gerekli olmuştur. Bu tapınağa, büyülerinin 

ideale de faydalı olması ve bu besinde büyüyüp sürekli 

tanrısallaşması için sahip olduğu bütün saygın ve takdis 

edilmiş eşyaları taşır. Sonunda gerçekten tanrısını yapıp 

bitirir ama heyhat! Bunun nasıl olduğunu bilen birisi var, 

kendi akılcı vicdanı. Ve bunu tamamen bilinçsiz protesto 

eden birisi var, yani tanrısallaştırılan kişinin kendisi, artık 

kült, methiyeler ve tütsüler sonucunda katlanılmaz olur 
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ve anlaşılan iğrenç şekilde kendisinin tanrı değil, 

fazlasıyla insan olduğunu ele verir. Bu noktada böyle bir 

fanatiğe bir tek çıkış yolu kalır: Kendisine ve 

benzerlerine kötü davranılmasına sabır göstererek izin 

verir ve bütün sefaleti de, in majorem dei gioriam,  (Aslı: 

omnia ad maiorem Deigloriam; kısaltılmışı: admaiorem 

Dei gioriam: Her şey Tanrı’nın yüce şerefi için. Bir 

Cizvit söylemi), yeni bir tür kendini aldatma ve asil yalan 

ile yorumlar. Kendisine karşı taraf tutar ve hırpalanmış 

bir kimse ve bir yorumcu olarak şehitlik gibi bir şey 

duyumsar. Böylece küstahlığın doruğuna çıkar. Bu tür 

insanlar, örneğin Napolyon'un etrafında yaşıyorlardı. 

Evet belki de çağımızı ruhuna aydınlanmanın karşıtı olan 

“deha” ve “kahramandan” önce romantik yorgunluğu 

sokan odur. Byron onun karşısında “böyle bir yaratığa 

karşı kurt” olduğunu söylemekten utanmamıştır.  

 

 

Kalp Dehası 

Kalp dehası, şu büyük gizlenmişin sahip olduğu, 

ayartıcı Tanrı, sesi, her ruhun yer altı dünyasına dek 

inmesini bilen vicdanın doğuştan güvenilmez kişisi, bir 

hesabının en çekici bir şeyin olmadığı yerde tek söz bile 

etmeyen, başını kaldırıp bakmayan, nasıl görüneceğini 

bilen ustalığıyla; olduğu gibi değil de, onu daha içinden, 

daha temelinden izlemek, daha yakınına çekebilmek için 

fazladan bir baskı olanlara göre görünmeyi bilen… 

Kalp dehası, bütün yüksek sesleri ve kendinden 

hoşnutluğu susturan, dinlemeyi öğreten, bütün kaba 

ruhların pürüzlerini düzelten, yeni arzular veren onlara, 
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tatmak için, derin gökyüzünün yansıdığı bir ayna gibi 

hareketsiz durma arzusunu… 

Kalp dehası, kaba ve hoyrat bir ele duraksayıp 

zarif bir biçimde kavramayı öğreten, gizli ve unutulmuş 

hazineyi,  bir iyilik damlasını, yoğun kalın buzun 

altındaki tatlı ruhluluğu sezgileriyle keşfeden, define 

bulmaya yarayan değneği her altın parçasının; 

zindanlarda çamur ve kumların içinde uzun süre gömülü 

kalmış… 

Kalp dehası, dokunuşundan herkesin zenginleşip 

gittiği, bir ihsan almadan, şaşırmadan; yabancı iyiliklerle 

sevindirilmeden, bunaltılmadan, ama kendisiyle 

zenginleşerek, yenilerek, kırıp açmadan, ılık bir rüzgarla 

esen, sondaj yapan, belki daha güvensiz, dahi yumuşak, 

daha bir incinir, kolay kırılır, ama hiç adı olmayan 

umutlarla dolu, yeni isteklerle, akımlarla, yeni 

isteksizliklerle, karşı akımlarla dolu… 

 

Kant 
Ahlakçı Kant’a da bir sözümüz var: Bir erdemin, 

kendi buluşumuz, kendi kişisel-özel gereksinmemiz ve 

gerekirliğimiz olması gerekir. Başka her türlü anlamda, 

bir tehlikeden başka bir şey değildir. Yaşamımızın 

belirlemediği bir şey ona zarar verir. Kant’ın olmasını 

istediği gibi, salt “erdem” kavramı karşısındaki bir saygı 

duygusundan çıkan bir erdem, zararlıdır. Erdem, ödev, 

kendi başına iyi, kişisel özel olmayan, genel geçer 

nitelikte iyi uydurmalardır bütün bunlar; içinde çöküşün, 

yaşamın son güçsüzleşmesinin, Königsberg Çinliliği'nin 

dile geldiği uydurmalar…. Ayakta durmanın ve 

büyümenin en derin yasaları, bunun tersini buyurur. 
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Herkesin kendi erdemini, kendi kesin buyruğunu 

bulmasını… 

Bir halk, kendi ödevini, genel olarak ödev 

kavramıyla karıştırınca, batar. Hiçbir şey, bu kişisel özel 

olmayan ödev kadar, bu soyutlama karşısında özveri 

kadar, derinden, içten yıkıcı değildir. Kant’ın kesin 

buyruğunun yaşama zararlı duyulmaması! Tanrıbilimci 

içgüdüsünden başka bir şey değildi onu kanatları altına 

alan! Yaşam içgüdüsüyle yapılan bir eylem, bu eylemin 

yapılmasıyla duyulan hazda, doğru, haklı, yerinde bir 

eylem olduğunun kanıtını bulur. O, Hıristiyan-dogmatik 

barsaklı nihilistin hazdan anladığı ise bir yergidir... 

İç zorunluk olmaksızın, derin bir kişisel-özel 

seçim olmaksızın, haz olmaksızın, ödevin otomatı olarak 

çalışmak, düşünmek, duymak kadar hızla yıkan başka ne 

olabilir? Bu, tam da Çöküş’ün reçetesidir, hatta 

budalalığın reçetesi... Kant, budala oldu. Hem de 

Goethe’nin çağdaşıydı bu! Bu yazgı örümceği, Alman 

filozofunun ta kendisi sayıldı, daha hâlâ da sayılıyor! 

Almanlar için düşündüklerimi söylemeye edebim 

elvermiyor... Fransız Devrimi’ni, “devletin organik 

olmayan biçiminden organik biçimine geçiş” diye gören 

Kant değil miydi? İnsanın ahlâksal yapısından başka bir 

şeyle açıklanamayacak bir olay, tek bir örnekle insanlığın 

iyiye eğiliminin bütünüyle kanıtlanabileceği bir olay olup 

olmadığını kendi kendine sormamış mıydı? Kant’ın 

yanıtı: “Bu, devrimdir.” Her şeyi, her bir şeyi yanlış 

kavrama içgüdüsü, doğaya aykırılığın içgüdüleşmesi, 

Alman çöküşünün (décadence’inin) felsefe olup çıkması; 

işte Kant budur! 
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Katoliklik 

Katolikliğin Latin ırklarıyla ilgisinin daha içten 

olduğu görülüyor, biz kuzeylilerin genelde tüm 

Hıristiyanlıkla olan ilgisiyle karşılaştırıldığında, bundan 

dolayı, Katolik ülkelerdeki inançsızlık, Protestanlardan 

tümüyle ayrı bir anlam taşıyor; onlarda ırkın ruhuna 

başkaldırı var, bizde ise ırkın ruhuna (ya da karşı ruhuna) 

geri dönüş var. Biz Kuzeyliler, kuşkusuz barbar ırklardan 

geliyoruz, özellikle dine karşı yeteneğimiz açısından; 

yeteneğimiz çok az bu konuda. Keltleri konu dışına 

koyabiliriz, Hıristiyanlık hastalığının kuzeye yayılması 

için en iyi temeli attılar. Hıristiyanlık ülkesi, kuzeyin 

soluk güneşi izin verdiğince Fransa’da çiçek açtı. Ne 

tuhaf, dindarlık bizim beğenimiz için şu en son Fransız 

skeptiklerinin ki, damarlarında keltik kanı dolaşırken! 

Romalı içgüdü mantığıyla nasıl da Katolik nasıl da 

Alman olmayan koku veriyor burnumuza. Auguste 

Comte’un sosyolojisi! Cizvitlere olan düşmanlığına 

rağmen nasıl da Cizvit görünüyor şu Port-Royal’in 

lütufkar, akıllı kılavuzu Sainte - Beuve! 

Hele Ernest Renan, her an bir dinsel gerilim 

yokluğunun incelmiş anlamıyla şehvetli ve rahatına 

düşkün ruhunu dengelediği kişi. Biz kuzeylilere, böyle 

bir Renan dili ne de yanına yaklaşılmaz geliyor! Bir kez 

daha güzel sözlerini analım; ne kötülükler, ne 

coşkunluklar doğuracak, tepki olarak, hemen, bizim, bir 

olasılıkla daha az güzel, daha katı, yani Alman 

ruhumuzda! 

Bu sözler tümüyle kulağıma ve alışkanlıklarıma öylesine 

uzak geliyor ki, onları keşfeder keşfetmez apansız 

kızgınlığım yanlarına “la niaiserie religieuse par 
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excellence!” yazdı. Sonraki kızgınlığım, hoşlanmaya 

başlayıncaya dek onlardan, tersine çevrilmiş 

hakikatleriyle bu sözlerden! Öylesine hoş, öylesine 

seçkin, insanın kendi uzaklıklarına sahip olması için! 

 

Kendine Hakimiyet  

Bir dürtünün şiddetiyle mücadele etmek için 

birbirinden önemli derecede farklı olan altıdan fazla 

yöntem bulamıyorum. Önce dürtünün tatmin edici 

unsurlarından kaçınılır, uzun, hep daha uzun süren zaman 

aralıklarındaki tatminsizlik sayesinde zayıflatılarak 

kurutulabilir. Bundan sonra insan onun tatmin edilmesi 

konusunda kurallara bağlanmış katı bir düzeni kendisi 

için yasa haline getirir. Onu bu şekilde kurala oturtup, 

gelgitlerini kesin zaman dilimlerine bağlayarak rahatsız 

edilmeyeceği molalar kazanılır ve belki buradan 

hareketle ilk yönteme geçilebilir. Üçüncü olarak: Tiksinti 

biçmek ve tiksinti ile dürtü üzerine egemenlik kurmak 

için insan kendini bir dürtünün vahşi ve azgın biçimdeki 

tatmin oluşuna terk edebilir. Elbette bu, atını öldürecek 

kadar tahrik edip öylece kendi boynunu kıran binici gibi 

davranmamak koşulu ile yapılmalı... 

Ne yazık ki, bu tür bir denemenin kuralı budur. 

Dördüncü olarak bir zekâ hilesi var, yani tatmin, çok 

üzücü bir düşünceyle öylesine sıkı ilişkilendirilir ki, 

birkaç uygulamadan sonra tatmin düşüncesinin bizzat 

kendisi anında üzücü olarak algılanır. (Örneğin bir 

Hıristiyan, kendini cinsel haz bakımından şeytanın 

yakınlığına ve dalga geçmesine, ya da intikam amacıyla 

işlenen cinayetten dolayı sonsuz cehennem cezasına 

alıştırırsa, ya da, örneğin, onun gözünde en saygıdeğer 
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olan bir insanın para çalışını izlediği zaman sadece 

aşağılığı düşünürse, ya da kimilerinin yüzlerce defa 

intihar etmek için duydukları şiddetli arzudan akraba ve 

arkadaşlarının ıstırapları ve kendilerini suçlamaları 

düşüncesiyle cayıp böylelikle şimdilik hayatta kalmışsa, 

bu düşünceler artık onun içinde neden sonuç gibi 

birbirini takip eder.) 

Eğer insanın gururu, Lord Byron ile Napoleon’da 

olduğu gibi, isyan edip bir tek duygulanımın aklın bütün 

tutum ve düzenine olan üstünlüğünü hakaret olarak 

algılarsa, o yöntem burada da kullanılır. Bundan dürtüye 

zulmetme ve onu adeta gıcırdatmak alışkanlığı ve zevki 

doğar. (“Herhangi bir iştahın kölesi olmak 

istemiyorum”... diye yazmıştı Byron günlüğüne) 

Beşinci olarak: İnsan çok zor ve yorucu herhangi 

bir iş yüklenmek ya da kendisini bilerek yeni bir heyecan 

ve zevke tabi kılmak ve böylece düşünceleri ve fiziksel 

güçlerin hareketini başka yöne çevirmek suretiyle güç 

miktarlarının yerini değiştirmeye girişir. Eğer insan bir 

dürtüye zaman zaman iltimas edip, ona tatmin olsun diye 

bol bol fırsat verirse, işte bu da, onu böylelikle aksi halde 

şiddetiyle usanmış olan dürtünün hükmedeceği gücün 

savurganı yapmasıyla sonuçlanır. Şu ya da bu bile, 

despot olmak isteyen dürtüyü, tanıdığı öteki bütün 

dürtüleri zaman zaman cesaretlendirip, şenlik zamanları 

vermeyi ve tiranın sadece kendisi için istediği yemi 

yedirmek suretiyle zapt etmeyi mutlaka bilir. 

Ve nihayet altıncısı: 

Her kim bütün bedensel ve ruhsal düzenini 

zayıflatmaya ve bastırmaya katlanıp, bunu akıllıca 

bulursa, elbette böylece şiddetli bir güdüyü zayıflatma 
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amacına da erişir: Örneğin birinin asketin (yaptığı) gibi 

şehvetini açlığa terk edip, böylece doğal olarak enerjisini 

de ve sıklıkla aklını da açlığa terk edip rezil etmesi. Yani,  

fırsatlardan kaçınmak, dürtüyü kurala sokmak, onda aşırı 

doygunluk ve tiksinti yaratmak ve onu ıstırap veren bir 

düşünceyle bütünleştirmek (utanç, kötü sonuçlar veren 

veya gururun kırılması gibi düşünceler), sonra güçlerin 

kaydırılması ve en sonunda genel zayıflama ve 

bitkinlik... Altı yöntem işte bunlardır. 

Ama esasen bir dürtünün şiddetiyle mücadele 

etmek istemek, bizim gücümüz dahilinde değil. Ne 

herhangi bir yöntemin seçilmesi, ne de bu yöntemle 

başarıya ulaşıp ulaşılmayacağı ihtimali var. Anlığımız 

açıkça bütün bu işlemlerde daha çok başka bir dürtünün 

kör maşasıdır; bize şiddetiyle acı veren dürtünün rakibi 

olan o başka dürtünün. isterse bu sükunet dürtüsü olsun 

ya da utanç ve başka kötü sonuçlardan duyulan korku ya 

da aşk olsun. “Biz” bir dürtünün şiddetinden 

yakındığımızı sanırken, burada esasen bir dürtünün başka 

birinden yakınması söz konusudur. Böyle bir şiddetin 

verdiği acının algılanması, aynı şekilde şiddetli ya da 

daha şiddetli başka bir dürtünün bulunması ve 

anlığımızın taraf tutacağı bir savaşın başlamak üzere 

olmasıyla mümkün olur. 

 

Kendini Bilmek 

İnsanlık tarihinin en uzun dönemi boyunca (tarih 

öncesi dönem diyoruz buna) bir eylemin değeri ya da 

değer dışı oluşu sonuçlarından türetilmiş: Eylemin 

kendisi, kaynağı kadar az göz önüne alınmış. Oysa, 

bugün Çin’de aşağı yukarı olduğu gibi ödüllendirme ya 
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da kepaze etme, çocuktan ana babasına uzanıyor. İnsana 

bir eylemin iyi ya da kötü oluşunu düşündüren, başarının 

ya da başarısızlığın geriye doğru işleyen gücüdür. Bu 

döneme insanlığın ahlâk öncesi dönemi diyelim. 

“Kendini bil” buyruğu o zamanlar bilinmiyordu. 

Son on bin yılda, insan adım adım dünyanın 

birkaç büyük bölgesinde, sonuçlarının değil de, 

kaynağının eylemin değerini belirlediği görüşüne erişti. 

Bütününde, bir büyük olaydır bu, görüş ve ölçütlerin 

önemli biçimde incelenmesini içerir, aristokratik değer 

egemenliğinin ve “kaynağa” olan inancın bilinçsiz 

sonucudur; dar anlamıyla, ahlâksal diyebileceğimiz bir 

dönemin işaretidir. Kendimiz hakkında bilgi elde etmek 

için ilk çabadır. Sonuçlar yerine kaynak; nasıl da tersine 

döndürülmüş bir açı. Kesinlikle, bir uzun kavgalar ve 

bocalamalarla erişilmiş tersine dönüş! Elbette; uğursuz 

bir yeni kör inanç, bir tuhaf yorum darlığı böylece 

egemen olur. Bir eylemin kaynağı, en belirgin anlamıyla, 

niyetin kaynağı olarak yorumlanır. Bir eylemin 

değerinin, niyetin değerinde bulunduğu konusunda karara 

varılır. 

Eylemin tüm kaynağı ve ön tarihi olarak niyet; 

hemen hemen son zamanlara dek bu ön yargı, ahlâksal 

övgüye, yergiye, yargıya ve yeryüzündeki felsefeye 

egemen olmuştur. Ama bugün, bir kez daha tersine dönüş 

ve değerlerin temelden değişmesi konusunda, insanın 

kendisinin bir daha incelenip derinleştirilmesinden 

kalkarak, bir zorunluluğa erişmedik mi? Ahlâk ötesi 

olarak olumsuzca nitelendirilmesi gereken bir dönemin 

eşiğinde durmuyor muyuz? 
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Bugün en azından, biz ahlâkdışı kalanların eylemi 

belirleyen değerin kesinlikle niyetsel olmayan da 

bulunduğundan kuşkumuz var; öte yandan, bütün 

niyetselliği, bütün görülebilirliği, bilinebilirliği, 

bilincinde olunabilirliği hâlâ yüzeyine ve derisine aittir. 

Her deri gibi bir gizi söyler bize, ama daha fazlasını da 

saklar. Kısaca, niyetin yalnızca hâlâ yorum gerektiren 

işaret ve belirti olduğuna inanırız; üstelik, birçok şey 

gösterdiğinden, bu işaretin kendi başına pek anlamı 

kalmıyor. Geleneksel anlamıyla ahlâka, niyetler ahlâkının 

bir önyargı, belki de bir acelecilik, bir iğretilik, 

astrolojinin ve simyanın ilgi alanında bir şey olduğuna 

inanırım, ama her durumda bir şeyler aşılmalıdır. Ahlâkın 

aşılması, kesin anlamda ahlâkın kendi kendini aşması… 

Bu ad, ruhun yaşam dolu denek taşı olarak, bugünün en 

ince, en namuslu, ayrıca en kötülükçü vicdanı için 

ayrılmış, uzun, gizli bir çalışmanın adı olmalı. 

 

Kendini Daha Fazla Düşünme 

İnsan şunu enine boyuna bir düşünsün bakalım: 

Önümüzde birisi suya düşerse, arkasından ona hiç 

yakınlık duymasak bile niye atlarız? Merhametten: 

“Orada insan sadece başkasını düşünür...” der 

düşüncesizlik. İnsan kan tüküren birisi için, hatta ona 

karşı kötü ve husumetli bir tavır içinde olsa bile, neden 

acı ve sıkıntı duyar? Merhametten: “Bu sırada insan artık 

kendisini düşünmez...” der aynı düşüncesizlik. 

Gerçek, merhamet duygusundadır. Yanıltıcı bir 

şekilde genellikle merhamet diye adlandırmaya 

alıştığımız şeyi kastediyorum. Gerçi artık bilinçli olarak 

kendimizi düşünmeyiz, ama çok kuvvetli bir 
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bilinçsizlikle düşünürüz, tıpkı bir ayağımız kaydığında 

kendi kendimize amaca yönelik karşı hareketler 

yaptığımız ve bu sırada anlaşılan aklımızı kullandığımız 

gibi. Başkasının kazası rencide eder bizi; eğer ona yardım 

etmezsek, bu bize güçsüz olduğumuzu, belki de korkak 

olduğumuzu gösterir. Ya da bu, başkalarının karşısında 

onurumuzun azalmasına veya kendimize olan saygımızın 

azalmasına neden olur. Ya da başkasının kazasında ve 

acısında bizi uyaran bir tehlike işareti vardır; ve insanın 

tehlikeye maruz kalmasının ve zayıflığının belirtileri 

olarak zaten bize utandırıcı etki yapabilirler. Bu çeşit 

ıstırabı ve rencide olmayı geri çevirip, içinde ince bir öz 

savunmanın ya da intikamın da bulunabileceği merhamet 

eylemiyle misillemede bulunuruz. Aslında kuvvetli bir 

şekilde kendimizi düşünüyor olmamız, acı çekenlerin, 

yokluk içinde kıvrananların, feryat edenlerin 

bakışlarından kaçınmaya muktedir olduğumuz bütün 

durumlarda verdiğimiz karar bu durumu ortaya 

koymaktadır: 

 Eğer biz daha güçlü, yardım eden kimseler olarak 

yeterli olup, alkış alacağımızdan emin olursak, 

mutluluğumuzun karşıtını duyumsamak istiyorsak ya da 

görünüş sayesinde sıkıntıdan kurtulabileceğimize 

inanıyorsak, bunu yapmamaya karar veririz. Böyle bir 

görünüşte bize verilen ve çok değişik türlerde olabilecek 

acıyı merhamet diye adlandırmak yanıltıcıdır, çünkü o 

acı, her koşulda karşımızda acı çekenin serbest olduğu bir 

acıdır. Nasıl onun acıları ona aitse, o acı da sadece bize 

aittir. Ama merhamet eylemini yaptığımızda 

kendimizden uzaklaştırdığımız işte sadece bizim bu 

acımızdır. Ancak, böyle bir şeyi hiçbir zaman bir güdü 



152 

 

tarzında yapmayız; bu eylem sırasında kendimizi kesin 

olarak bir acıdan kurtarmak istersek, aynı eylemle 

mutlaka heves tepisine yol veririz.  

Heves, karşıt bir durumun görünmesiyle; sadece 

istersek yardım edebilme düşüncesiyle; yardım etmemiz 

durumunda övülme ve tanınma düşüncesiyle; yardım 

etkinliğinin bizzat kendisiyle, eylem gerçekleşir ve adım 

adım gerçekleşen bir şey olarak gerçekleştiren kimseyi 

sevindirmesiyle, özellikle de eylemimizde ortaya çıkan 

öfkede adaletsizliği sınırlama duygusu varsa (birisinin 

öfkesini boşaltması kendi başına zindelik verir) ortaya 

çıkar. Bütün bunlar ve daha ince olan diğer şeyler 

eklenince “merhamet” oluşur. Dil nasıl da beceriksizce 

bir sözcük ile çok sesli bir varlığa saldırır! Buna karşın 

merhamet, ıstırap ile bir cins, ıstırap karşısında ortaya 

çıkıyor olması, ya da ıstırap için özel, ince, etkileyici bir 

anlayışı olması; her ikisi de deneyime ters düşer ve kim 

merhameti tam da bu iki açıdan överse, işte o ahlâkın bu 

alanında yeterli deneyimden yoksun demektir. Bu benim, 

Schopenhauer’in merhametle ilgili anlattığı bütün 

inanılmaz şeyler konusundaki şüphemdir. Bizi bununla 

kendince büyük yeniliğine, merhamet etmeye inandırmak 

istemesi, işte onun çok eksik gözlemleyip, berbat bir 

şekilde tanımladığı merhamet etmeye; o geçmiş ve 

gelecekteki her türlü ahlâksal eylemlerin kaynağıymış... 

Ve aslında ilk kez Schopenhauer’ın onun için uydurduğu 

yeteneklerden dolayı. 

Sonuçta, merhametsiz bir insanı merhametli 

olandan ne ayırır? Her şeyden önce onlarda, burada 

sadece kaba hatlarıyla deyi verirsek; korkunun duyarlı 

fantezisi, tehlikeye karşı sezginin ince yetisi yoktur; 
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engelleyebilecekleri bir şey olduğu zaman gururları da 

öyle çabuk incinmez (gururdan gelen dikkatleri, boş yere 

başkalarının işine karışmalarını yasaklar; evet, onlar 

herkesin kendi kendine yardım etmesini ve kendi kartını 

oynamasını severler). Kaldı ki, onlar acılara dayanmaya 

çoğunlukla merhamet edenlerden daha alışkındırlar; 

kendileri acı çekmiş oldukları için, başkalarının acı 

çekmesi onlara haksızlık olarak da görünmez. Nihayet 

nasıl merhametliler için Stoacı soğukkanlılık durumu 

utandırıcıysa, onlar için de yumuşak kalplilik durumu 

utandırıcıdır; onu aşağılayıcı sözcüklerle doldururlar ve 

bu münasebetle erkekliklerinin ve soğuk cesaretlerinin 

tehlikede olduğunu düşünürler... Gözyaşlarını 

başkalarından gizleyip, kendilerine kızarak silerler. 

Benciller, merhametli kimselerden başka türlüdür, ama 

onları tam anlamıyla kötü ve merhametlileri iyi olarak 

nitelendirmek, geçerli olan modadan başka bir şey 

değildir.  Bunun tersi olan modanın da belli bir zamanı 

vardı ve uzun bir zamandı! 

 

Kendini Korumak 

Sınamalı insan kendini, bağımsızlığa mı yazgılı, 

boyun eğmeye mi; bunu da tam zamanında yapmalı. 

Sınamalarını saptırmamalı yolundan, oynanabilecek en 

tehlikeli bir oyun sonunda, başka bir yargılayıcının değil 

de, yalnız kendinizin tanık olduğu sınamalar bile olsa, 

hiçbir kişiye bağlı olmadan... En sevilene bile…. 

Her kişi bir zindandır ve bir köşe... Ana yurduna 

bağlı kalmadan, en fazla acı çeken ve en fazla yardıma 

muhtaç da olsa,  daha az zordur insanın zafer kazanmış 

anayurdunu gönülden çıkarması. Bir acıma duygusuna 
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bağlanmadan, bu acıma, arada bir azabı ve çaresizliğine, 

bir rastlantının bakmamıza izin verdiği yüksek bir insan 

için duyulsa bile. Bilime bağlanmadan, görünüşte 

kesinlik, bizim için ayrıldığı sanılan en değerli buluşlarla 

bizi kendine çekse de. Kendi kopmuşluğuna 

bağlanmadan, aşağısında sürekli daha çok yer görmek 

için, daha yükseklere uçan kuşun, şu en iç gıcıklayıcı 

uzaklığı ve yabancılığına… Uçanın tehlikesi… Kendi 

erdemlerimize bağlanmadan, böylece de, içimizdeki bir 

ayrıntının tümüyle kurbanı olmadan örneğin 

konukseverlik gibi. Kendilerini hesapsız kitapsız, hemen 

hemen kayıtsızca harcayıp liberalliğin erdemini bir 

erdemsizliğe kadar götüren yüksek ve zengin ruhlar için 

tehlikeli olan konukseverlik gibi. 

Kendini korumayı bilmeli insan: Bağımsızlığın en 

zor denemesidir bu. 

 

Kendi Koşullarını Bilmek 

Güçlerimizi tahmin edebiliriz, ama gücümüzü 

değil. Koşullar onu bizden sadece gizlemekle ve bize 

göstermemekle kalmaz... Hayır! Onu büyültüp 

küçültürler. İnsan kendini değişken bir büyüklük olarak 

görmeli, büyüklüğün başarı yeteneği, koşulların elverişli 

olması halinde belki de bilginin en yükseğine erişebilir. 

Yani koşullar üzerine kafa yormalı ve onların 

gözlemlenmesine kuvvet harcamaktan kaçınmamalı. 

 

Kokuşma 

Kokuşma, içgüdüler arasındaki kargaşanın 

tehlikeli olmaya başlamasının, yaşama denilen, duygu 

temel yapısının çatırdamasının ifadesi… Kokuşma, 
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ortaya çıktığı yaşama yapısına göre, temel farklılıklar 

gösterir. Örneğin, Fransa’daki gibi bir aristokrasi 

devriminin başlangıcında yüce bir iğrenmeyle, 

ayrıcalıklarını bir yana atıp kendini ahlâk duygusunun 

aşırılığına feda ederse, işte bu bir kokuşmadır. Gerçekte 

bu yalnızca, şu yüzyıllarca süren kokuşmanın hesabının 

kapanmasıydı, onları adım adım yönetimdeki 

yetkilerinden vazgeçmeye götürdü, o yetkileri, krallık 

işlevine indirgedi (sonunda yalnızca süse ve lüks 

gösterisine). 

Yine de, iyi ve sağlıklı aristokrasinin temel 

özelliği, kendini bir işlev (krallığın ya da devletler 

topluluğunun işlevi) olarak duymak da değil de, 

işlevlerin anlamı, en yüksek yargılama makamı gibi 

duymaktadır. Bu yüzden, temiz bir vicdanla, araçlar 

haline getirilen sayısız insanların kurban edilmesini kabul 

eder. Temel inancı, toplumun toplum için değil de, 

yalnızca, seçilmiş varlık türlerinin kendilerini daha 

yüksek görevlere, genel olarak daha yüksek varlıklara 

çıkardıkları bir alt yapı ve ön taslak için var olmasıdır 

Cavanın Güneş’e doğru yükselen tırmanıcı bitkileri gibi - 

sipo metadur deniyor onlara - bir meşe ağacını kollarıyla 

uzun süre sarıyorlar, sonunda yeterince yükseldiklerinde, 

meşenin üstünde, onun tarafından desteklenerek, taçlarını 

çıkarıyorlar, özgür ışıkta ve mutluluklarını sergiliyorlar. 
44. 

 

Korku ve Aşk 

Korku, insan hakkındaki genel bilgiyi aşktan daha 

fazla teşvik etti, çünkü korku, başkasının kim olduğunu, 

ne yapabileceğini, ne istediğini tahmin etmek ister, Bu 
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noktada yanılmak tehlikeli ve aleyhte olur. Bunun 

tersine, aşkta başkasını mümkün olduğu kadar güzel 

görmek ve onu mümkün olduğu kadar yüceltmek için 

gizli bir iç tepi var. Aşk için bu konuda yanılmak bir 

zevk ve avantaj olur ve böyle yapar. 

 

Köken ve Anlam 

Neden aklıma hep bu fikir geliyor ve hep daha 

alacalı renklerle ışıldıyor? Eskiden araştırmacılar 

nesnelerin kökenini araştırırken, sürekli eylem ve karar 

için paha biçilemez önemi olan bir şey bulduklarına 

inanırlardı. Hatta insanoğlunun selametinin, nesnelerin 

kökeninin incelenmesine bağlı olması şartı koşuluyordu 

hep. Buna karşın şimdi biz kökene doğru ilerlediğimiz 

ölçüde çıkarlarımızdan da uzaklaşıyoruz; evet, nesnelere 

yüklediğimiz değerlendirmeler ve “ilgilenişler”, 

bilgimizle ne kadar geriye gidip, nesnelerin kendilerine 

yaklaşırsak, anlamlarını o kadar çok yitirmeye 

başlıyorlar. Kökeninin incelenmesi ile birlikte kökenin 

anlamsızlığı artıyor: Yakınımızdaki, etrafımızdaki ve 

içimizdeki şeyler yavaş yavaş renkler ve güzellikler ve 

bilmeceler ve önemli zenginlikler göstermeye başlar ki, 

eski insanlık bunu rüyasında bile görmemiştir. Vaktiyle 

düşünürler, yakalanmış hayvanlar gibi kinle hep 

kafeslerinin demir parmaklıklarını kollar, parçalamak 

için onlara doğru sıçrayarak dolaşırlardı. Ve bir delikten 

bakarak, dışarıda, öbür tarafta ve uzakta bir şey 

gördüğüne inanan kimse mutlu görünürdü. 

 

Kötü Düşünmek 
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Tutkular, kötü ve tehlikeli olarak 

değerlendirilirlerse, kötü ve tehlikeli olurlar. 

Hıristiyanlık, Eros ile Venüs’ten (büyük ideal yetenekleri 

olan güçlerden) inananların vicdanlarında her türlü cinsel 

heyecanlar yaratan işkencelerle şeytani cinler ve sahte 

ruhlar yaratmayı başardı. Gerekli ve düzenli duyguları iç 

sefaletin kaynağı yapıp, bu yolla iç sefaleti her insanda 

gerekli ve düzenli hale getirmeyi istemek ürkütücü değil 

mi! Üstelik gizli tutulan ve böylece daha derinlere kök 

salan bir sefalet kalıyor. Çünkü herkesin, Shakespeare’in 

sonelerinde açıkladığı gibi Hıristiyan kasvetini bu 

noktada açıklama cesareti yok. İnsanın savaşmak zorunda 

olduğu, kontrol altında tutmak zorunda olduğu ya da 

duruma göre tamamen aklından sildiği bir şey, hep kötü 

olmak zorunda mıdır! Düşmanın hep kötü olduğunu 

düşünmek aşağılık ruhlanın tarzı değil mi! Ve Eros’a 

düşman denebilir mi! Cinsel duygular da, merhamet ve 

tapınma duyguları gibi esasen ortaktır; burada bir insanın 

kendisi zevk alırken başka bir insana iyilik yapması söz 

konusudur. Bu türden yardımsever düzenlemelere doğada 

çok sık rastlanmaz! Ve hem de onu böylesine karalayıp, 

vicdan huzursuzluğu isnadı ile mahvetmek! İnsanın 

üremesini vicdan huzursuzluğuyla eş tutmak! Eros’un bu 

türden şeytanileştirilmesi, sonunda bir komedi haline 

geldi: Kilisenin bütün erotik şeylerle ilgili fısıldaşması ve 

gizliliği sayesinde bir “şeytan” olan Eros, insanlara yavaş 

yavaş bütün melekler ve azizlerden daha ilginç gelmeye 

başladı. Günümüzü de içine alan bir etkiyle aşk öyküsü, 

bütün çevrelerde ortak ve gerçek ilgi haline gelmiştir; 

antik çağın kavraması olanaksız ve ileride günün birinde 

yine kahkahalar attıracak bir aşırılıkta. En büyüğünden 
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en küçüğüne kadar edebiyatçılığımızın ve 

düşünmelerimizin hepsinde, aşk hikayelerinin temel 

hikaye olarak aşırı derecede bir önemle ortaya çıktığını 

görüyoruz; bunlar aşk hikayeleriyle karakterize edilmiş, 

hatta daha da fazlası yapılmıştır: Belki de o yüzden, 

sonradan gelen kuşaklar, Hıristiyan kültürün mirasında 

ne varsa, hepsine sıradanlık ve çılgınlık damgasını 

vuruyorlar. 

 

Kurbanlar 

Dinsel zulüm merdiveninin birçok basamağı var; 

ama en önemlisi üçü. Bir zamanlar insanoğlu, Tanrı’sına 

insanlar kurban ederdi; belki de en sevdiği insanları… 

Tarih ötesi dinlerde, en korkunç olayı, imparator 

Tiberius’un Capri adasındaki Mithras mağarasında 

kurban edilmesi de; öyleyse, insanlığın ahlâksal 

döneminde, insan, Tanrı’sına en güçlü güdülerini, kendi 

doğasını kurban ediyor; bu şenlik sevinci, çilemizin 

zulüm dolu gözlerinde ışıldıyor; coşkulu doğa karşıtını. 

Sonunda: Kurban edilecek ne kaldı? İnsan, sonunda, tüm 

avutucu, kutsal, şifa verici şeyleri, tüm umudunu, tüm 

gizli harmoniye, gelecekteki mutluluğunu, adalete olan 

inancına kurban etmek zorunda değil miydi? Tanrı’nın 

kendisini kurban etmek ve kendine olan zulmünden, taşa, 

budalalığa, ağırlığa, yazgıya, hiçliğe tapmak zorunda 

değil miydi? Tanrı’yı hiçliğe kurban etmek için; son 

zalimliğin bu paradoksal muamması gelmekte olan 

kuşağa kaldı: Hepimiz şimdiden onun hakkında bir şeyler 

biliyoruz. 

 

Kuşku 
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Bugün hangi felsefi konumda olursanız olun; her 

konumdan görülenin, yaşadığımıza inandığımız dünyanın 

yanlışlığı olduğu, gözümüzle yakalayabileceğimiz en 

emin, en sağlam olgusudur. Aldatıcı bir, “şeylerin özü” 

ilkesi üstüne varsayımlar yürütmeye, ayartılmamıza, 

sebep üstüne sebep buluruz. Ama kim, düşüncemizin 

kendisini, yani, “tini” dünyanın yanlışlığından sorumlu, 

kim bu dünyayı, uzay, zaman, form, hareketiyle yanlış 

bir çıkarım olarak alırsa, böyle birinin en azından, 

sonunda bütün düşüncelerin kendisine güvenmemeyi 

öğrenmek için iyi bir sebebi olur. 

Düşünme değil miydi bize en büyük muzipliği 

yapan? Ve şimdiye dek yapmış olduğu şeyi 

sürdüremeyeceğinin ne gibi bir güvencesi olabilir? Tüm 

ciddiyetle: Düşünürlerin masumluğunun doku nakli ve 

derin saygı uyandırıcı bir yanı var, onların namuslu yanıt 

isteğiyle bilincin karşısına çıkmalarına izin veren. 

Örneğin, onun “gerçek” olup olmadığı, niçin dış dünyayı 

kararlı bir biçimde uzakta tuttuğu ve bu türden diğer 

sorular, dolaysız kesinliklere olan inanç, biz felsefecilere 

onur veren bir ahlâk çocuksuluğudur. Oysa yalnızca 

ahlâksal insan olmamalıyız. Ahlâkın dışında bir inanç, 

bize pek onur vermeyen bir ahmaklıktır! 

Burjuva yaşamında her zaman hazır olan kuşku, 

kötü karakterin işareti sayılabilir ve akılsızca yapılan 

şeylere dahil edilir.  Buraya, aramıza burjuva dünyasının 

ve onun evet ve hayırlarının ötesine, akılsızlığımızı 

önlemek zorunda olacak ve diyecek: Şimdiye dek 

yeryüzünde en iyi alaya alınmış biri olarak felsefecinin  

kötü karakter üstünde hakkı vardır, bugün kuşkulanma 
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görevi vardır; her kuşku uçurumundan en kötülükçü 

biçimde şaşı bakmak.  

Bağışlayın beni, bu çizdiğim karanlık karikatür ve 

şakacı sözlerim için… Ben kendim uzun yıllar, önce 

farklı düşünmeyi öğrendim, aldatma ve aldanma 

konularında farklı yargılarda bulunmayı; en azından bir 

çift böğür darbesini, felsefecilerin aldatılmaya karşı 

onunla direndikleri; kör hiddet için saklı tutuyorum. 

Niçin olmasın? Hakikatin, görünüşten daha değerli 

olduğu bir ahlâk önyargısından başka bir şey değil; hatta, 

dünyada var olan en kötü kanıtlanmış varsayım. En 

azından şu kadarı kabul edilsin: Açısal değerlendirmeler 

ve görünebilirlik olmasıydı, hiç hayat olmayacaktı ve 

eğer, bazı felsefecilerin erdemli coşkuları ve 

beceriksizlikleriyle, görünen dünya tümüyle ortadan 

kaldırılmak istenseydi; şimdi diyelim ki bunu 

yapabildiniz, en azından sizin hakikatinize hiçbir şey 

kalmayacaktı. 

Evet, hakikat ve hata arasındaki temel zıtlığı 

varsaymaya bizi zorlayan nedir? Sanki daha aydınlık ve 

daha karanlık gölgeler ve görünüşün tüm tonlarının, 

ressamların diliyle söylersek, farklı valeur’ler gibi, 

görünürlüğün dereceleri olduğunu varsaymak yatmıyor 

mu? Niçin bizi ilgilendiren dünya bir uyduruk olmasın? 

Ve biri çıkıp sorarsa: “ Uyduruk, yazarına ait değil mi?”  

Basitçe yanıtlanamayacak: Niçin? bu “ait olma” 

uyduruğa ait değil midir? Yüklem ve nesneye olduğu gibi 

özneye karşı da, bundan böyle, biraz alaycı olmamıza 

izin var mı? Felsefeciler, gramere olan inançlarının 

üstüne çıkmayacaklar mı? Mürebbiyelere saygılarımızla: 
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Ama artık, mürebbiyelere olan inancı yadsıma zamanı 

gelmedi mi felsefenin? 

 

 

Kültür ve eğitim 

İnsan ruhundan, atasının yapmaktan en fazla 

hoşlandığı, sürekli olarak yaptığı şeyi silemezsiniz. 

Örneğin, etkin kurtarıcı, yazı masası ve altın kasası 

eklentisi, isteklerinde gözü tok ve kentli, erdemlerinde de 

alçakgönüllü olup olmadıkları; ya da şafaktan akşamın 

alacakaranlığına dek buyurmaya alışık, yaşayıp 

yaşamadıkları, kaba doyumlara; belki de daha kaba 

ödevlere, sorumluluklara düşkünlükleri; ya da sonunda, 

zaman zaman doğumdan ve mal ve mülkten gelen, 

tümüyle inançları için “tanrıları” için, yaşamak amacıyla, 

eski ayrıcalıklardan özveri, verdiği her ödünde yüzü 

kızaran, amansız ve ince vicdanlı insanlar olarak, 

olanaklı değildir, insanların, ana babalarının ve atalarının 

bedenlerinde olup da onların tercihlerine ve özelliklerine 

sahip olması. Görünüşler ne denli aksini söylese de... Bu 

bir ırk sorunudur. Diyelim ki, ana ve baba hakkında bir 

şeyler biliniyor, buradan çocuklar hakkında da sonuç 

çıkarılabilir: Herhangi bir baş edilemez ölçüsüzlük, bir 

dolambaçlı çekememezlik, bir beceriksiz halkı olma inadı 

- bu üç şey birlikte her zaman gerçek bir köylü tipi 

oluşturuyor- benzeri şeyler çocuğa soysuzlaşmış kanla 

geçmelidir; en iyi eğitimin ve kültür aktarımının 

yardımıyla, böyle bir kalıtımın olmadığı konusunda 

aldatma başarılabilir. 

Bugün, eğitim ve kültürün başka ne amacı olabilir 

ki! Halka dayalı, yani köylü çağımızda eğitim ve kültü, 
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temelde aldatma sanatı olmak zorundadır; kökenler 

hakkında, ruh ve beden olarak köylülüğü miras almak 

hakkında aldanmak. Bugün her şeyin üstünde doğruluk 

vaazı veren eğitici, öğrencilere sürekli haykırıyor: 

“Doğru olun! Doğal olun! Neyseniz öyle olun!”  Böyle 

erdemli ve saf yürekli eşek bile, belli bir süre sonra 

Horotius’un furca’sını öğrenecektir, naturam expellere: 

Nasıl bir sonuçla? Köylülere usque re curret. 

 

 

Maskeli öğretiler 

Derin olan her şey maskeyi sever; en derin olan 

hele, tasvirden ve benzetmeden nefret eder. Bunun zıttı, 

önce, Tanrı utancının uygun bir maskelenmesi olmamalı 

mıydı? Tartışılması gerekli bir soru. Herhangi bir mistik, 

böyle bir şeyi düşünmeye kalkışmasaydı tuhaf olacaktı. 

İnsanın bir kabalığı gömmek ve tanınmaz kılmakla iyi 

yaptığı ince olaylar vardır; yine öyle aşk ve abartılmış eli 

açıklık davranışları vardır; işte böyle davranışlara tanık 

olanlara sopayı alıp bir güzel dayak ziyafeti çekmek 

evladır; bellekleri karışsın diye. 

Kimileri kendi belleklerini karıştırmayı, 

hırpalamayı iyi bilirler, en azından biricik sırdaşlarından 

intikam almak için; utanç icat ettiricidir. Bu en kötü 

utancı doğuracak şey, en kötü şey değildir. Maskenin 

ardında yalnızca hile yok; hilede birçok iyilik var. Bin 

adam düşünebilirim, değerli, duyarlı şeylerini saklayıp 

bin yeşil, eski, ağırca, çemberlenmiş bir şarap fıçısı gibi, 

kaba ve yuvarlak, yuvarlanır yaşamda… Utancının 

inceliği böyle ister. Bin adam, utancında derinlik olan, 

yazgısını ve ince kararlarını çok azının ulaştığı yolda 
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karşılayan, varlığının en yakınlarının en güvendiklerinin 

olduğu gibi, yaşam tehlikesi onların gözlerinden saklanır. 

Susmak ve susarak saklamak için güdüsel olarak 

konuşmaya gerek duyan, iletişimden kaçışlarında dur 

durak bilmeyen böyle gizlenmiş biri, maskesinin, kendi 

kafasında değil de, dostlarının kafalarında ve 

yüreklerinde dolaşmasını ister. İstemiyor diyelim, bir gün 

anlayacaktır ki, buna rağmen maskesi oranıdır  ve böylesi 

daha iyidir. 

Her derin ruha bir maske gerek. Üstelik, her derin 

ruhun çevresinde bir maske durmadan büyür, her 

sözcüğün, her adımın verdiği yaşam işaretinin sürekli 

yanlışlığı, yani sığlığı sayesinde… 

 

Mekân Duygusu 

İnsanın mutlu olmasına gerçek şeyler mi, yoksa 

kurmaca şeyler mi daha çok katkıda bulundu? Kesin olan 

şu ki, en büyük mutluluk ile en derin mutsuzluk 

arasındaki alanın genişliği ancak hayal edilen şeylerle 

oluşturulmuştur. Hal böyle olunca bu tür mekan duygusu, 

bilimin etkisiyle sürekli küçüldü. Bilimden öğrendiğimiz 

ve öğretmeye de devam ettiğimiz üzere, dünyayı küçük 

olarak, hatta güneş sistemini bir nokta olarak 

duyumsuyoruz. 

 

Merkez 

İnsan birdenbire utanmak durumunda kalırsa, 

“Ben dünyanın merkeziyim!” duygusu çok güçlü bir şekil 

de ortaya çıkar; insan ondan sonra orada uyuşmuş gibi 

kayalara vuran dalgaların arasında durur ve kendini sanki 
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büyük bir gözün bakışlarıyla her taraftan kuşattığını ve 

nüfuz ederek, gözlerini kamaştırdığını hisseder. 

 

Metabolizma 

Yer ve iklim sorunu yakından bağlıdır beslenme 

sorununa. Her yerde yaşamak kimsenin harcı değildir. 

Bir kimseye bütün gücünü gerektiren büyük ödevler 

düşüyorsa, burada seçim alanı üstelik çok dardır. İklimin 

metabolizma üzerine, onun ağırlaşmasına, hızlanmasına 

etkisi öyle büyüktür ki, yer ve iklim konusunda atılacak 

yanlış yanlış bir adım bir kimseyi yalnızca ödevinden 

uzaklaştırmakla kalmaz, onu daha baştan alıkoyabilir de: 

Yüzünü bile görmez ödevin. Hayvansal yaşam gücü 

ondan hiç yetesiye büyük olmamıştır ki, insana “bunu 

yalnız ben yapabilirim” dedirten bir özgürlük, benliğini 

ağzına dek doldursun... Bir bağırsak tembelliği, küçücük 

de olsa, bir kez kötü alışkanlık durumuna geldi mi, bir 

dehayı orta değerde biri, “Almanımsı” bir şey yapmaya 

yeter; tek başına Almanya iklimi bile, yiğitçe dayanacak 

sağlamlıkta bağırsakları yıldırmaya yeterlidir. 

Metabolizmanın hızı, düşünce ayaklarının çevikliğiyle 

doğru orantılıdır; bir tür metabolizmadır “düşünce”nin 

kendisi de. 

Şimdiye dek kafalı insanların yaşadığı, nüktenin, 

incelmenin mutluluktan ayrılmaz sayıldığı, dehanın 

nerdeyse zorunlu olarak yurt edindiği yerleri bir yan yana 

koyun: Hepsinin eşsiz kuru bir havası vardır. Paris, 

Provence, Floransa, Kudüs, Atina; bu adlar da kanıtlıyor 

ki, deha kuru havaya, duru göğe, yani metabolizma 

çabukluğuna, hiç durmadan ve çok büyük ölçüde erke 

bütünlemesi yapma olanağına bağlıdır. Önümde örneği 
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var; özgür yaratılmış, değerli, kafalı biri, tek iklim 

konusunda içgüdü inceliği olmaması yüzünden dar kafalı 

bir uzman, köşesine sinmiş, hırçın biri olup çıktı. 

Hastalığım beni sağduyulu olmaya, gerçekteki sağduyu 

üstünde düşünmeye zorlamasaydı, benim sonum da 

bundan başka türlü olmazdı. Şimdi iklim ve hava 

etkilerini, uzun bir alıştırma sonucu, kendimde pek 

duyar, güvenilir bir aygıtta okur gibi okuyor, örneğin 

Torino’dan Milano’ya kısa bir yolculuk sırasında havanın 

nemlilik derecesinde değişikliği bedenimde ölçüyorum 

da, son on yılı dışında yaşamımın, tehlikeli yıllarımın hep 

benim için yanlış, kesin olarak yasaklanmış yerlerde 

geçtiğini düşününce tüylerim ürperiyor. Naumburg, 

Schulpforta, genellikle Thüringen, Leipzig, Basel, 

Venedik; hepsi de bünyem için birer yıkım olan yerler. 

Daha genel olarak, bütün çocukluğumdan, gençliğimden 

bir tek iyi anım yoksa, bunu “törel” dedikleri nedenlerle, 

örneğin kendime göre bir çevrenin yokluğuyla, ki doğru 

olduğu su götürmez, açıklamak ahmaklık olurdu: Çünkü 

aynı yokluğu bugün de çekiyorum; keyfimi kaçırıp beni 

yıldırmıyor bu. Fizyoloji konusundaki bilgisizliğim, o 

kahrolası “ülkücülük”, işte asıl bahtsızlığı, gereksiz, 

aptalca yanı, bana hiçbir yararı dokunmayan, artık 

giderilmesi, ödeşilmesi olmayan yanı budur yaşamımın. 

Attığım tüm yanlış adımları, içgüdümün büyük 

yanılgıları, beni yaşamımın ödevinden saptıran 

“alçakgönüllülüklerimi”, örneğin filolog oluşumu hep bu 

“ülkücülüğün” sonuçları olarak açıklıyorum, neden hiç 

değilse hekim, ya da gözlerimi açacak başka bir şey 

olmadım? 
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Basel’de okuduğum sıralar, bütün düşünce 

düzenim, bu arada günlük zaman bölümüm, olağanüstü 

güçlerin hepten anlamsızca kötüye kullanılmasıydı ve bu 

tüketimi karşılayacak güç kaynağım da yoktu; tüketim ve 

bütünleme üstüne düşünmüyordum bile. Her türlü ince 

bencillik, buyuran bir içgüdünün gözeticiliği eksikti; 

kendimi herkesle bir tutmaktı; bu yüzden hiç 

bağışlamayacağım kendimi. Nerdeyse iş işten geçmek 

üzereyken, nerdeyse iş işten geçmek üzere olduğu için, 

yaşamımın bu temel çılgınlığı “ülkücülük” beni 

düşündürmeye başladı. Ancak hastalık getirdi aklımı 

başıma. 

 

Muhtemel Olan ile Muhtemel Olmayan 

Kadının biri gizlice bir erkeği sever, onu yüceltir 

ve gizlice yüz kez şöyle der: “Eğer beni böyle bir erkek 

sevseydi, bu benim için huzurunda yerde tozlar içinde 

yatmamı gerektirecek bir lütuf olurdu!”  Ve adam da aynı 

şekilde düşünüyordu ve bu kadınla ilgili olarak kendi 

kendine gizlice şu düşünceyi söylüyordu. Nihayet 

sonunda dilleri çözülüp kalplerinde saklı şeyleri 

birbirlerine fısıldadıkları zaman, bir sessizlik oldu ve bazı 

düşünceler ortaya çıktı. Bunun üzerine kadın donuk bir 

sesle atıldı: 

“Ama her şey çok açık! Biz ikimiz de sevdiğimiz 

şeyler değiliz! Eğer sen bu söylediğinden başka bir şey 

değilsen, o zaman kendimi boşuna aşağılayıp seni 

sevdim; şeytan seni baştan çıkardığı gibi, beni de baştan 

çıkardı.“ 

Bu çok olası hikâye hiçbir zaman gerçek 

olmuyor... Neden? 



167 

 

 

Mutlak Biatler 

En fazla okunan Alman filozofunu, en fazla 

dinlenen Alman müzisyenini ve en itibarlı Alman devlet 

adamını düşündüğümde, kendi kendime itiraf etmek 

zorunda kalıyorum: Almanlara, bu mutlak duygular 

halkına, yaşamı çekilmez hale getiriyor kendi büyük 

insanları. Burada seyredilecek üç haşmetli oyun 

sergileniyor: Her seferinde bir nehir, kendi açtığı 

yatağında öyle hızlı akıyor ki sık sık sanki dağdan yukarı 

doğru akacakmış gibi görünüyor. Ve buna rağmen, insan 

saygısını ne kadar artırsa da, kim genelde tercihen 

Schopenhauer’in düşündüğünden başka türlü düşünmek 

istemez! Ve kim şimdi Richard Wagner ile aynı fikirde 

olmak ister, genelde ve ayrıntıda? Birinin bir zamanlar 

söylediği doğru olsa da, gücendiği ve gücendirdiği her 

yerde bir sorun gömülü bulunuyor; kendisinin bunu 

aydınlığa çıkaramadığını söylemek yeterli. Ve nihayet 

kaç kişi bütün kalbiyle Bismark’la aynı düşüncede 

olabilir; eğer o sadece kendisiyle aynı fikirde olsa ya da 

sadece bundan böyle olacakmış gibi görünse. Gerçi 

ilkesiz, ama temel dürtülerle, hareketli bir tin, güçlü 

temel dürtülerin hizmetinde ve işte bu yüzden ilkesiz... 

Bu, bir devlet adamında göze çarpmaması gerekirdi, 

tersine, hukuka ve doğaya uygunluk geçerli olmalıydı; 

ama ne yazık ki, şimdiye değin o tam olarak Alman 

değildi! Müzik diye gürültüden, müzisyen için 

ahenksizlikten ve hoşnutsuzluktan başka bir şey değildi; 

Schopenhauer’in seçtiği yeni ve olağanüstü konum için 

de bir şey ifade etmiyordu; yani ne şeyler üzerinde ne de 
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şeylerin önünde dizler üzerinde, her ikisine de hala 

Alman denilebilirdi; tersine, şeylere karşı! 

İnanılmaz! Ve yakışıksız! Kendini şeylerle bir 

sıraya dizmek ve yine de onların karşıtı olmak, hatta son 

çare olarak kendinin de karşıtı olmak! Mutlak hayran 

böyle bir örnekle ne yapabilir! Ve zaten kendi aralarında 

barışı sağlamak istemeyen bu üç örnekle ne yapılabilir! 

Çünkü Schopenhauer, Wagner’in müziğinin düşmanıdır. 

Wagner, Bismark’ın politikasının düşmanı ve Bismark da 

Wagner’ci ve Schopenhauer’ci olan her şeyin 

düşmanıdır! Geriye yapacak ne kalıyor! “Toptan biat” 

susamışlığıyla nereye kaçsın! İnsan, belki müzisyenin 

müziğinden kalpleri olduğu için insanların hoşuna giden 

güzel müziğin birkaç yüz vurgusunu seçebilir... İnsan, bu 

küçük soygunla kenara çekilip bütün arta kalanı 

unutabilir mi? Ve aynı şeyi filozof ve devlet adamı 

açısından yapıp ortaya koymak; seçmek, insanlara 

tavsiye etmek ve özellikle arta kalanı unutmak? Evet, 

keşke unutmak bu kadar zor olmasaydı! Bir zamanlar çok 

gururlu bir insan vardı, sadece kendinden, iyi ya da kötü 

bir şey almayı kabul ederdi: Ama unutması gerektiği 

zaman, kendi kendine veremeyip, üç kez ruhları 

çağırmak zorunda kaldı; ruhlar geldiler, isteğini 

dinlediler ve sonunda: “Sadece bu bizim gücümüz 

dahilinde değil!” dediler. Almanların, Manfred’in 

deneyiminden yararlanmaları gerekmez mi? Niçin önce 

ruhlar çağırılsın! Hiçbir anlamı yok, insan unutmak 

istediği zaman unutmuyor. Ve, insan burada, bundan 

sonra toptan hayranları olabilmek için bu çağın üç 

büyüğünden “arta kalanı” unutabilse, ne muhteşem 

olurdu! Burada iyi fırsatı kullanmayı ve yeni bir şeyi 
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denemeyi  tavsiye etmekte daha bir değer görüyorum: 

Yani kendine karşı dürüstlüğü artırmak ve inançla 

söylenileni tekrarlayan, acımasızca, körü körüne düşman 

olan bir halktan, şartlı rıza gösteren ve iyiliksever 

muhalefet yapan bir halk yapmak; ama ilk önce insanlara 

kayıtsız şartsız biatin komik bir şey olduğunu ve bu 

konuda Almanlar için yeniden öğrenmenin onur kırıcı bir 

şey olmadığını ve derin, dikkate değer bir vecizenin var 

olduğunu öğretmeli:  

“Ce qui importe, ce ne sont point les personnes: 

mais les cho ses.” 

Bu veciz söz, onu söyleyen gibi büyük cesur sade 

ve ketumdur... Tam asker ve cumhuriyetçi Carnot gibi. 

Ama şimdi bir Fransız’dan Almanlara böyle şeyler 

anlatılabilir mi, üstelik de bir cumhuriyetçiden? Belki 

hayır; evet; belki de Niebuhr’un çağında Almanlara 

neleri söyleyebildiğini bile hatırlamanız doğru değil. 

Carnot'dan başka kimse ona hakiki büyüklük izlenimi 

vermemiş. 

 

Mutluluğun Etkisi 

Mutluluğun ilk etkisi güç duygusudur. Güç, 

kendisini ifade etmek ister. İster bizzat kendimize karşı, 

ister başka insanlara karşı, ister düşüncelere ve ister hayal 

edilen yaratıklara karşı olsun… Kendini ifade etmenin 

alışılagelmiş türleri şunlardır: hediye vermek, alay etmek, 

tahrip etmek... Her üçü de ortak bir temel dürtü ile olur. 

 

 

Mücrim 

Hâkimler ve kurban verenler! 
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Hayvanı, kafasını eğmeden öldürmek istemiyor 

musunuz? 

Bakın: Soluk mücrimin kafası eğildi. Büyük 

tahkir gözlerinden okunuyor: 

Benim “Ben” im, geçilmesi lâzım gelen bir 

şeydir. 

Benim “Ben” im, bana insanlığın büyük 

hakaretidir. 

Bu gözler bunları söylüyordu. 

Kendi kendine hükmünü vermek: Onun en yüce 

ânı idi. Bu yüksek adamı alçaklığına döndürmeyin. 

Kendi kendinin acısını çeken için hiç bir kurtuluş 

yoktur. Meğerki tez ölüm gele. 

Hâkimler! 

Sizin öldürmeniz bir intikam değil, bir acıma 

olmalıdır. 

Öldürürken kendiniz hayata değer olmaya 

çalışınız. 

Yalnız öldürdüğünüzle barışmanız yetmez. 

Kederiniz “insanüstünü”ne sevgi olsun. Ancak bu sayede 

yaşamaya hak kazanırsınız. 

Düşman deyin, fakat fena demeyin; hasta deyin, 

fakat rezil demeyin; deli deyin, fakat mücrim demeyin. 

Sen ey kızıl hâkim! 

Fikrinde yaşayan şeyleri açık söylemen lâzım 

gelseydi, herkes “bu ahlâksız zehirli sülük kahrolsun” 

derdi. 

Fakat düşünce, iş, işin görünüşü başka şeylerdir. 

Bunların arasında temelin tekerleği dönmez. 

Bu solgun mücrimi, bir manzara solgunlaştırıyor. 
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Cürümü işlerken aldırmadı, fakat işledikten sonra 

manzaraya dayanamadı. Kendini hep bir fiilin faili gördü. 

Buna delilik derim. İstisna onun bünyesine girmişti. 

İp tavuğu bağlar gibi yaptığı cürüme de zavallı 

aklını bağladı. 

Buna fiilden sonra gelmiş bir delilik derim. 

Hâkimler dinleyin! 

Başka bir delilik daha vardır. Bu delilik fiilden 

önce olur. 

Ah! Bu ruhun derinliklerine giremiyorsunuz. 

Kızıl hâkim derki: Bu mücrim niye adam 

öldürdü? 

Gasp etmek istiyordu da ondan. 

Fakat ben size derim ki: Onun ruhu gasp değil, 

kan istiyordu. 

O, hançerdeki saadete susamıştı. 

Fakat zavallı aklı bu deliliği kavrayamadı. Ve onu 

kandırdı. 

Ona aklı dedi ki: Kanı ne yapacaksın? 

Hiç olmazsa kan dökerken bir şeyi gasp etmeli, 

bir intikam almalısın. 

O da, zavallı aklına uydu. 

Onun sözleri, üstüne kurşun gibi yüklendi. Ve 

böylece öldürürken gasp etti. 

Deliliğine utanmak istemedi. 

Şimdi yine günahının kurşunu onun üstünde 

yüklü. 

Zavallı aklı o kadar tutuk, o kadar fani, o kadar 

ağır! 

Kafasını sallayabilseydi yükü devrilirdi. Fakat bu 

kafayı kim sallar? 
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Bu adam nedir? 

Ruhunun içinden dünyaya saldıran hastalıklardan 

yapılı bir yığın. 

Bunu mu avlamak istiyorsunuz? 

Bu adam nedir? 

Birbirinin yanında nadiren uslu oturan vahşi 

yılanlardan yapılı bir düğüm. 

Bunlar kendiliklerinden gezmeye giderler ve 

dünyada av ararlar. 

Şu zavallı bedene bakın: 

Onun çektiği acıyı ve dileklerini ruh kendine mal 

etti. 

Ruh onu, hançerin saadetine duyulan bir katil 

zevk ve ihtiras diye tefsir etti. 

Şimdi hasta olanı fena bastırır. Kendine acı veren 

şeylerle acı vermek ister. Fakat başka samanlar ve başka 

iyi ve fenalar da vardı. 

Bir zaman kendini dileme ve şüphe kötü sayılırdı. 

O zaman hasta, bir büyücü olurdu. Bir büyücü ıstırabını 

çeker ve böylece acı vermek isterdi. Fakat bu, sizin 

kulağınıza gitmiyor. 

Bana diyorsunuz ki: 

Bu, iyiliklerinize zarar verir. Fakat 

iyiliklerinizden bana ne? 

İyiliklerinizin çoğundan fenalıklarınızdan fazla 

iğreniyorum. 

İsterdim ki, şu solgun mücrim gibi sizin de bir 

vehminiz olsa da sizi mahvetse. 

Gerçek dilerdim ki: 

Vehminizin adı hak-kat veyahut sadakat yahut 

adalet ola. 
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Fakat sizin faziletiniz; uzun yaşamak ve acınacak 

bir rahata kavuşmak içindir. 

Ben bir sel kenarındaki parmaklığım. Tutabilen 

beni tutsun. 

Fakat ben sizin “topal değneğiniz” olamam. 

Zerdüşt böyle söylüyordu… 

 

Münzevi 
İyi ve âdillerden sakın. Onlar kendi faziletini 

keşfedeni çarmıha gererler, münzeviden nefret ederler. 

Kutsi ilhamdan da kendini sakın. İlham olmayan 

her şey, önce gayri mukaddestir. O, ateşle de oynamasını 

sever. 

Âşığının nöbetlerinden sakın! 

Münzevi, kendisine rastgelene elini pek çabuk 

uzatır. 

Bazı insanlara elini değil pençeni uzatmalısın. 

İsterim ki pençende tırnakların da olsun. 

Fakat rast gelebileceğin en kötü düşman, daima 

kendin olacaksın. Mağara ve ormanlarda kendini takip 

eden bizzat kendinsin. 

Münzevi! 

Sen kendine doğru gidiyorsun ve yolun senden ve 

senin, yedi şeytanından geçer. 

Kendinin cini, perisi, falcısı, delisi, şüphecisi, 

uğursuzu ve fenası olacaksın. 

Kendini kendi alevinde yakmak istemelisin. Kül 

olmadan nasıl yenileşmek istersin? 

Münzevi! 

Sen yaratıcının yolundan gidiyorsun. Yedi 

şeytanından kendine bir Tanrı yaratmak istiyorsun. 
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Münzevi! 

Sen sevenlerin yolundan gidiyorsun. 

Yalnız sevenlerin yaptığı gibi bizzat kendini 

tahkir ediyorsun. Seven yaratmak ister. Çünkü tahkir 

eder! Sevdiğini hakir göremeyen, sevgiden ne anlar? 

Aşkın ve yaratıcılığınla inzivana çekil kardeşim. 

Hakşinaslık sonradan arkandan topallayarak gelir. 

Kardeşim, benim gözyaşlarımla inzivana çekil. Ben 

kendinden ilerisi için yaratma isteyeni ve böylece 

mahvolanı severim… 

… 

Bir münzevinin yazılarında hep ıssız bir yerin 

yankısı vardır, fısıldayan, mahcup koruyucu bakışı 

yalnızlığın; en güçlü sözcüklerinde haykırışında bile, bir 

yeni, tehlikeli susma, bir şeyi sessizliğe gömme biçimi 

çınlar. Yaz demeden, kış demeden, günlerce, gecelerce, 

ruhuyla güvenli çatışma ve söyleşme içinde oturan, 

mağarasında (labirent de olabilir altın madeni de) bir 

mağara ayısı ya da define avcısı ya da define muhafızı ve 

ejderha olan… Kendi kavramlarının sonunda gerçek bir 

tan rengine büründüğünü, küfün, derinliğin kokusuna, her 

geçenin üzerine soğuk soğuk üfüren, anlatılamaz, 

gönülsüz bir şeye dönüştüğünü görür. 

Münzevi, hiçbir felsefecinin (diyelim ki, her 

felsefeci, her zaman, öncelikle, bir münzevidir) gerçek ve 

en son düşüncelerini kitaplarında dile getirdiğine 

inanmaz. Kitaplar, insanın içinde olanı saklamak için 

yazılmaz mı? Evet, kuşku duyacaktır, felsefecinin “en 

son ve gerçek” düşüncelerine sahip olabileceğinden, her 

mağaranın arkasında bir başka mağaranın 

bulunmasından, bulunması gerektiğinden; daha bir 
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kuşatıcı, daha yabancı, daha zengin dünya yüzeyinin 

üstünde, bir uçurum her temelin altında, her 

temellendirmenin... 

Her felsefe bir görüş felsefesidir; işte bir münzevi 

insan yargısı rastgele bir şeydir. Onun burada durup 

kalması, geriye bakması, çevresine; artık burada daha 

derin kazmayı bırakıp küreğinin bir yana koyması; 

güvenilmez bir şey vardır onlarda. Her felsefe, bir 

felsefeyi de saklar; her düşünce bir saklantıdır, her 

sözcük bir maske… 

 

Müteşekkir Olun! 

İnsanlık günümüze gelene dek büyük bir başarı 

elde etti: Artık vahşi hayvanlardan, barbarlardan, 

tanrılardan ve düşlerimizden sürekli olarak korkmamıza 

gerek kalmamıştır. 

 

Müzik 

Bir sözüm daha var en seçilmiş kulaklar için: 

Asıl istediğim nedir musikiden? 

Ekim ayında bir öğle sonu gibi duru ve derin 

olsun. Kendine özgü, taşkın ve nazlı olsun; çıtı pıtı, tatlı 

bir kadın, güzel bir kadın olsun... Bir Almanın “musiki 

nedir?” sorusunun cevabını bileceğini hiçbir zaman kabul 

edemem. Alman musikicisi dediklerimiz, başta en 

büyükleri, hep yabancıydılar; İslav, Hırvat, İtalyan, 

Felemenkli ya da Yahudi; böyle olmayanlar da, Schütz, 

Bach ve Handel gibi, artık soyu tükenmiş güçlü 

Almanlardandı. Ben kendi payıma yeterince 

Polonyalıyım daha: Bana Chopin’i verin, sizin olsun 

musikinin gerisi. 
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Bunun dışında tuttuklarım, Wagner’in Siegfried-

İdyll’i –ki üç nedeni var– belki Lizst’in de birkaç parçası 

–orkestralayışındaki soyluluğun bir eşi daha yoktur– ve 

son olarak Alplerin ötesinde yapılan her şey, daha 

doğrusu berisinde... Rossini’den geçemem; hele 

musikideki güneyimden, Venedikli maestro’m Pietro 

Gastit’den hiç mi hiç. 

Alplerin ötesi derken, aslında Venedik demek 

istiyorum. Biliyorum, hiç mi hiç. Alplerin ötesi derken, 

aslında Venedik demek istiyorum. Biliyorum, güneyi 

korkuyla ürpermeksizin düşünememek nasıl bir 

mutluluktur. 

 

Namusluluk 

Ruhları; şimdi biz bütün muzipliğimiz ve ona olan 

sevgimizle, bıkkınlığa düşmeden, kendimizi geriye kalan 

tek erdemimizde “yetkinleştirmeyi” istiyoruz. Onun 

parlaklığı bir gün yaldızlı, mavi, iğneleyici akşam ışığı 

gibi, bu yaşlanan kültürün ve onun boğucu, karanlık 

ciddiliğine yazılsın! Ve eğer bir gün namusluluğumuz 

bıkkınlık verecekse ve iç geçirip teslim alacaksa, çok zor 

bulacaksa bizi; daha iyi, daha kolay, daha müşfik şeyler 

isteyecekse, tıpkı kabul edilen kötülük gibi,  koruyalım 

sertliğimizi, biz son stoacılar! Gönderelim onu içimizde 

şeytani olanın yardımına, hantal ve yaklaşık olandan 

tiksintimiz, serüvenci ruhumuz, keskin ve titiz 

merakımız, en ince, en kılık değiştirmek, en ruhani 

(tinsel) güç istemimiz, geleceğin bütün alanlarında üç 

gözlü dolaşan ve uçuşan dünyanın, üstesinden gelmemiş 

bütün şeytanlığımızla Tanrı’nın yardımına koşuyoruz! 
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Sonunda ne biliyoruz kendimiz hakkında? Bize 

önderlik eden ruhu nasıl adlandırmalı? Kaç ruha 

sığınıyoruz ki? Namusluluğumuz, biz özgür ruhlar; 

görelim artık boş gururumuz, süsümüz püsümüz, 

sınırımız, ahmaklığımızı; olmuyor bu! Her erdem 

ahmaklığa doğru kayar, her ahmaklık erdeme; “evliya 

gibi ahmak” derler Rusya’da; görelim artık, sonunda, 

namusluluktan gelmez, evliyalık ve can sıkıcılık! Yaşam 

yüz kez daha kısa değil mi can sıkıntısı için? İnsan ebedi 

yaşama inanmalı… 

 

Neden ile Sonuç 

Bu aynada (ve aklımız bir aynadır) düzenlilik 

gösteren bir şeyler oluyor, belirli bir şey her defasında 

başka belirli bir şeyi takip ediyor. Onu biz, deliler, 

algılamak ve adlandırmak istersek “neden ile sonuç” diye 

adlandırıyoruz! Sanki bir şey anlamışız ve 

anlayabilirmişiz gibi. Biz “nedenlerin ve sonuçların” 

imgelerinden başka hiçbir şey görmedik! Ve işte bu 

imgelilik, birbirinin takibi olan bağlantıdan daha esaslı 

bir bağlantının kavranmasını olanaksız kılıyor! 

 

Neden Böyle Akıllıyım? 

Neden biraz daha çok biliyorum? Genellikle, 

neden böyle akıllıyım? Sözde sorunlar üstüne hiç 

düşünmedim, harcamadım kendimi. Örneğin, asıl dinsel 

güçlükler başımdan geçmiş değil. Neden “günahkâr” 

olmam gerektiğini anlayamadım bir türlü. Bunun gibi, 

pişmanlık acısını tanımak için güvenilir bir ölçü yok 

elimde: Kulağıma çalınanlara bakılırsa, pişmanlık acısı 

hiç de üzerinde durulmaya değer bir şey olmasa gerek... 
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Bir eylemi, iş işten geçince bir de kendi başına 

bırakmak istemezdim; işin kötü bitişini, sonuçlarını kural 

olarak değer sorunu dışında bırakmayı yeğ tutardım. Bir 

iş kötü bitti mi, insan yaptığını doğru değerlendiremez 

olur kolayca. Bana kalırsa, pişmanlık acısı bir çeşit “kem 

göz”dür. Başarıya varamayan bir şeyi, başarıya 

varmadığı için bir kat daha saygın tutmak, bu daha bir 

uygundur benim töreme. “Tanrı”, “ruhun ölmezliği”, 

“kurtuluş”, “öte dünya”, daha çocukken bile ne 

dikkatimi, ne de vaktimi verdiğim kavramlar hepsi; belki 

de bunlar için yeterince çocuksu olmadım hiç? Benim 

için bir sonuç değildir tanrısızlık, hele olay hiç değildir; 

içgüdümden gelir düpedüz. Biraz çokça meraklıyım ben, 

sorunlarla doluyum, kendimi beğenmişim: üstünkörü bir 

yanıt, bir kalabalıktır; aslına bakarsanız, üstünkörü bir 

yasaktan başka bir şey değildir bizlere: 

Düşünmeyeceksiniz! “İnsanlığın selâmeti” için o 

tanrı bilimci antikalıklarının hepsinden çok daha önemli 

bir sorun var ki, beni daha başka türlü ilgilendirir: 

Beslenme sorunu. Günlük uygulamada şu kılığa girer 

sorun: “Sen sen olarak asıl beslenmelisin ki, gücünün, 

erdeminin, uyanış çağında (Rönesans) anlaşıldığı gibi, 

düzmece sofuluk katışmamış erdeminin doruğuna 

varabilesin?” 

Benim bu konuda başımdan geçenler 

olabildiğince kötüdür; bu soruyu nasıl olup da böyle geç 

duyduğuma, görüp geçirdiklerimden nasıl böyle geç 

“uslandığıma” şaşıyorum. Neden tam da bu bakımdan bir 

ermişe yakışırcasına geri kaldığımı, açıklarsa Alman 

ekinimizin hepten işe yaramazlığı; “ülkücülüğü” açıklar 

biraz olsun. Bu ekin, hepten şüpheli amaçlar, o sözde 
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“ülküler” örneğin klasik etkin; ardından koşmak için, 

daha işin başında gerçekleri gözden kaçırmayı öğretir, 

sanki “klasik” ve “Alman” kavramlarının uzlaşmazlığı 

daha baştan besbelli değilmiş gibi! 

Dahası var, insanı güldürür de bu; hele bir “klasik 

eğitimden geçmiş” Leipzigli getirin gözünüzün önüne! 

Gerçekten, ta olgun çağıma dek kötü yemek yedim hep, 

törel deyimiyle “kişiliksiz”, “kendimi düşünmeden”, 

“özgeci” olarak, aşçıların ve öbür dindaşların yararına 

yemek yedim. Schopenhauer’i yeni yeni incelemeye 

başlamışken (1865), bir yandan da Leipzig yemeklerini 

yemekle “yaşama istemi” mi iyiden iyiye yadsıyorum. 

Yetersiz beslenip üstelik bir de mideyi bozmak... Leipzig 

aşçıları bu sorunu şaşılacak bir başarıyla çözmüşlerdir 

sanırım. (Duyduğuma göre, 1866 yılı birtakım 

değişmeler getirmiş bu alanda). Ya genel olarak Alman 

mutfağı, onun kabahatleri sayılmakla biter mi hiç! 

Yemeklerden önce çorba 16. yüzyıl Venedik yemek 

kitaplarında bile “alla tedesca” dedikleri–, fazla pişmiş 

etler, yağlı, unlu sebzeler; mideyi bastırmak için o ağır 

hamur işleri! Bunlara bir de yaşlı Almanların, yalnız 

yaşlıların değil ya, gerçekten hayvanca yemek üstüne 

içme alışkanlıklarını da katarsanız, Alman düşüncesinin 

nereden çıktığını anlarsınız: Bozuk bağırsaklardan... 

Almanlarınkiyle Fransızlarınkiyle de karşılaştırılınca bir 

çeşit “doğaya dönüş”, yani yamyamlığa dönüş olan 

İngiliz beslenme düzeni de iyice aykırıdır benim 

içgüdülerime; sanırım, hantallaştırır düşüncenin 

ayaklarını, İngiliz kadınlarının ayakları gibi...  

En iyi mutfak Piemonte’ninkidir. Alkollü içkiler 

dokunur bana; günde bir bardak şarap ya da bira yaşamı 
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bana cehennem etmeye yeter, benim karşıtlarımsa 

Münih’de yaşıyor. Bunu biraz geç kavradım, kabul; ama 

denemesini küçük yaştan beri yapmışımdır. Daha 

çocukken, şarap içmenin de tütün gibi önceleri gençlerin 

bir gösteriş merakı, sonraları da kötü bir alışkanlık 

olduğuna inanırdım. Belki de bu sertçe yargıda 

Naumburg şarabının da suçu vardır. Şarabın keyif 

verdiğine inanmak için Hıristiyan olmalıydım, yani 

benim için tam saçmalık olan şeye inanmalıydım.  

Saygıdeğer Schulpforta’da öğrenciyken 

kalemimde örneğim Sallustius’un tokluğuna, 

yoğunluğuna erişme tutkusuyla, uzun Latince ödevimi 

geceleyerek bir oturuşta yazmak ve temize çekmek, sonra 

da Latincemi ağır çaplı birkaç grog’la sulamak, bütün 

bunlar saygıdeğer Schulpforta’ya hiç yaraşmasa bile, 

hem benim bünyeme, hem de Sallustius’unkine vız 

gelirdi. Sonraları, orta yaşlılığıma doğru, her türlü 

ispirtolu içkiye karşı gitgide daha kesin cephe aldım. Ben 

et yememeyi de kendimde denemiş, sonra beni doğru 

yola getiren Wagner gibi düşman kesilmiştim ona; ama 

düşünceye dönük tüm yaradılışlara, alkollü içkilerden 

hepten uzak durmalarını ne denli salık versem gene azdır. 

Su ne güne duruyor. Su almak için bol bol çeşmesi 

bulunan yerleri yeğ tutarım 

İyi bir sindirimin ilk koşulu, midenin bütünüyle 

çalışmasıdır. Midesinin büyüklüğünü bilmeli insan. Gene 

bu yüzden, tabldotlarda yenen ve benim aralıklı kurban 

örenleri dediğim o bitmek tükenmek bilmez yemeklerden 

sakınmalıdır. Aralarda hiçbir şey yememeli, kahve 

içmemeli… Kahve kasvet verir. Çay yalnız sabahları 

yarar; az, ama koyu olmalı: Gerekenden bir damlacık 
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açık olsa, çok dokunur, bütün gün kırıklık yapar. 

Herkesin kendine göre bir kararı vardır bunda; sınırları 

dar, belirlenmesi güçtür. Sinir yıpratıcı bir iklimde çayla 

başlanması salık verilmez; bir saat öncesinden geldiğince 

az oturmalı; açık havada, yürürken doğmayan, kasların 

da birlikte şenlik yapmadığı hiçbir düşünceye 

güvenmemeli. Önyargıların hepsi bağırsaklardan gelir. 

Bir kez daha söylemiştim, Kutsal Tin’e karşı işlenen asıl 

günah kaba etlerdir. 

Nedenlerin, Sonuçların ve Gerçeğin 

Aşağılanması 

Bir cemaatin başına gelen ani fırtına, verimsizlik 

veya bulaşıcı hastalık gibi kötü rastlantılar, cemaatin 

bütün üyelerini törenin çiğnendiği ya da yeni şeytani bir 

güç ve ani kaprisleri bastırmak için yeni gelenekler 

bulmak gerektiği kuşkusuna sürükler. Böylece bu tür 

kuşku ve düşünme, gerçek doğal nedenleri araştırıp 

ortaya çıkarmanın önünü tıkayarak şeytani nedenleri 

önkoşul olarak kabul eder. Burada insan aklının 

kalıtımsal yanlışlığının kaynağını buluyoruz. Ve onun 

yanından diğer bir kaynak fışkırır, burada insan bir 

eylemin gerçek doğal sonuçlarına gerçeküstü olanlardan 

(Tanrısallığın cezası ve merhameti diye adlandırılan 

şeyler) çok daha az dikkat gösterirdi. Örneğin belli 

zamanlar için belli banyolar öngörülmüştür. İnsan 

temizlenmek için değil, farz olduğu için yıkanır. İnsan 

kirliliğin vereceği gerçek sonuçlardan kaçınmayı değil, 

yıkanma işinin ihmal edilmesiyle sözde tanrıların 

gözünden düşmemeyi öğrenir. Batıl inançlardan 

kaynaklanan korkunun baskısıyla, bu kirlilikten 

arınmanın çok çok önemli olduğundan kuşkulanıp ona 
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ikinci ve üçüncü anlamlar yüklenir. Gerçekle ilgili anlam 

ve heves berbat edilir ve nihayet bu, sembol olabildiği 

ölçüde bir değer kazanır. Kendini töresel ahlâklılığının 

cazibesine kaptıran insan, önce nedeni, ikinci olarak 

sonucu, üçüncü olarak gerçeği küçümser ve gizlice bütün 

yüksek hislerini (saygı, yücelik, gurur, minnettarlık ve 

aşk gibi) kurmaca bir dünya ile ilişkilendirir; sözde yüce 

dünya. Ve şimdi bile sonucunu görüyoruz. İnsanın 

duygusu yükseldiği yerde işin içine öyle ya da böyle 

sözünü ettiğimiz kurmaca dünya karışmıştır. Üzücü bir 

durum. Ama bilim adamları çılgınlık ve anlamsızlıkla 

karışan bütün yüce duygulardan şimdilik şüphelenmek 

zorundadırlar. Kendileri için, ya da hep öyle olmak 

zorunda oldukları için değil. Ama insanlığın önünde 

duran bütün derece derece temizlenmelerin içinde 

duyguların temizliği, en tedrici temizliklerden biri 

olacaktır. 

 

Nesnel İnsan 

Nasıl da hoş karşılarız nesnel tini hep teşekkürle; 

kim bir kez olsun tüm öznellikten ve onun lanet olası 

ipsissimositat’inden ölesiye bıkmış usanmamıştır ki! 

Sonunda, bu teşekkürümüzde dikkatli olmayı 

öğrenmeliyiz, abartmaktan kaçınmalıyız; çünkü 

bugünlerde kişisizleştirme, kendisizleştirme, sanki kendi 

başına bir amaç, bir kurtuluş bir nurlanma gibi 

kutlanıyor. Bu, genellikle, karamsar okulun içindeki bir 

durumdur. Çıkarsız bilgiye en yüksek onuru verecek iyi 

bir sebebe de dayanır. 

Nesnel insan, karamsarlar gibi hakaret edip sövüp 

saymayan, ideal akademisyen, bilimsel içgüdünün 
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binlerce yarım ve tam başarısızlığının ardından, bir kez 

iyice gelişip sonuna erişti mi, kesinlikle var olan en 

değerli aygıttır Ama, daha güçlü birinin ellerine aittir. 

Yalnızca aygıttır; şunu diyebiliriz: Bir aynadır, kendi 

başına bir amaç değildir. 

Nesnel insan, aslın da bir aynadır. Her şeyden 

önce, bilinmesi istenen her şeye boyun eğmeye alışıktır, 

yansıtma ve bilmede bulunan zevkten başka bir zevke 

sahip olmaksızın, bir şey gelinceye dek bekler, sonra 

yumuşak biçimde yazar kendini, en hafif ayak izleri, ruhu 

varlıkların hızlı geçişleri üstünde ve derisinde yitip 

gitmesin diye. Onda hâlâ kişi olarak kalan, ona rasgele 

sık sık keyfe bağlı; daha sık da rahatsız edici gelir. 

Böylece o, tümüyle, kendine yabancı şekillerin ve 

olayların geçip gittiği, yansıma yaptığı bir yer olur. 

Kendisini bir çabayla yeniden gözden geçirir; sık sık da 

yanlış yapar; kendini kolaylıkla başkalarıyla karıştırır; 

gerçek gereksinmelerini anlamayı beceremez. Salt bu 

açıdan dangıl dungul ve sünepedir. Belki de sağlığından 

dolayı rahatsızdır ya da dostlarının ve kadınların boğucu 

daracık atmosferinden ya da arkadaşsızlıktan toplumsal 

ilişkilerinin eksikliğinden, evet, kendini bu sıkıntılar 

üstüne düşünmeye zorlar: Heyhat! 

Düşünceleri sendeleyip durur; daha genel bir 

durumda, kendine nasıl yardım edeceği konusunda yarın, 

dünkünden daha azını bilecektir. Kendini nasıl ciddiye 

alacağını artık bilemez, bunun için zamanı da yoktur. 

Sevinçlidir; dertlerinin eksikliğinden değil, dertlerini 

çözecek parmaklarının ve tutanaklarının eksikliğinden… 

 

Nezaketin Koşulu 
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Nezaket çok iyi bir şeydir ve gerçekten dört ana 

erdemden biridir (sonuncusu olsa bile). Ama nezaket 

yüzünden birbirimizi sıkmamamız için, o esnada kendisi 

ile işim olan kimse, benden daha az ya da daha çok nazik 

olmalıdır... Yoksa olduğumuz yerde kalırız, ve merhem 

sadece sürülmüş olmakla kalmaz, bizi birbirimize sıkı 

sıkıya yapıştırır. 

 

 

 

Okumak ve Yazmak 

Bütün yazılmış şeyler içinde yalnız, kanla 

yazılmış olanı severim. Kanla yaz: göreceksin ki kan, 

ruhtur. (...) Kanla ve özdeyişlerle yazan okunmak değil, 

ezberlenmek ister. Dağlarda en kısa yol, doruktan 

doruğadır; ama uzun bacakların olmalı bunun için. 

Özdeyişler, doruklar olmalı; söz söylenen kişiler de 

boylu poslu olmalı. Hava yeğni ve duru, tehlike yakın ve 

ruh sevinçli hınzırlıklarla dolu; iyi uyar bunlar birbirine. 

Çevremde cinler olsun isterim; çünkü yürekliyim ben. 

Hayaletleri kaçırtan yüreklilik, cinler yaratır kendine; 

yüreklilik gülmek ister. 

Ben artık sizin gibi duymuyorum. Bu altımda 

gördüğüm bulut, bu gördüğüm karaltı ve ağırlık, bu sizin 

fırtına bulutunuzdur işte. 

Siz, yükselmek isteyince yukarı bakarsınız. Bense 

aşağı bakarım; yükselmişim çünkü. 

Sizden kim aynı zamanda güler ve yükselmiş 

olur? En yüce dağlara çıkan, güler bütün acıklı oyunlara 

ve acıklı ağırbaşlılığa… 

...  
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Bana diyorsunuz: “Hayata katlanmak güçtür.” 

Yoksa ne işe yarardı sabahki gururunuz, akşamki 

yerinmeniz. Hayata katlanmak güçtür; siz de çıtkırıldım 

olmayın öyle! Hepimiz bulunmaz eşekler, hem de kancık 

eşekleriz! 

Üzerinde bir damla çiğ var diye titreyen gül 

tomurcuğuyla ortak nemiz var bizim? Doğrudur: Biz 

hayatı severiz; ama yaşamaya değil, sevmeye alıştığımız 

için. Sevgide her zaman biraz çılgınlık vardır. Ama 

çılgınlıkta da her zaman biraz yöntem vardır. Bana da, 

ben ki hayatı severim, öyle geliyor ki, mutluluğu en iyi 

bilenler kelebekler ve sabun köpükleri ve insanlar 

arasında bunun gibi olanlardır. 

... 

Ben ancak dans etmeyi bilen bir tanrıya 

inanırdım. (Efsaneye göre Hint tanrısı Şiva, dünyayı 

yarattıktan sonra “tandava” hayat dansı yapmıştır.) 

Şeytanımı gördüğümde, onu ağır, derin, 

somurtkan ve resmi buldum. Ağırlığın ruhuydu o; her şey 

onun yüzünden düşer. 

Öfkeyle değil, gülmeyle öldürür kişi. Haydi 

öldürelim ağırlığın ruhunu!  

Ben yürümeyi öğrendim; o gün bugün, kendimi 

koştururum. Ben uçmayı öğrendim; o gün bugün, 

kımıldamak için itilmem gerekmez. Yeğniyim artık, 

uçarım artık, kendi altımda görürüm artık kendimi, bir 

tanrı dans eder içimde artık. 

 

Okurlarım 

Kişinin beni anlamasının, hem de zorunlukla 

anlamasının koşulları, bunları pek iyi bilirim. Benim 
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yalnızca içtenliğime, tutkuma dayanabilmek için, 

düşünsel konularda katılık kertesinde dürüst olması 

gerekir kişinin. Dağlarda yaşamaya, alışkın olması 

gerekir; çağın siyasetinin ve halkların çıkarcılıklarının 

sefil gevezeliğini kendi altında görmeye... Aldırmaz 

olmuş olması gerekir, hiç sormaması gerekir, doğruluk 

yararlı mıdır diye, bir kötü kader olup çıkar mı diye... 

Bugün kimsenin sorma yürekliliğini göstermediği 

sorulara sertliğin verdiği yatkınlık; yasaklanmış olana 

yüreklilik; labirente önceden belirlenmişlik. Yedi 

yalnızlıkta edinilmiş bir deneyim. Yeni bir müzik için 

yeni kulaklar. En uzaklar için yeni gözler. Şimdiye dek 

sağır kalınmış doğrular için yeni bir vicdan. Ve yüce 

üslubun iktisat istemi; gücünü, heyecanlanmalarını derli-

toplu tutmak... Kendi kendine saygı; kendi kendine sevgi; 

kendi kendisi karşısında koşulsuz bir özgürlük... İşte! 

Bunlardır benim okurlarım ancak, benim sahici 

okurlarım, benim önceden belirlenmiş okurlarım… Geri 

kalan neye yarar ki; geri kalan, insanlıktır yalnızca.  

 

Olanaksız Sınıf 

Fakir, neşeli ve bağımsız!  Hepsi birlikte 

mümkün; fakir neşeli ve köle! Bu da mümkün… Fabrika 

kölesi işçilere söyleyecek daha iyi bir şeyim yok. Onların 

böyle kullanılıyor olmalarını esasen ayıp olarak 

hissetmemeleri varsayımıyla, bir makinenin vidası ve 

aynı zamanda insanın buluş yeteneğindeki bir boşluğu 

dolduracak tıkaç olarak kullanılıyor olmalarını! Daha 

yüksek ödemeyle sefaletlerinin temelinin, yani demek 

istediğim, nesneleşen uşaklıklarının ortadan 

kaldırılacağına inanılıyor olması, çok yazık! Bu 
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nesneleşmenin artırılması sayesinde yeni toplumun 

makineleşmiş operasyonu içinde kölelik utancının 

erdeme dönüştürüleceğine kanılması, çok yazık! Artık 

insan olmanın değil, vida olmanın bir erdem olması, çok 

yazık! 

Her şeyden önce üretebildiği kadar üretip, zengin 

olabildiği kadar zengin olmak isteyen ulusların şimdiki 

çılgınlığının suç ortağı mısınız? Sizin yapmanız gereken 

iş, onlara karşı faturayı uzatmaktır. Nasıl büyük miktarda 

içsel değer böyle dışsal amaç için fırlatıp atılıyor! 

Özgürce nefes almanın ne demek olduğunu artık 

bilmiyorsanız iç değeriniz nerede? İradenize bir kez bile 

hakim değilseniz, sizden tıpkı bayat bir içkiden bıkıldığı 

gibi çok sık bıkılıyorsa, gazeteleri dinliyor, zengin 

komşulara yan gözle bakıyorsanız, gücün, paranın ve 

fikirlerin hızlı yükselmesi ve düşüşüyle hırslanmışsanız, 

yırtık pırtık felsefeye, onun gereksiz açık sözlülüğüne 

artık inanmıyorsanız, içinizdeki din adamlarına yakışan 

gönüllü sessiz sakin yoksulluk, mesleksizlik ve bekârlık 

kahkahalara neden oluyorsa, iç değeriniz nerede? Buna 

karşın sizleri çılgın umutlarla kızıştırmak isteyen 

sosyalist kandırıkçıların düdüğü kulaklarınızda 

çınlamıyor mu hep?  

Size hazır olmanızı başka bir şey yapmamanızı 

emreden, bugünden yarına hazır olmanızı; öyle ki, 

dışarıdan gelecek bir şey bekliyorsunuz ve bekliyorsunuz 

ve her zaman yaşadığınız gibi yaşıyorsunuz... Bu 

bekleyiş açlık, susuzluk, ateş ve çılgınlık olana kadar ve 

sonunda bestia triumphans gününün bütün ihtişamıyla 

doğmasına kadar mı?  
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Buna karşın herkesin kendi kendine düşünmesi 

gerek: 

“En iyisi göç edip dünyanın vahşi ve bakir 

yerlerinde efendi olmayı denemek ve her şeyden önce 

kendimin efendisi olmayı; köleliğin herhangi bir belirtisi 

bana işaret edene kadar yer değiştirmek; serüvenden ve 

savaştan kaçmayıp en kötü rastlantılarda ölüme hazır 

olmak. Yeter ki bu çirkin kölelik, bu huysuzluk, zehirlilik 

ve komploculuk daha fazla sürmesin!”  

Şu doğru bir görüş olurdu: 

Avrupa’da işçilerin kendilerini sınıf olarak 

bundan böyle insanlık ayıbı olarak ilan etmeleri gerekir, 

çoğunlukla yapıldığı gibi, sadece çok zor bir şey ve 

uygunsuz sosyal düzenlenme olarak değil. Avrupa arı 

kovanından şimdiye dek benzeri görülmemiş büyük 

kümeler halinde uçup gitme çağını başlatmaları gerekir 

ve bu serbest göç eylemiyle ortaya, makineyi, sermayeyi 

ve şimdi kendilerini ya devletin kölesi ya da bir darbe 

partisinin kölesi olmak zorunda bırakmakla tehdit eden 

seçimleri protesto eden büyük bir tavır koymalılar. 

Avrupa, kendini sakinlerinin dörtte birinden kurtarsın! 

Onların ve Avrupa’nın içi rahatlar! Ancak uzaklarda, göç 

eden kolonici kafilelerin girişimlerinde insan anne 

Avrupa’nın oğullarına ne kadar çok akıl ve dürüstlük, ne 

kadar sağlıklı güvensizlik aşıladığını tam olarak anlar... 

Bu oğullar, dar kafalı yaşlı kadının yanında ona daha 

fazla dayanamıyor ve kadının kendisi gibi somurtkan, 

hırçın ve zevk düşkünü olma tehlikesine maruz 

kalıyorlardı. 

Avrupa’nın erdemleri Avrupa dışına bu işçilerle 

yolculuk edecek ve memleketinde tehlikeli bir 
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hoşnutsuzluğa ve canice bir eğilime doğru yozlaşmaya 

başlayan şey, dışarıda vahşi güzel bir doğallık kazanıp 

kahramanlık adını alacaktır. Böylece sonunda yaşlı, 

şimdi çok yoğun nüfuslu ve kendi kendini yiyen 

Avrupa’ya keşke tekrar temiz hava gelse! İsterse biraz 

“işgücü” kaybı olsun! Belki de insan burada bir çok 

ihtiyaca, ancak onları kolaylıkla tatmin etmek mümkün 

olduktan sonra alışıldığını anımsayacaktır... Bazı 

ihtiyaçlar tekrar unutulacak! Belki de o zaman Çinliler 

içeri alınırlar. Onlar da çalışkan karıncalara özgü düşünce 

ve yaşam biçimlerini beraberlerinde getirirler. Evet, 

onların kendini harap eden ve huzursuz Avrupa’ya 

genelde biraz Asya huzuru ve değerlendirmesiyle nesle 

Asya dayanıklılığı vermeleri mümkün olurdu. 

 

Ortak Değerler 

Nedir, sonunda, ortak olma? Sözcükler, 

kavramların ses işaretleridir; kavramlarsa, aşağı yukarı 

belli bir imge işaretidirler, sık sık yinelenen ve birlikte 

ortaya çıkan izlenimlerin, izlenim topluluklarının. 

Birbirlerini anlayabilmeleri için aynı sözcükleri 

kullanmak yeterli değildir; aynı sözcükler, aynı tür 

yaşantılar için kullanılmalıdır; sonunda ortak yaşantılara 

sahip olunabilir. İşte bundan dolayı, bir halkın insanları, 

aynı dili kullansalar da birbirlerini diğer halkın 

insanlarından daha iyi anlar; dahası, insanlar yeterince 

uzun bir süre aynı koşullarda yaşarlarsa (aynı iklimde, 

toprakta, tehlikede, gereksinmede ve işte) buradan 

birbirlerini anlayanlar ortaya çıkar;  bir halk. Bütün 

ruhlarda, eşit sayıda, sık sık kendini ortaya koyan 

yaşantılar, daha seyreklerine üstünlük kazanır; böylece, 
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insanlar birbirlerini giderek daha çabuk anlarlar; bu 

çabuk anlamayla, insanlar birbirlerine gittikçe sıkı 

bağlanırlar. Tehlike büyüdükçe, ne yapılması gerektiği 

üstünde daha kolay, daha hızlı uzlaşıma varma 

gereksinimi artar. 

Tehlike anında, yanlış anlaşılmamak, insan 

ilişkilerinde mutlak zorunluluktur. Her dostlukta ya da 

aşk ilişkilerinde bu deneme yapılabilir. İki taraftan birini 

aynı sözcüklerle farklı duyguları, niyetleri, ayırımları, 

arzuları, korkuları ortaya koyduğu fark edilir fark 

edilmez, böyle bir şey uzun sürmez. 

Ebedi yanlış anlaşılma korkusu: Şu iyi yürekli 

dahi, farklı cinsiyetteki kişileri, duygularının ve 

yüreklerinin sesini dinleyerek, çok sık, tez elden 

bağlanmaktan alıkoyan,  (Schopenhauer  vari, türlerinin 

dahisi gibi değil!) Hangi duyumlar grubu uyandırılıp 

kendini dile getirerek, ruhta en hızlı biçimde buyruklar 

verdiği, değerlerinin tüm sıralarıma düzeniyle karar 

bağlanır ve sonunda iyiler tablosuyla belirlenir. 

İnsanın değer biçmeleri, yaşam koşullarını, gerçek 

gereksinmelerini gördüğü yerde, ruhunun yapısı 

hakkında bir şeyi ortaya çıkarır. Şimdi diyelim ki, 

gereksinme, her zaman benzer işaretlerle benzer 

zorunlulukları, benzer yaşantıları gösteren yalnızca 

böylesi insanları bir araya getiriyor; buradan tümüyle 

şöyle bir sonuca varılır: Gereksinimin kolay iletişimi, 

yani, son tahlilde, yalnızca ortalama ve ortak yaşantıların 

yaşaması, insanlığın sahip olduğu güçlerin en güçlüsü 

olmalıdır. Daha benzer, daha sıradan insanların daima 

üstünlükleri vardır, hâlâ da var; daha seçkin, daha ince, 

daha nadide, daha zor anlaşılır olanlar, kolayca yalnız 



191 

 

kalırlar; yalnızlıklarıyla her türlü kaza gelir başlarına, çok 

nadir duyururlar seslerini... 

 

Öğrenmek 

Öğrenme değiştirir bizi, yalnızca hayata bağlama 

işlevi olmayan beslenmenin yaptığını yapar fizyologların 

bildiği gibi. Oysa, temelimizde, gerçekten, ta 

derinlerimizde kesinlikle, öğrenilemez bir şey, bir ruhsal 

fatum’un, bir önceden belirli seçilmiş sorulara yanıtın 

graniti vardır. Ne zaman temel bir sorun çıksa ortaya; 

değişmez bir “bu benim” konuşur, erkekler ve kadınlar 

hakkında, örneğin bir düşünür, yeniden öğrenemez, 

yalnızca bitirir öğrenmesini; yalnızca, son biçimiyle 

konuyu nasıl, kendi iç dünyasında “sağlama alacağını” 

keşfeder. 

Kimi kez içimizde, güçlü inançlar uyandıran 

sorunların çözümlerini buluruz; belki de onlara 

“kanılarımız” deriz. Sonraları, onları yalnızca kendimiz 

hakkındaki bilgiye giden adımlar olarak görürüz, 

“bizliğimiz” sorusuna yol göstericiler olarak; doğrusu, 

biz olan büyük bir alıklığa, ruhsal tutumumuza, 

öğretilemez çok derinliğe giden adımlar olarak…  

 

Ölüm 

Çokları pek genç ölürler, kimi de pek erken ölür. 

Şu öğreti yabancı geliyor daha: Vaktinde öl ! 

Vaktinde öl: Bunu öğretir Zerdüşt. Elbette hiçbir 

zaman vaktinde yaşamayan, nasıl vaktinde ölsün? Keşke 

hiç doğmasaydı! Bunu salık veririm gereksiz kişilere ! 

Ama gereksiz kişiler bile ölümlerini önemsiyorlar 

daha, en boş ceviz bile daha kırılmak istiyor. 
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... 

Ölümünüz insana ve yeryüzüne karşı işlenmiş bir 

günah olmasın, dostlarım. Budur gönlünüzün balından 

dilediğim. 

... 

Böyle ölmek isterim ben, siz dostlarım, 

yeryüzünü benim hatırım için daha çok seversiniz diye. 

Toprak olmak isterim yine, beni doğuranda dinleneyim 

diye. Gerçek bir ereği vardı Zerdüşt’ün; topunu attı. 

Şimdi siz olun dostlarım ereğimin mirasçıları, size 

atıyorum altıntopu. 

Altın topu attığınızı görmek isterim dostlarım en 

çok! Bundandır yeryüzünde biraz daha oyalanmam; 

bağışlayın! 

Ölümden Sonra 

Hıristiyanlık, Cehennem cezasına ilişkin 

düşünceyi Roma İmparatorluğu’nun tamamında hazır 

buldu. Çok sayıda gizli kült, kendi güçlerinin verimli 

yumurtasından çok, onlar hakkında hile ve desise 

uydurmaktan özel zevk almıştır. Epikür, kendi akranları 

için bu inancın köklerini kurutmaktan daha önemli bir 

şey yapamayacağına inanıyordu. En güzel şekilde, 

öğretisinin hüzünlü ama bununla birlikte aydın olan 

taraftarı Romalı Lucretius’un ağzında çınlayan utkusu 

vaktinden önce gelir; Hıristiyanlık yer altı dehşetlerine 

inanan ve çoktan zayıflayan inancı özel koruması altına 

almakla akıllılık etti! Dinsizliğe karşı bu cesur atağı 

yapmadan Mithra ve Isis kültlerinin popülerliğini nasıl 

yenebilirdi! Böylece en korkak olanları kendi tarafına 

çekti, yeni bir inancın en güçlü taraftarlarını! Yaşama 

sarılan ve sarılmakta olan Yahudiler, bir halk olarak 
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Yunanlılar gibi ve Yunanlılardan da öte, o düşünceleri 

daha az dikkate alıyorlardı. Günahkârın cezalandırılması 

olarak mutlak ölüm ve bir daha kesinlikle dirilmeme 

konusunda en aşırı tehdit... Bunların, bedenlerinden 

ayrılmak istemeyip, onu geliştirdikleri Mısırizimle 

ebediyen kurtarmayı uman bu garip insanlar üzerinde 

yeterince güçlü etkisi olmuştu. (Makkabele’nin ikinci 

kitabında, bir Yahudi şehidin dışarıya sarkan 

bağırsaklarından feragat etmeyi düşünmediğini 

okuyoruz: Dirildiği zaman ona sahip olmak istiyor... işte, 

Yahudilik budur!) Sonsuz ıstırap düşüncesi ilk 

Hıristiyanlardan çok uzaktı, ölümden kurtulmuş 

olduklarını düşünüyor ve günden güne bir değişimi 

bekliyorlardı, artık ölmek istemiyorlardı. (İlk ölüm, bunu 

bekleyenler arasında herhalde çok garip bir etki 

yapmıştır! Şaşkınlık, sevinç, şüphe, utanç, heyecan, nasıl 

da birbirine karışmıştır! Büyük sanatçılar için gerçek bir 

konu!) Paulus kurtarıcısı hakkında onun herkese 

ölümsüzlük kapısını açtığını söylemekten daha iyi 

söyleyecek bir şeyi yoktu. Kurtulmamış olanların 

dirileceğine henüz inanmamaktadır, hatta uyulması 

olanaksız olan yasaya ve ölüme ilişkin öğretisinin bir 

sonucu olarak şüphelenmektedir, esasen şimdiye değin 

hiç kimse (veya çok az kişi, başarıdan değil, 

merhametten ötürü) ölümsüz olmamışmış; ancak 

ölümsüzlük ilk kez şimdi başlıyormuş kapılarını 

açmaya... Sonunda ölümsüzlük için de çok az kişi 

seçilmişmiş. Seçilmişlerin küstahlığını ilave etmekten 

kendini alamaz. Yaşama dürtüsünün Yahudiler ve 

Yahudi Hıristiyanlar arasındaki kadar büyük olmadığı ve 

ölümsüzlük görünümünün mutlak ölüm görünümünden 
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hiç de daha değerli görünmediği başka yerde, dinsizlik ve 

her şeye rağmen kısmen Yahudi katkılı cehennem, 

misyonerlerin elinde istenen bir alet oldu. Günahkar ve 

kurtarılmamış kimsenin de ölümsüz olduğunu belirten 

yeni bir öğreti doğdu, ebediyen lanetlenmişler öğretisi; 

ve bu, artık tamamen zayıflamış olan mutlak ölüm 

düşüncesinden daha güçlüydü. Sadece bilim, ölüm ve 

öbür dünyada yaşam düşüncesini reddetmek suretiyle 

onu tekrar ele geçirdi. Bir ilgimiz daha da azaldı: Artık 

“ölümden sonrası” bizi hiç ilgilendirmiyor! 

 

Öte Dünyalılar 

Bir zaman Zerdüşt de her fani gibi hayatın öte 

yanı hülyasını taşıdı. Adın bana bir mustarip tanrının 

eseri gibi görünürdü. O zaman dünya bana bir rüya ve bir 

tanrı şiiri, bir ilahi gayri memnunun gözleri önünde renkli 

bir duman gibi görünürdü. 

İyi ve kötü, zevk ve elem, sen ve ben: Yaratıcı 

önünde kara bir duman gibi görünürdü. 

Halik, gözlerini kendinden ayırmak istiyordu. O 

zaman dünyayı yarattı. Bu, ıstırap çekenlere kendini 

kaybetmek ve gözlerini ıstıraptan ayırmak için çılgın bir 

zevk kaynağıdır. 

Dünya bana vaktiyle çılgın bir zevk ve bir kendini 

kaybetme gibi göründü. Ebedi eksik, ebedi bir tenakusun 

ve eksikliğin timsali, eksik haliki için çılgın bir zevk; 

dünya bana bir zaman böyle göründü. 

Ben de her fani gibi insanın ötesi hülyasını 

kurdum. Hakikatte insanın ötesi nedir? 

Ah kardeşlerim, benim yarattığım bu tanrı, bütün 

tanrılar gibi insan eseri ve insan hülyasıdır. O, insandı ve 
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hem de zayıf bir insan parçası, ben: Bu hayalet, gerçek 

öte dünyadan değil, kendi alev ve külümden geliyordu. 

Ne oldu kardeşlerim, ben acı çeken, kendimi yendim, 

kendi külümü dağa taşıdım ve kendime daha aydın, daha 

parlak bir şule yarattım. Ve bak, hayal o zamandan 

uzaklaşıverdi. 

Böyle hayallere inanmak bana ve nekahettekilere 

ıstırap olurdu, bana acı ve hak-ret olurdu. Fanilere şöyle 

hitap ediyorum: 

Bütün öte dünyaları acı bir şey, bir kudretsizlikti. 

O ancak en mustaribin tadabileceği kısa bir saadet 

hülyasını doğurdu. 

Bir adımda, ölüm adımı, son ereği isteyen hiç bir 

şey dileyemeyen miskin ve aciz bir yorgunluk, bütün 

tanrıları ve öte dünyaları bu doğurdu. 

Kardeşlerim bana inanın. Bedende aciz getiren 

bedendi. Bu beden, çıldıran bir ruhun parmaklar ile son 

duvarlara sürtünüyordu. 

Kardeşlerim bana inanın. Arzda perişan olan, 

çaresiz kalan bedendi. O beden, varlığın kendine hitabını 

dinliyordu. 

Böylece kafası ile ve yalnız kafası ile değil, bütün 

varlığı ile son mâniaları aşarak öte dünyayı istedi. 

Fakat o ahiret, insandan saklıdır; bir semavi hiç, 

insansız ve insanlıksız âlem! Ve varlık insana, insan 

olarak hitap ediyor. 

Gerçek varlığın ispatı ve anlaşılması zordu. 

Kardeşler söyleyin; en mucizeli şeyler, en alâ 

ispat edilmiş değil midir? 

Evet, bu “ben” ve “ben”in tenakusları ve 

girdibatları (azman ve melezleri), en açık surette kendi 
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varlığını anlatıyor. Bu, yaratan, dinleyen, bekleyen ve her 

şeyin ölçüsü ve kıymeti olan “ben”! 

Bu açık varlık “ben” bedenden hitap eder. Ve şiir 

yaptığı, parçalanmış kanatlarla hülya kurduğu zaman da 

yine bedeni ister. 

“Ben” daima daha iyi hitap etmesini öğrenir ve 

öğrendikçe beden ve toprak için daha fazla söz ve iltifat 

bulur. 

Benim “ben”im bana yeni bir gurur öğretti. Bunu 

insanlara öğretiyorum: Artık kafayı en simâvi (yüze 

görünen) şeylerin tümüne gömmeyin, serbest taşıyın. 

Hayata hedef verecek bir “arz kafası” taşıyın. 

İnsanlara yeni bir irade öğretiyorum: 

Hastalar ve ölüm döşeğindekilerin körü körüne 

gittiği yoldan ayrılın. Bedeni ve toprağı hakir görenler, 

hastalar ve ölüm döşeğinde olanlardır. Bunlar 

“semaviyi”, kurtarıcı kan damlasını buldular: 

Fakat bu tatlı ve kara zehri bile topraktan ve 

bedenden aldılar. 

Onlar acılarından kaçmak istiyorlardı; fakat 

yıldızlar çok uzaktı. 

O zaman içlerini çektiler. “İnsanı başka bir 

varlığa ve saadete ulaştıracak “ilahi” yollar olsa!” 

dediler, böylece kanlı içkilerini; öte dünyalarını buldular. 

Bu nankörler, bu topraktan ve bedenden sıyrılmak 

sevdasına düştüler, fakat bu sıyrılmanın da hareket etmek 

ve saadetini kime medyundular? Bedenlerine ve bu 

toprağa... 

Zerdüşt, hastalara karşı mülayimdir. Onların 

tesellilerine ve nankörlüklerine kızmaz, onlara şifa nasip 

olsun ki, kendilerini yensinler ve kendilerine daha yüksek 



197 

 

bir beden yaratsınlar. Gece yarısı, Tanrı’nın mezarına 

sokulmak hülyasını güden hastalara da kızmaz. Fakat 

hasta beden ve gözyaşları bana kalıyor. 

Şair ve dindarlar arasında çok hastalar vardır. 

Bunlar, idrak edenlerden nefret ederler ve açıklığı, 

faziletlerin en körpesini, sevmezler. Hepsi geriye, 

karanlık zamanlara doğru bakarlar. O zaman hayal ve 

iman başka şeylerdi. Anlayışın taşkınlığı, Tanrı 

benzerliği ve dinin zamana göre uygulanışında hataya 

düşerler. Şüpheler günahtı. Bunları pekiyi tanırım: Onlar 

kendilerine inanılmasını isterler. Ve “Şüphe günahtır” 

derlerdi. Kendilerinin asıl neye inandıklarını pek iyi 

tanırım. 

Gerçek bunlar; bu öte dünyaya ve kurtarıcı kan 

damlasından değil, kendi bedenlerine inanırlardı. Ve 

kendi bedenleri onlar için her şeydi. 

Fakat hasta bir şey: Derilerinden sıyrılmak 

dilerlerdi. Onun için ölüm telkincilerini dinler ve 

kendileri de öte “dünya” telkin ederlerdi. 

Kardeşlerim, daha iyisi beni, sağlam bedenin 

sesini dinleyin. 

Bu daha açık, daha temiz bir sestir. Tam ve 

sağlam yapılı beden daha açık ve daha temiz söyler arzî 

gayeden bahseder. 

Zerdüşt böyle söylüyordu… 

 

 

Özgür Ruh 

Ben, gönlü dolup taşanı severim, öyle ki, kendini 

unutur ve her şey onun içindedir; her şey onun batışı olur 

böylece. Ben, özgür ruhlu ve özgür yürekli olanı severim. 
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Böylece kafası, yüreğinin içi yalnız olur, ama yüreği 

batmaya zorlar onu. 

… 

Hâlâ açık açık söylemem gerekiyor, çok çok 

özgür olacaklar, bu geleceğin filozofları; yalnızca özgür 

ruh olmaları kesin, üstelik, daha fazla, daha yüksek, 

başka biriyle karıştırılmak ve yanlış anlaşılmak 

istemeyen, daha büyük, temelden daha farklı olacaklar. 

Ama bunu söylemekle, aynı ölçüde, onlara, kendilerine, 

bize, çığırtkanlıklarına, öncülerine karşı, biz özgür 

ruhlara karşı; yükümlülük duyuyorum… Hepimizin 

üstündeki, çok uzun süre bir sis gibi özgür ruh kavramını 

karartmış, bir eski, bomboş ön yargıyı ve yanlış 

anlaşılmayı üfürüp kaldırmak için. Avrupa’nın tüm 

ülkelerinde, Avrupa’da da, şimdilerde bu adı yanlış 

kullanan bir şey var, oldukça dar, kıstırılmış, 

zincirlenmiş, amaçlarımızın ve güdülerimizde olanın 

hemen hemen tam zıddını isteyen bir ruh tipi… 

Kesinlikle kapalı pencere, sürgülü kapı olması gereken, 

gelmekte olan yeni felsefecilerin sözünü etmezsek. Onlar 

kısa ve vahim bir biçimde kabarcıklı su terazilerinden 

sayılırlar; o yanlışlıkla özgür ruh diye adlandırılanlar; 

demokratik beğeninin ve modern düşüncenin tükenmez 

yazıcıları, ağzı iyi laf yapanlar; 

… 

Ne de tuhaf basitlikler ve sahtelikler yaşıyor 

insanoğlu! İnsanın bir kez mucizeyi görebilecek gözleri 

olunca, durmadan şaşırıyor! Nasıl da çevremizdeki her 

şeyi aydınlık, özgür, kolay ve basit kılıyoruz! 

Duyumlarımıza, bütün derme çatmalığı, düşüncemize, 

Tanrısal serseri sıçrama yapma isteğinin ve yanlış 
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çıkarımların girmesi için geçiş izni vermeyi nasıl da 

biliyoruz! Başından beri, hemen hemen kavranamaz bir 

özgürlük, düşüncesizlik, temkinsizlik, bir yaşam 

yürekliliği ve şenliğinden tat almak için, yaşamdan tat 

almak için, bilgisizliği korumaya nasıl da akıl 

erdirebiliyoruz? Ve yalnızca bu katı, sert bilgisizlik 

temelinde şimdiye dek bilgi yükseldi; çok daha güçlü 

istemenin temeli üstündeki bilgi istemesi, bilmemeyi, 

bilgisizliği, yanlışı isteme! Onun karşıtı olarak değil de, 

daha incelmiş biçimi olarak! hatta dil bile, burada, diğer 

yerlerde olduğu gibi, beceriksizliğinin üstesinden 

gelemiyor. 

Her seçkin insan, güdüsel olarak, kalabalıktan, 

çokluktan, çoğunluktan kurtulduğu, onlardan ayrık biri 

olarak, kural adamlarını unutabildiği, sığınacağı kalesinin 

ve gizliğinin peşinde koşar. Büyük ve apayrı anlamıyla 

bilen biri olarak, daha güçlü bir güdüyle doğrudan 

doğruya bu kural adama çarpacağı bir durumun dışında. 

İnsanlarla alışverişinde, arada sırada gam ve kasavetin 

bütün renkleriyle, usancın, duygudaşlığın, iç karartısının, 

yalnızlığın yeşil ve grisiyle menevişlenmeyen biri, 

kesinlikle yüksek zevkli, insan olmayan biri, diyelim ki 

o, bütün yükü ve neşesizliği isteyerek üstlenmiyor; 

sürekli olarak kaçınıyor bundan… Dediğim gibi, sessiz 

ve gururlu kalesinde gizleniyor; o zaman bir şey 

kesinleşir: O, bilgi için yaratılmamış, bilgi onun alnına 

yazılmamıştır. Eğer öyle olsaydı, bir gün kendine şunu 

söylerdi: “Şeytan benim aklımı almış! Kural, kural dışı 

olmaktan daha ilginçtir, yani benden, ben ayrıktan!” ve 

aşağı inerdi, her şeyden önce, “içeri” girerdi. 
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Ortalama bir insan üstünde uzun ve ciddi 

araştırma ve bu amaçla birçok maskeleme, kendini 

yenme içtenlik ve kötü ilişki, her ilişki kötü ilişkidir, eşit 

olanların ilişkisi dışında. İşte bu her felsefecinin yaşam 

tarihinin zorunlu parçasını oluşturuyor; belki de en kabul 

edilmez, en pis kokulu, en hayal kırıklığına uğratıcı 

parçası. Eğer şanslıysa, bilginin kısmetli çocuğuna 

yakıştığınca, görevinden uygun kısaltmalara başlayacak. 

Klinikleri demek istiyorum, hani şu hayvanın, “kuralın 

kendisini tanıyan, böylece de bir ölçüde tinsellik ve 

heves, kendilerinden ve kendi benzerlerinden söz etmeye 

götürür onları gözler önünde. Kimi zaman gübrelerinin 

arasında olduğu gibi, yuvarlansalar da, Kinizm (insanın, 

mutluluğa hiçbir değere bağlı olmadan ve tüm 

gereksinimlerinden sıyrılmak suretiyle, kendi kendine 

erişebileceğini savunan antisthenes öğretisi), bayağı 

ruhların namusluluğa yaklaştığı tek form, daha yüksek 

insan, her kaba ya da incelmiş kinizme kulak verip 

dinlemeli; kutlamalı kendini, utanmaz bir şaklaban ya da 

bilimsel satır dramı, önünde sesini duyurduğun. 
 

Platon 

Platon’un ahlâkında, aslında Platon’a ait olmayıp 

yalnızca felsefesinde rastlanan bir şey vardır, Platon’a 

rağmen şu söylenebilir: Yani, onun için çok soylu olan 

Sokrat’çılık. 

Kimse kendine kötülük yapmaz, öyleyse bütün 

kötülükler istenmeden yapılır. Çünkü, kötü insan kendine 

kötülük yapabilir. Kötünün kötü olduğunu bilseydi bunu 

yapmayacaktı. Öyleyse, kötü yalnızca, bir yanlış olduğu 
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için kötüdür; eğer yanlış ortadan kaldırılırsa, o zorunlu 

olarak-iyi kılınabilir. 

Bu çeşit akıl yürütme, sıradan insan kokuyor; 

kötü eylemlerde yalnızca nahoş sonuçlar gören, kötü 

eylem ahmaklıktı” yargısını verirken, iyiyi yararlı olan ve 

kabul edilenle, fazlaca düşünmeden, özdeş alan. Her 

ahlâksal yararcılıkta, hemen benzeri kaynağı tahmin eder 

insan, burnunun doğrultusunda gider: Pek seyrek sapıtır 

yolunu. 

Platon, yapabildiği her şeyi hocasının, her şeyden 

öte kendisinin önermesine ince ve soylu bir yorum 

katabilmek için yaptı; tüm yorumcuların en pervasızıydı 

o. Sokrates’i tümüyle yalnızca popüler bir tema, 

sokaktaki halk şarkısı olarak aldı; ona sonsuz ve 

olanaksız çeşitlendirmeler katmak için. Yani kendi 

maskelerini ve çok yüzlülüğüne... 

 

Put  

Bazı yerlerde uluslar ve süreler vardır, ama bizde 

yoktur kardeşlerim. Burada devletler vardır. Devlet mi? 

O da ne? Peki! Şimdi bana kulak verin, size ulusların 

ölümünden söz açacağım. Bütün soğuk canavarların en 

soğuğuna devlet denir. Soğuk soğuk yalan söyler o ve 

ağzından şu yalan sürüne sürüne çıkar: “Ben devlet - 

ulusum ben.” 

Yalan yaratıcılardı ulusları yaratanlar ve onların 

üstüne bir inanç ve sevgi asanlar. Böylece hayata hizmet 

ettiler. Yıkıcıdırlar, nicelere tuzak kuranlar ve buna 

devlet diyenler: onların üstüne bir kılıç ve yüz arzu 

asarlar. 
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 Nerede daha ulus varsa, orada devlet anlaşılmaz; 

kem göz ve yasalara, törelere karşı işlenmiş bir günah 

sayılarak ondan nefret edilir. 

... 

Fakat devlet bütün iyilik ve kötülük dilleriyle 

yalan söyler ve ne söylese yalandır ve nesi varsa hepsi 

çalıntıdır. Düzmedir onda her şey; çalınmış dişlerle ısırır 

bu ısırgan. Bağırsakları bile düzmedir onun… 

  

Ruh İşkenceleri 

Birisi, başka birinin bedenine işkence ederse, 

işkenceye uğrayan her kişi yüksek sesle bağırır; böyle bir 

şeyi yapabilen kişiye karşı insan hemen öfkelenir. Evet, 

bir insana ya da hayvana yapılabilecek bir işkencenin 

hayali bile bizi ürpertir ve bu tür kesin kanıtlanmış bir 

gerçeği duyunca katlanılmaz acılarlar çekeriz. Ne var ki, 

insan ruh işkencesi ve bunun korkunçluğu konusunda 

aynı derecede genel ve belirgin bir acı duyumsamaktan 

henüz çok uzaktır. Hıristiyanlık, bu işkence türünü 

şaşılacak derecede çok kullandı ve bu tür işkenceyi şimdi 

de öğütlemeye devam etmekten geri kalmıyor. Hatta, 

eğer bu türden bir işkencenin olmadığı bir durumla 

karşılaşılırsa, çok masum bir şekilde soysuzlaşma ve 

gevşeme var diye yakınıyor. Bütün bunların sonucu 

olarak insanlık, ruhun yanarak ölmesine, ruhsal 

işkenceye ve işkence aletlerine karşı, vaktiyle insanın ve 

hayvanın vücuduna yapılan vahşete karşı gösterdiği 

tavırda olduğu gibi bugün hala korkulu bir sabır ve 

kararsızlık tavrı içindedir. 

Cehennem aslında boş bir sözden ibaret değildi. 

Yeni yaratılan gerçek cehennem korkularına yeni bir tür 
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merhamet eşlik etti; tüyler ürpertici, tonlarca ağırlıkta, 

“geri dönülemez bir şekilde cehennem lanetine 

uğramışlara” gösterilen ve eski çağlarda bilinmeyen bir 

merhamet, örneğin taş konuğun Don Juan’a teyit ettiği ve 

Hıristiyanlığın egemen olduğu yüzyıllarında mutlaka sık 

sık taşları feryada getirmiş bir durum.  

Plutarkhos, dinsizler dünyasında bir batıl 

inançlının durumu ile ilgili hüzünlü bir tablo çizer: Bu 

tablo eğer “sonsuz acıdan” artık kaçıp kurtulamayacağını 

tahmin eden ortaçağ Hıristiyanı ile karşılaştırılırsa bir 

zararı olmaz. Ona tüyler ürpertici haberciler 

görünüyordu: 

Belki de yılanı gagasında tutan ve onu yutmakta 

hala tereddüt eden bir leylek. Ya da doğa aniden 

solgunlaşır veya kor gibi renkler toprağın üzerinde 

uçuşur. Ya da ölmüş akrabaların şekilleri yüzleri korkunç 

acıların izlerini taşıyarak yaklaşırlar. Ya da uyuyan 

kişinin odasının duvarları aydınlanır ve duvarlarda sarı 

duman içinde işkence aletleri ve bir yılanlar ve şeytanlar 

karmaşası belirir. Evet; Hıristiyanlık her tarafta çarmıha 

gerilmiş İsa heykelleri dikip, dünyayı “haklının 

işkenceyle öldürüldüğü” yer ilan ederek korkunç yerleri 

dünyadan yok etmeyi bildi! Ve eğer büyük vaizlerin kaba 

kuvveti bir kez bireyin bütün gizli acısını, “günah 

çıkarma hücresinin” işkencesini toplumun önüne 

sürdüyse, eğer örneğin bir Whitfield, “ölmekte olan 

birinin ölmüş olanlara yaptığı gibi”, kâh hıçkırıp 

ağlayarak, kâh tepinip hararetli bir şekilde çığlık atarak 

ve bir saldırının bütün oklarını mevcut tek kişiye 

yöneltmekten ve onu cemaatten korkunç bir şekilde 

soyutlamaktan korkmayarak vaaz verdiyse... O zaman 



204 

 

dünya her seferinde gerçekten “kötülük çayırına” 

dönüşmek ister gibi görünüyordu! Ondan sonra bir 

çılgınlık nöbetine tutulmuş gibi yollara üşüşmüş kitleler 

görülüyordu. Birçoğu korku kasılmalarıyla, öbürleri 

bilinçsiz, hareketsiz bir halde orada yatıyorlardı. Kimileri 

şiddetle titriyorlardı ya da her tarafı çınlatan, saatlerce 

süren çığlıkla havayı yarıyorlardı. Her yerde boğazı 

sıkılmış insanların nefes almak için çıkardıkları ses gibi 

hırıltılar vardı. Böyle bir vaazın görgü tanığı: “Ve 

gerçekten dinlemeye gelen insanların hemen hepsi en 

derin acılar içinde ölenlerdi.” dedi. Hıristiyanlığın ölüm 

döşeğini ilk kez işkence yatağına çevirdiğini ve o 

zamandan beri onun üzerine oynadığı sahnelerle, ilk defa 

burada gerçekleşmesi mümkün görünen korkunç seslerle, 

sayısız tanığın duyuları ile kanlarının kalan yaşamları ve 

gelecek nesilleri için zehirlendiğini asla unutmayalım!  

Bir zamanlar duyduğu tıpkı şu sözler gibi sözlerin 

etkisinden kurtulamayan zararsız bir insan düşünün: “Ah 

sonsuzluk! Ah keşke ruhum olmasaydı! Ah keşke hiç 

doğmasaydım. Lanetliyim, lanetliyim, sonsuza değin 

yitiğim. Altı gün önce bana yardım edebilirdiniz. Ama 

artık geçti. Şimdi şeytanın oldum, onunla cehenneme 

gitmek istiyorum. Kırılın zavallı taşlaşmış kalpler, 

kırılın! Kırılmak istemiyor muydunuz? Taşlaşmış kalpler 

için daha fazla ne olabilir? Siz kurtulasınız diye ben 

lanetlendim! İşte orada! Evet işte orada! Gel iyi şeytan! 

Gel!” 

 

Ruhun Temel İstemi 

Belki de “ruhun temel istemi” sözü pek 

anlaşılmıyor; açıklayalım öyleyse. Halkın ruh dediği 
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buyurucu şey, kendi içinde, çevresinde efendi olmak, 

kendini efendi duymak ister. Çokluktan basitliğe bir 

istemi vardır; birleştiren, evcilleştiren, egemenlik arayan 

ve egemen olana yaraşır bir istem, gereksinmeleri ve 

yetenekleri, fizyologun yaşayan, büyüyen, çoğalan her 

şey için ileri sürdüklerinin aynısıdır. Yabancı olanın 

uyarlayacak olan ruh kuvveti, kendini güçlü bir eğilimde 

ortaya koyar; bu eğilimde, yeni, eskiye benzetilir; çokluk 

basite indirgenir, tümüyle çelişkili olan görmezden 

gelinir ya da bir kenara konulur. Tıpkı belli bir biçimde 

ve çizgide dış dünyanın her parçasının istediğince 

vurgulayıp çıkararak, yabancı olanı saptırdığı gibi. Bütün 

bundaki niyeti, yeni yaşantıları, yeni şeylerin dosyasını, 

eski dosyalara koymaktır; büyüme, yani, daha belirgin 

olarak, büyüme duygusu, büyüyen kuvvetin duygusu. 

Aynı istem, görünüşte karşıt bir ruh itkisine hizmet eder, 

apansız patlayan bir karar verme… Bilgisizliğe, isteyerek 

dışta bırakmaya, pencerelerini kapamaya, şu ya da bu 

şeye içsel bir hayır demeye, onun yaklaşmasını 

yadsımaya, bilinebilecek birçok şeye karşı savunma 

durumuna geçmeye, karalı olandan doyum sağlamaya, 

sınırlandıran ufuktan, bir evet deme. Amin deme 

bilgisizliğe; bunların tümü, belli ölçüde ruhun uyarlama 

kuvveti, sindirme kuvveti için gereklidir; benzetmeli 

söylersek, gerçekten ruh, tam bir midedir. 

Kendini aldatmaya bırakmış rastgele ruh buraya 

aittir, belki de muzip bir sezgiyle “şunlar doğru değildir” 

diyen, şunlar şunlar yalnızca bir kesin olmayışın, birden 

fazla anlamlı oluşun keyfinden dolayı geçerlidir diyen, 

bir köşeden bakışın rastgele darlığından ve gizliliğindeki 

bir sevinçli kendinden hoşnut olmayandan dolayı, çok 
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yakın oluşundaki, görünüşünde, büyüyüşünde, azalışında, 

yer değiştirişinde, güzelleştirilişindeki, bütün gücü dile 

getirmelerin rastgeleliğinden gelen bir kendinden 

hoşnutluk. Son olarak, buraya, ayrıca şunlar da ait: 

Ruhun hiç de masumane olmayan başka ruhları 

aldatma, onlara kendini başka türlü gösterme hoşnutluğu, 

şu yaratıcı biçim verici, değişken kuvvetin sürekli itişi ve 

çekişi… Bunda ruh, maskesinin çokluğundan, ustaca 

aldatışından hoşnut olur, onların arkasında duyduğu 

güven duygusundan hoşlanır; tam bu sanattır, onu en iyi 

savunan ve gizleyen! Bu, yalnızca, görünme istemi, 

basitleştirme, maskeleme, bir kılıfa sokma, kısaca 

yüzeysel olma istemi; her yüzey bir kılıftır; karşısında, 

çok yüzlü, temelde olan üstünde inatla duran, akla ait bir 

vicdan zalimliği ve beğeniye sahip bir istemeyle bilginin 

peşinde olan, kişinin ince eğilimini bulur. Her gözü pek 

düşünür, kendisi tanır bunu, yeter ki kendisi için 

yeterince uzak olanı görmek için gözlerini 

keskinleştirsin; alışkın olsun sıkı bir disipline, sıkı 

sözlere. Şunu diyecektir, o zaman: 

“Benim ruhumun eğiliminde zalimce bir şey var.” 

Bırakın incelikli, erdemli olan onun hakkında böyle 

konuşsun! Gerçekten, daha hoş olurdu, eğer söyleseydik, 

fısıldasaydık, ünlenseydik onu, zalimlikle değil de, aşırı 

namuslulukla; biz özgür ruhlar, belki de gerçekten, bizim 

öldükten sonraki ünlenmemiz mi olurdu bu? Bu arada; 

çünkü epey zamanımız olacak o zamana dek; benzeri 

süslü püslü, yaldızlı, ahlâk sözcüklerine 

meyletmeyeceğiz pek; şimdiye dek tüm ortaya 

koyduklarımız, bu beğeniden, bu beğeninin uçucu 

lüksünden tiksindiriyor bizi. Bunlar, güzel, parıltılı, 
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cangıl cungul, tantanalı sözcükler… Namusluluk, hakikat 

sevgisi, bilgelik sevgisi, bilgi için özveri, hakikat 

düşkünlüğünün yarattığı kahramanlık; bunlarda insanın 

koltuklarını kabartan bir şey var. Oysa biz münzeviler, 

biz dağ sıçanları, nicedir bir münzevi vicdanının tüm 

gizemliliği içinde kendimizi inandırdık. Şu değerli söz 

debdebesinin de bilinçsiz insan gururunun düzmece 

süsüne, ıvır zıvırına, altın tozuna ait olduğuna, böylesi 

yaltakçı renginin ve boyasının altındaki homo natura’nın 

müthiş temel metninin de yeniden ortaya çıkarılması 

gerektiğine. 

İnsanı yeniden doğaya çevirmek: Şimdiye dek şu 

ebedi homo natura’nın temel metninin üzerine 

çiziktirilmiş, boyanmış bir yığın boş, ayakları havada 

yorumlara, yan anlamlara egemen olmak; insanı bundan 

böyle, bugünün biliminin disipliniyle sertleşmiş 

insanının, bir başka doğanın önüne koymak, korkusuz 

Odipus gözleri ve tıkalı Odysseus kulaklarıyla, eski 

metafizikçi kuş avcısının nicedir onu avlamak için çaldığı 

kavalından şu seslere sağır olarak:  

“Daha fazlasın sen! Daha yükseksin! Kökenin 

başka senin! 

Bu tuhaf, çılgın bir görev olabilir, ama görevdir 

işte. Kim yadsıyabilir ki? Neden seçtik bu çılgın görevi? 

Ya da başka türlü sorarsak: “Neden bilgimiz var ki?” 

Herkes bize bunu soracak ve biz böylece sıkıştık, 

biz aynı soruyu kendilerine yüz kez sorup da bir türlü 

daha iyi yanıt bulamayanlar... 

 

Rüya ve Sorumluluk 



208 

 

Her şey için sorumlu olacaktınız! Sadece 

rüyalarınız için sorumlu olmak istemiyorsunuz! Ne kadar 

da acınacak bir zayıflık, ne kadar da cesaret bakımından 

tutarsızlık! Rüyalarınızdan başka hiçbir şey artık sizin 

malınız değil! Hiçbir şey artık sizin eseriniz değil! 

Malzeme, biçim, süre, oyuncu, seyirci... Bu komedilerde 

bunların hepsi sizsiniz! Ve tam da burada kendinizden 

çekinip utanıyorsunuz ve Odipus bile, bilge Odipus, 

düşünceden teselli çıkarmayı biliyordu; oysa biz 

gördüğümüz rüya için hiçbir şey yapamıyoruz! 

Bundan, insanlığın büyük çoğunluğunun iğrenç 

rüyaların bilincinde olmak zorunda olduğu sonucunu 

çıkarıyorum. Başka türlü olsaydı, gece kurmacaları insan 

gururu için nasıl da sömürülürdü! Bilge Odipus’un haklı 

olduğunu, gerçekten rüyalarımızdan sorumlu 

olmadığımız kadar, uyanıklığımız için de sorumlu 

olmadığımızı ve iradenin özgürlüğü öğretisinin, insanın 

gurur ve güç duygusunda anne ve babasına sahip 

olduğunu eklemek zorunda mıyım? Belki bunu çok sık 

söylüyorum, ama en azından bundan dolayı henüz hata 

olmadı. 

Sağlığın Korunması 

İnsan, suçlu fizyolojisi üzerinde henüz 

düşünmeye başladı, ve buna rağmen suçlularla ruh 

hastaları arasında temel bir farkın bulunmadığı yolunda 

aksi iddia edilemeyen görüşe ulaştı. Alışılmış ahlâki 

düşünce tarzının tinsel sağlığın düşünce tarzı olduğuna 

inanılması koşuluyla. Ama şimdi hiçbir inanca buna 

inanıldığı gibi inanılmıyor ve insan bunun sonuçlarına 

katlanmaktan ve suçluya ruh hastası gibi davranmaktan 

çekinmiyor. Her şeyden önce kibirlinin merhametiyle 
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değil, bir hekimin aklıyla ve iyi niyetiyle yapılıyor. Hava 

değişimi, başka bir topluluk, bir süre için ortadan 

kaybolma, belki de yalnız kalmaya ve yeni bir işe ihtiyaç 

duyuyor. Ona iyi gelir! Belki de, kendini kendine ve 

bıktıran tiranca bir dürtüye karşı korumak için bir süre 

koruma altında yaşamayı, menfaati gereği görebilir... İyi 

olur! Önüne iyileşme imkânı ve araçları (dürtünün yok 

edilmesi, değiştirilmesi, yüceltmesi) gayet açık bir 

şekilde konulmalı, işlerin kötü gitmesi durumunda bunun 

olanaksızlığı da gösterilmeli; canavarlaşmış, tedavi 

edilmez bir suçluya intihar olanağı verilmeli. Bunu en 

son kolaylaştırma çaresi olarak saklı tutarken, her şeyden 

önce suçluya gönül cesaretiyle özgürlüğünü geri vermek 

için hiçbir şey ihmal edilmemeli; vicdan azabını sanki bir 

kirlilik meselesiymiş gibi ruhundan silmeli ve ona 

birisine verdiği zararı, bir başkasına yaptığı iyilikle, hatta 

belki de topluluğa yapacağı iyilikle, dengeleyip 

aşabileceği gösterilmeli. Bütün bunlar yapılırken ona 

büyük özen gösterilmeli! Ve şöhretine duyulan saygınlık 

ve gelecekteki yaşamı mümkün olduğu kadar tehlikeden 

uzak olsun diye, ona özellikle isimsizlik ya da yeni bir 

isim vermek ve sık sık yer değiştirmek olanağı verilmeli. 

Gerçi şimdi zarara uğrayan kimse, bu zararı nasıl ortadan 

kaldıracağına bakmadan intikam almak istiyor ve bu 

yüzden mahkemeye başvuruyor ve bu şimdilik hırdavatçı 

tartısıyla ve suçu cezayla dengelemek arzusuyla iğrenç 

ceza mevzuatımızı ayakta tutuyor: Ama bunu aşamaz 

mıyız? Eğer insan kendini suça inanmak suretiyle eski 

intikam içgüdüsünden de kurtarsaydı ve Hıristiyanlıkla 

düşmanlarına esenlik dilemeyi ve bize hakaret edenlere 

iyilik etmeyi, mutlu kimselerin kıvrak zekâsı olarak 
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görseydi, yaşamın genel duygusu ne kadar hafiflerdi! 

Günah kavramını dünyadan kaldıralım ve çok geçmeden 

arkasından ceza kavramını yollayalım! Bu lanetlenmiş 

gaddar insanlar bundan sonra insanların içinde değil de, 

başka bir yerde yaşamaya devam edebilir, eğer mutlaka 

yaşamak isterse ve kendi iğrençliğinden dolayı ölmezse! 

Bu arada toplumun ve bireylerin suçlulardan 

dolayı uğradıkları ziyanın hastaların verdiği ziyanla aynı 

tür olduğunu düşünün: Hastalar dert ve bezginlik 

yayarlar, üretmezler, başkalarının ürettikleriyle 

beslenirler, hizmetçiye, hekime ve bakıma ihtiyaçları var 

ve sağlıklı insanların zamanı ve gücü sayesinde yaşarlar. 

Buna rağmen şimdi hastalardan intikam almak isteyen 

birisi gaddar diye nitelendirilir. Eskiden elbette bu 

yapılıyordu; kültürün henüz gelişmemiş olduğu 

koşullarda ve şimdi hâlâ bazı vahşi halklarda hastaya 

gerçekten bir suçlu gibi davranılmakta, ona cemaat için 

tehlike olarak ve işlediği bir suçun sonucunda vücuduna 

giren şeytani bir yaratığın ikametgâhı olarak 

bakılmaktadır... Yani: Her hasta suçludur! Ve biz; bizim 

karşıt görüş için olgun olmamız gerekmiyor mu? Her 

“suçlu” bir hastadır demek için vakit çok mu erken? 

Hayır, bunun zamanı henüz gelmedi. Her şeyden önce, 

şimdi ye değin pratik ahlâk dediğimiz şeyi tedavi 

sanatlarının ve tedavi bilimlerinin bir parçası haline 

getirecek hekimler eksik; belki bir gün o eski dini 

heyecanların Fırtına ve Coşku’suna (Sturm und Drang: 

Almanya’da 1770’lerden başlayıp 1787’lere kadar süren 

bir edebi akım) benzer görünen bu şeylere olan genel 

büyük ilgi eksik; kiliseler hala sağlık görevlileri yoktur; 

henüz vücut ve diyet öğretimi orta ve yüksek dereceli 
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okulların görevler alanları içine girmemiştir; henüz 

kendilerine zarar verenlere karşı mahkemeye 

başvurmaktan ya da onlardan intikam almaktan 

vazgeçmeyi kendine görev edinmiş ılımlı dernekler 

yoktur. 

Şimdiye değin hiçbir düşünür, bir toplumun ve 

kişilerin sağlığının ne kadar paraziti kaldırabileceğini 

ölçmeye cesaret edemedi ve şimdiye değin sabanı, o 

alicenap ve ılımlı konuşma ruhuyla süren devlet adamı 

olmadı: “Bir araziyi işlemek mi istiyorsun, o zaman 

sabanla işle. Sabanının arkasından giden kuş ve kurt 

senden hoşlanır, bütün yaratıklar senden hoşlanır.” 

 

Savaş ve Savaşçı 

Ne düşmanlarımızın, ne de en gönülden 

dostlarımızın bizi esirgemesini isteriz, 

O halde bırakınız da size hakikati söyleyeyim. 

Harpteki kardeşlerim! Sizi gönülden severim. Ben 

de sizin gibi büyüdüm ve sizin gibiyim ve sizin en iyi 

düşmanınızım. Size hakikati söyleyeyim. 

Kalbinizdeki kin ve hasedi bilirim. Kin ve hasedi 

tanımayacak kadar büyük değilsiniz. Bari onlardan 

utanmayacak kadar büyük olun. 

Aklın kutsileri değilseniz bile, muharibisiniz. 

Muharipler, bu kutsilerin yoldaşları ve öncüleridir. 

Çok asker görüyorum. Çok muharip görmek 

isterdim. Giydikleri elbiseye üniforma diyorlar, bari 

elbise içindekiler tek biçimli olmasa! 

Gözlerinizi daima bir düşmana, kendi 

düşmanınıza dikilmiş görmek isterim. 
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Bazılarınızda ilk bakışta bir kin görünüyor. 

Fikirleriniz için düşman arayıp, onun için harp edin. 

Eğer fikriniz mağlup olursa açıklığınız muzaffer 

olsun. 

Sulhu, yeni harplerin vasıtası olarak seviniz. Kısa 

sulhu uzun sulhtan fazla seviniz. 

Size iş değil harp tavsiye ederim; sulh değil, zafer 

tavsiye ederim. 

İşiniz savaş, barışınız zafer olsun. 

Ancak okla yay elde olursa insan oturup susabilir. 

Yoksa yapılacak şey gevezelik ve itişip kakışmadır. 

Barışınız bir zafer olsun. 

Diyorsunuz ki, “Savaşı bile takdis edişin ne âlâ!” 

Ben size derim ki: “Her şeyi kutsileştiren, iyi 

savaştır.” 

Savaş ve cesaret, yakın sevgisinden mühim 

neticeler verdiler. Şimdiye kadar kazazedeleri, 

merhametiniz değil, cesaretiniz kurtardı. 

“İyi nedir?” diye soruyorsunuz. Cesur olmak 

iyidir. 

“İyi şey, güzel, okşayıcı olan şeydir.” sözünü, 

bırakın küçük kızlar söylesin. 

Size yüreksiz derler. Fakat sizin yüreğiniz 

durudur. Ve sizin samimi utancınızı severim. Siz 

med’dinizden utanıyorsunuz, başkaları cezr’inden 

utanıyor; 

Siz çirkin misiniz? 

Pek âlâ kardeşlerim, o halde ulvi olanı, 

çirkinliklerin örtüsünü bürününüz. Ve eğer ruhunuz 

büyükleşirse taşkınlaşır, sizin ulviyetinizde fenalık 

vardır. 
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Sizi tanırım. 

Fenalıkta, “taşkın”la “çürük” buluşurlar. Fakat 

birbirini anlamazlar. Ben sizi tanırım. 

Tahkir edilecek değil, kin bağlanacak 

düşmanlarınız olmalı, düşmanlarınızla mağrur 

olmalısınız. O zaman düşmanlarınızın muvaffakiyeti de 

sizin muvaffakiyetiniz olur. 

Başkasına dayanma bu, köle kibarlığıdır. Sizin 

kibarlığınız itaat olmalıdır. Kumandanız bile bir itaat 

olmalıdır 

İyi bir muharibe “Sen yapacaksın”, ”Ben isterim” 

den daha hoş gelir. Ve sevdiğiniz her şeyi kendinize 

kumanda ettirin. 

Hayata olan sevginiz, en yüksek umudunuza olan 

sevginiz olmalıdır. 

En yüksek umudunuz, en yüksek hayat fikri 

olmalıdır. 

Fakat en yüksek fikrinize beni kumanda ettirin. 

Bu kumanda şudur: 

İnsan, geçilmesi lâzım gelen bir şeydir. 

Böylece itaat ve harp içinde ömür sürün. 

Uzun ömürden ne çıkar? Hangi muharip 

esirgenmek diler. 

Harpteki kardeşlerim: Ben sizi esirgemem, sizi 

gönlümden severim. 

Zerdüşt böyle söylüyordu… 

… 

Savaşa gelince, o başka şeydir. Yaradılışımdan 

savaşçıyım ben. İçgüdüdür bende saldırmak. Düşman 

olabilmek, düşman olmak, bunun için güçlü bir yaradılış 

gereklidir belki de; en azından, her güçlü yaradılışta 



214 

 

zorunlu olarak bulunur bu. Direnme gerektir karşısında; 

dolayısıyla direnç arar: Öç ve hınç duyguları zayıflıktan 

nasıl ayrılmazsa, saldırganlık tutkusu da öyle ayrılamaz 

güçten. Örneğin kadın öç güdücüdür; başkasının acısına 

karşı duyarlığı gibi, bu da zayıflığından gelir. Saldıranın 

gücü için, kendine gerekli gördüğü düşman, bir çeşit 

ölçüdür; her artış kendini yaman bir düşman, yaman bir 

sorun aramakla belli eder: Savaşçı bir feylesof, sorunları 

da ikili kavgaya çağırır çünkü. Burada insana düşen 

genellikle dirençleri yenmek değil, bütün gücünü, 

esnekliğini, silah kullanmaktaki bütün ustalığını ortaya 

koyacağı dirençleri, denk düşmanları yenmektir... 

Düşman önünde eşitlik, erkekçe bir ikili kavganın 

ön koşulu. 

İnsan, küçümsediği yerde savaşamaz da; 

buyurduğu, bir şeyi aşağısında gördüğü yerde 

savaşmamalı hiç. 

Savaşçılık mesleğim dört ilkede toplanabilir. 

Birincisi: Yalnız üstün gelmiş şeylere saldırırım, 

gerekirse üstün gelmelerini beklerim.  

İkincisi: Hiçbir bağlaşık bulmayacağım, tek 

başıma kalacağım ve yalnız kendi adımı tehlikeye 

atacağım şeylere saldırırım... Tehlikeye atmayan bir tek 

çıkış yapmadım kamu önünde; benim mihenk taşım 

budur doğru davranış için. 

Üçüncüsü: Kişilere saldırmam hiç; onları genel, 

ama usul usul yayılan ve yakalanması güç bir tehlike 

durumunu görünür kılmak için bir büyüteç gibi 

kullanırım. Böyle saldırdım David Strauss’a daha 

doğrusu, tiritleşmiş bir kitabın Alman “ekin”indeki 

başarısına; bu arada suçüstü yakaladım o ekini. Böyle 
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saldırdım Wagner’e, daha doğrusu, incelmişlere 

verimlileri, gecikmişlerle büyükleri karıştıran 

“ekin”imizin yalanlığına, içgüdü melezliğine. 

Dördüncüsü: Altında hiçbir kişisel anlaşmazlık 

yatmayan, geçmişinde kötü deneyimler bulunmayan 

şeylere saldırırım yalnızca. Tersine, saldırmak benim için 

iyilikseverliğimin, bazen de minnetimin kanıtıdır. 

Adımı bir şeye, bir kişiye bağlamakla onu 

saydığımı, seçip üstün tuttuğumu göstermiş olurum: 

Yanında ya da karşısında; bu bakımdan benim işimdir; 

çünkü o yönden hiçbir yıkımla, hiçbir engelle 

karşılaşmadım. En koyu Hıristiyanlar benden hiç 

esirgememişlerdir sevgilerini. Hıristiyanlığın amansız 

düşmanı olan ben, binlerce yıllık alınyazısı yüzünden tek 

tek kişilere hınç beslemekten uzağım. 

 

Sevinç ve Acı 

Eğer bu senin faziletin ise, bunda kimse ile 

beraber olamazsın. Tabi sen bu faziletin adını söylemek 

ve onu okşamak istersin. Kulağını çekmek ve onunla 

eğlenmek dilersin. 

Ve bak, şimdi onun adını halkla beraber 

söylüyorsun. Ve sen faziletinle halk ve sürüye karıştın. 

Eğer şöyle deseydin daha iyi idi:  

Ruhuma acılık ve tatlılık veren, kursağının 

açlığını belirten şeyin adı yoktur. Ve söylenemez. 

Senin faziletin, adların üstünde bir mahremiyete 

malik olmalıdır. 

Ondan bahsetmeye mecbur isen yalnız 

mırıldanmaktan utanma. 

Mırıldanarak söyle: 
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Benim iyiliğim budur, bunu seviyorum, hoşuma 

gidiyor ve bu “iyi”yi tek başıma istiyorum. 

Bu “iyi”yi bir Tanrı kanunu, insan kaidesi, bir 

ihtiras olarak istemiyorum. 

Dünya ve cennetlerin üstünde bir rehbere 

ihtiyacım yoktur. 

Benim sevdiğim, arzı bir fazilettir: Onda herkesin 

aklından, kurnazlığından bir şey yoktur. 

Fakat bu kuş, yuvasını bende yaptı. Onun için onu 

seviyor ve besliyorum. 

Şimdi de yanımda altın yumurtalarının üstünde 

yatıyor. 

Faziletini böylece mırıldanarak öv! 

Bir zamanlar acıların vardı. Onlara kötü diyordun. 

Fakat şimdi yalnız faziletlerin var: Bunlar senin 

acılarından doğmuşlardır. 

Hedefini bu acıların içinde aramıştın. Böylece 

acıların; faziletlerin ve sevinçlerin oldular. 

Acaba öfkelilerin, şöhretlilerin, dindarların, 

intikamcıların soyundan mısın? . 

Fakat sonunda bütün acıların, faziletlerin ve bütün 

şeytanların, meleklerin oldu. 

Bir zamanlar mahzeninde vahşi köpekler vardı: 

Fakat sonunda bu köpekler kuşlara ve sevimli şarkıcılara 

çevrildiler. 

Zehirlerinden merhemini kaynattın. İneğinden 

sıkıntı sağıyordun. 

Şimdi memesinin tatlı sütünü içiyorsun. 

Artık senden kötülük doğamaz. Meğer ki: 

Faziletlerinin kavgasından doğma kötülük ola... 
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Kardeşim eğer mesut isen yalnız bir faziletin 

vardır. Fazla değildir. 

Ve böylece köprünün üstünden kolaylıkla 

geçersin. 

Çok faziletli olmak bir imtiyazdır, fakat güç bir 

kaderdir. 

Birçokları kendilerini faziletlerin kavga yeri 

olmaktan yorgun duyarak çöle düştüler ve kendilerini 

öldürdüler. 

Kardeşim harp ve sözle mücadele fena mıdır? 

Fakat bu fenalık lâzımdır. 

Faziletlerinin arasında haset, iftira ve itimatsızlık 

gerektir. 

Bak, faziletlerinin her biri nasıl en yükseğe 

yöneliyorlar. Her biri ruhuna hâkim olmak, senin bütün 

hiddet, nefret ve sevgi kudretini elde etmek istiyorlar. 

Her fazilet, diğer fazileti kıskanır ve kıskançlık 

müthiş bir şeydir. 

Faziletlerde kıskançlık yüzünden mahvolabilirler. 

Dört yanı kıskançlıkla sarılan, sonunda kendine 

çevrilir ve akrep gibi kendini sokar. 

Ah kardeşim; bir faziletin, kendisini inkâr ettiğini 

ve hançerlediğini daha hiç görmedin mi? 

İnsan, geçilmesi lâzım gelen bir şeydir. Onun için 

bu faziletlerini seveceksin. 

Çünkü onların yüzünden mahvolacaksın. 

Zerdüşt böyle söylüyordu... 

 

Sinekler 
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Yalnızlığına kaç dostum! Seni büyük adamların 

gürültüsünden sersemlemiş, küçüklerin iğneleriyle de 

delik deşik olmuş görüyorum. 

Seninle nasıl susulacağını pek iyi bilir orman ve 

kaya. O sevdiğin ağaca benze yine sen, o geniş dallıya; 

sessiz ve dinlercesine sarkar o, deniz üstüne. 

Yalnızlığın bittiği yerde, pazar yeri başlar; pazar 

yerinin başladığı yerdeyse, büyük oyuncuların gürültüsü 

ve ağılı sineklerin vızıltısı başlar. 

Dünyada en iyi şeyler dahi, göstereni olmazsa 

değersizdirler; bu göstericilere büyük adam der halk. 

Halk pek anlamaz büyükten, yani yaratıcılıktan. 

Ama büyük şeylerin bütün göstericilerinden ve 

oyuncularından hoşlanır. Yeni değerler yaratanların 

çevresinde döner dünya; görünmeden döner. Oysa 

oyuncuların çevresinde döner halk ve şan: Dünyanın 

gidişi böyledir. 

Ruh vardır oyuncuda; ama ruhun vicdanı pek 

yoktur. O hep, en çok inandırdığı şeye inanır; kendine 

inandırdığı…  

... 

Devirmek; onca tanıtlamaktır bu. Çıldırtmak - 

onca kandırmaktır bu. Ve onca kan, bütün kanıtların en 

iyisidir. Ancak duyarlı kulaklara sızan gerçeğe, yalan ve 

hiç der o. ... 

Gösterişli soytarılarla doludur pazar yeri ve halk 

övünür büyük adamlarıyla. Bunlar onca o anın 

efendileridirler. 

... 
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Bu dediği dedik, bu sıkıcı kişileri kıskanma, ey 

gerçek tutkunu! Dediği dedik kişinin koluna hiçbir zaman 

asılmamıştır gerçek.  

... 

Pazar yerinden ve şandan uzakta yer alır büyük 

olan her şey. Hep pazar yerinden ve şandan uzakta 

barınmıştır yeni değerler yaratan. 

Yalnızlığına kaç dostum… Görüyorum ki, her 

yerini ağılı sinekler sokmuş. Sert ve sağlam bir havanın 

estiği yere kaç! 

Yalnızlığına kaç! Sen küçük ve acınacak kişilere 

pek yakın yaşadın. Onların göze görünmez öçlerinden 

kaç! Onlar sana karşı öçten başka bir şey değildirler. 

Artık el kaldırma onlara! Sayısızdır onlar, hem senin 

yazgın sinek kovmak değildir ki… 

 

Soyluların Geleceği 

Kibar dünyanın tavırları, organlarında kudret 

bilinci, hep çekici oyununu oynadığını ifade eder. Soylu 

geleneğin insanı, erkek ya da kadın, kendini rahatlıkla 

bitip tükenmiş gibi sandalyeye bırakmaz; herkesin 

rahatladığı yerde, o bundan kaçınır, örneğin trende sırtını 

arkaya yaslamaktan; sarayda saatlerce ayakta dursa da 

yorgun görünmez; evini rahat olacak şekilde döşemez, 

aksine, geniş mekan ve vakur tarzda, sanki daha büyük 

(ve daha uzun) bir yaratığın kalması içinmiş gibi döşer; 

kışkırtıcı bir konuşmayı metanetle ve zihinsel berraklıkla 

cevaplandırır, ayaktakımından bir kimsenin tarzı olan 

dehşet içinde, ezilmiş, utanmış, nefes nefese kalmış gibi 

değil. Sürekli var olan yüksek bir fiziksel güç 

görüntüsünü korumayı bildiği gibi, sürekli neşeyle ve 
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nezaketle nahoş durumlarda dahi tini ile ruhunun 

tehlikelerle ve sürprizlerle başa çıkabilecek oldukları 

etkisini canlı tutmak ister. 

Soylu bir kültür, tutkular bakımından ya tutkulu 

gururlu bir atı İspanyol mahmuzu ile koştururken sonsuz 

haz hisseden at binicisine benzer. XIV Louis’nin çağını 

göz önüne getirin ya da altında atının bir doğa kuvveti 

gibi atıldığını hisseden, at ile sürücünün kellelerini 

yitirmelerine ramak kala, ama sonsuz hazzın keyfi ile işte 

tam o sırada kafasını yukarıda tutan sürücüye. Her iki 

durumda da kibar kültür kudreti solumaktadır ve eğer 

törelerinde sık sık kudret duygusunun sadece 

görüntüsünü dahi talep etse, o zaman bu oyunun kibar 

olmayanlar üzerine yaptığı etkisi artar ve bu etkinin 

oyunu ile gerçek üstünlük duygusu süreklilik kazanır. 

Kendini üstünlük duygusu üstüne kuran kibar 

kültürün bu tartışılmaz mutluluğu, şimdi daha üst bir 

basamağa yükselmeye başlıyor, çünkü artık özgür kafalar 

sayesin de soylu doğan ve eğitilenlere bilgi tarikatına 

girip oradan daha tinsel kutsanmalar elde etmeye, 

şimdiye kadar olduğundan daha yüce şövalye hizmetleri 

öğrenmeye ve böylesine vicdan huzuruyla önüne hemen 

şimdi gelmekte olan çağda olduğu kadar hiçbir çağı 

koymayan muzaffer bilgelik idealine hayran olmaya izin 

verilmektedir ve bu durum artık haysiyet kırıcı olarak 

görülmemektedir. 

Son olarak: Siyasetle uğraşmanın uygunsuz bir 

şey olduğu görüntüsü günden güne arttığına göre, bundan 

böyle soylu neyle uğraşacak? 
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Soyluluk 

Nedir soyluluk? Bugün hala “soyluluk” ne anlama 

geliyor bizim için? Neyi ortaya koyar, neyi tanıtır insana, 

bu kaba insan egemenliğini başlatan ağır, kapalı göğün 

altında, tümüyle ışık geçirmek ve kurşunlaşmış? 

Eylemleri değildir onu belli eden; eylemler hep 

çok anlamlı, hep dipsizdir; ne de “yapıtları”. Bugün, 

sanatçılar ve akademisyenler arasında, soyluluğa 

çabalayan derin bir isteği yapıtlarıyla ortaya koyan 

yeterince insan bulunabilir. Oysa, bu soyluluk 

gereksinimi temelden soylu bir ruhun kendisi hakkındaki, 

araştırılmaz, bulunmaz, belki de yeterilmez, bazı temel 

kesinlikleri.  Soylu ruhun kendine derin bir saygısı 

vardır. 

… 

İnsan tipinin her yükselişi, şimdiye dek 

aristokratik toplumun işi olmuş, her zaman da öyle 

olacak. Uzun bir sıralanma düzeni merdivenine, insanlar 

arasındaki değer ayırımlarına şu ya da bu anlamda 

köleliğin gerekliliğine inanan bir toplum. Uzaklık 

pathosu olmaksızın, iflah olmaz sınıf farkından, egemen 

kastların yönettiklerine, araçlarına, sürekli yukarıdan, 

dışarıdan bakmalarından ve yine belirli buyurmalardan, 

boyun eğme denemelerinden, onları aşağıda ve uzakta 

tutmalarından doğan, şu diğer, daha gizemli pathos 

doğamamıştır da; şu sürekli büyüyen ruhun içindeki 

uzaklığın özlemi, sürekli daha yüksek, daha az bulunur, 

daha uzak, daha yoğun, daha kuşatıcı durumların 

oluşumu, kısaca tamı tamına “insan” tipinin yükselişi, 

sürekli ”insanın kendini yenmesi”, ahlâk üstü anlamıyla, 

bir ahlâk deyimi kullanırsak. 
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Kesin: Aristokratik toplumun ortaya çıkışının 

tarihiyle ilgili olarak (yani, bu “insan” tipinin 

yükselişinin ön koşuluyla), insancıl yanılsamalara 

kapılmamalı: Hakikat katıdır. Diyelim haydi, sözümüzü 

esirgemeden, şimdiye dek yeryüzünde daha yüksek 

kültürlerin başladığını. 

Hâlâ doğal yapısında olan insanlar, sözcüğün 

bütün korkunç anlamıyla barbarlar, hâlâ parçalanmamış 

isteme gücüne ve güç isteğine sahip yırtıcı insanlar, 

kendilerine daha zayıf daha uygar, daha barışsever 

ırkların üzerine attılar; belki de ticaret yapan, hayvan 

yetiştiren ırkların ya da eski yumuşak kültürlerin, son 

yaşama güçleri ruhun ve kokuşmanın son parıltılı fişek 

eğlencelerinde ışıldayan. 

Başlangıçta, soylu kastlar, her zaman barbar 

kastlardı. Üstünlükleri fiziksel güçlerinde değil, öncelikle 

ruhsal güçlerinde bulunuyordu; daha tamamlanmış 

insanlardı (her düzeyde “daha tamamlanmış hayvanlar” 

anlamında da). 

… 

Soyluluk işareti: Görevlerimizi, asla herkesin 

görevine indirgeyip ucuzlatmamak; kendi 

sorumluluğumuzu bir başkasına vermeyi, paylaşmayı 

istememek ayrıcalıklarımızı ve onların uygulanmasını 

görevlerimiz arasında saymak. 

 

Sürü İçgüdüsü 

Hemen söyleyelim bir kez daha, yüz kez 

söylediğimizi, çünkü bugünün kulakları direniyor böyle 

hakikatlere; çünkü bizim hakikatlerimiz onlar; bugün hoş 

karşılanmaya hazır değil. 
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İnsanların benzetmesiz, dobra dobra hayvandan 

sayıldığını duyduğumuzda, bunun nasıl ağırımıza 

gittiğini yeterince iyi biliriz; oysa, “modern düşünce” 

insanları için sürekli sürü, sürü içgüdüsü ve benzeri 

sözleri kullandığımızda neredeyse suçlu sayılacağız. Ne 

yapılabilir bunun için? Başkası elimizden gelmez: Tam 

burada bulunuyor, yepyeni sezgimiz. 

Bütün bu ahlâk temel yargılarında Avrupa’nın 

kendi etkisini sürdüğü ülkeleri de içine alarak ağız birliği 

ettiğini gördük. İnsan, Avrupa’da açıkça Sokrates’in 

bilmediğini sandığı şeyi biliyor, şu ünlü eski yılanın 

öğretmek üzere söz verdiği şeyi; bugün insan neyin iyi 

neyin kötü olduğunu biliyor. 

Şimdi, sürekli tekrarlayıp durduğumuzdan kulak 

tırmalayıcı olabilir, zor işitilebilir: Burada bilindiğine 

inanılan, burada özgü ve yergiyle kendi kendini yücelten, 

o kendisine iyi denen şey, sürü hayvanının içgüdüsüdür. 

Bir patlamayla, üstünlükle, diğer içgüdülere egemen olan 

ve bu değişme, belirtisi olduğu büyüyen fizyolojik 

yaklaştırma ve benzetmelere göre sürer. Bugünün 

Avrupa’sının ahlâkı sürü hayvanı ahlâkıdır. İşte, 

anladığımız kadarıyla, olanaklı olan, olması gereken 

diğer çeşitlerin yanında, önünde, ardında, bütün daha 

yüksek ahlâkların üstünde yalnızca bir çeşit insan ahlâkı, 

oysa bu ahlâk böyle bir olanağa, böyle bir gerekirliliğe 

bütün gücüyle direnir. İnatla, amansız bir biçimde söyler: 

“Ben ahlâkın kendisiyim, benim dışımda başka 

hiçbir şey ahlâk değildir!”  

Evet, en ince sürü hayvanı isteklerine izin veren, 

arka çıkan bir dinin yardımıyla, siyasal ve toplumsal 
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kavramlarda bile, bu ahlâkın gittikçe belirginleşen 

anlatımını bulduğumuz bir yere geldik: 

Demokratik hareket Hıristiyanlığın mirasıdır. 

Oysa, tempo daha sabırsızlar, sözü edilen içgüdünün 

acısını çekenler için hâlâ çok yavaş ve uyutucudur; 

gittikçe kudurganlaşan havlamaları duyuluyor, gittikçe 

saklanamaz olan diş göstermeleriyle anarşist köpekler, 

şimdi Avrupa sokaklarında cirit atıyor. Huzurlu çalışkan 

demokratlara ve devrim ideologlarına karşı çıkıyor gibi 

görünüyorlar; hatta kendilerine “toplumcu” deyip “özgür 

toplum” isteyen ahmak felsefeci taslaklarına ve kardeşlik 

heveslilerine… Oysa, aslında, özerk sürünün dışındaki 

her toplum biçimine temelli ve içgüdüsel düşmanlıkta 

herkesle birleşiyorlar. “Efendi”, “uşak” kavramlarını 

yadsımaya kadar vardırıyorlar işi. Herkesle birleşiyorlar, 

her özel sava, her özel hakka ve ayrıcalığa karşı 

dirençlerinde (son tahlilde her hakka karşı olmak demek 

bu: Çünkü herkes eşit olduğunda, kimsenin artık 

“haklara” gereksinimi kalmaz); herkesle birleşiyorlar 

cezalandırıcı adalete güvensizliklerinde (sanki, zayıfların 

ezilmesi, bütün önceki toplumların zorunlu sonucuna 

karşı yapılmış bir haksızlıkmış gibi); oysa, acıma 

dininde, tüm duyan, yaşayan ve acı çekenlerin 

duygularını paylaşmada yine herkesle birleşiyorlardı. 

Birleşiyorlar çığlıkta, acımanın sabırsızlığında, 

genel olarak acı çekmeye karşı duydukları ölümcül 

nefrette, seyirci kalabilmekteki, hemen hemen kadınsı 

beceriksizliklerinde, acı çekmeye izin verebilmek için; 

herkesle birleşiyorlar, çekimi altında Avrupa’nın yeni bir 

Budacılıkla tehdit ediliyor göründüğü, özgür istemleri 

dışındaki karanlıklaştırma ve erkeksi olmayan 
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incelemede. Herkesle birleşiyorlar, paylaşılan acımaya 

olan inançlarında, sanki o kendi başına bir ahlâkmış gibi; 

yükseklik, insanların eriştiği yükseklik, geleceğin tek 

umudu, çağdaş insanın avuntusu, önceki günahlardan 

büyük bir arınmaymış gibi. Herkesle birleşiyorlar 

kurtarıcı olarak “kendi başlarına” sürülere, toplama olan 

inançlarında ... 

 

 

Tamamlayıcı Akılcılık 

Uzun yaşayan her şey, yavaş yavaş akılla öylesine 

doldurulur ki, bu sayede akılsızlıktan gelen kökeni 

ihtimal dışı kalır. Bir oluşumun hemen hemen her doğru 

tarihi duygularımızda çelişkili ve bağışlanmaz bir etki 

bırakmıyor mu? İyi tarihçi de esasen sürekli karşı çıkmaz 

mı? 

 

Tanrı Tutkusu:  
Kaba saba olanı vardır, temiz yüreklisi, can sıkıcı 

olanı Luther’inki gibi; tüm Protestanlık güneyli 

Delicatezza’dan yoksundur. Doğulu bir aşırı coşku 

vardır, haksız yere affedilmiş ya da yüceltilmiş kölelere; 

örneğin, incitici bir biçimde soylu tavır ve arzulardan 

yoksun Augustin’de olduğu gibi. Kadınsı bir yumuşaklık 

ve çapkınlık vardır; utanç ve bilmeden unio mystica et 

physica sürükleyen; Madame de Guyon’da olduğu gibi. 

Birçok durumda şaşırtıcı görünüyor, bir genç kızın ve 

delikanlının buluğa erişinin maskelenmesi olarak; hatta 

orada burada, yaşlı bir kız kurusunun, histerisi ya da en 

son tutkusu olarak; kilise keşişi, bu gibi çeşitli 

durumlarda azize ilan ediveriyor. 
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Tarih 

Geleceğin insanının kendi istemesinin, bir insan 

istemesine bağlı olduğunu öğretecek insana, şu şimdiye 

dek “tarih” denen saçmalığın ve rastlantının tüyleri diken 

diken eden egemenliğinin köküne kibrit suyu dökmek 

için, disiplin ve sıkı bir eğitim gözü pek atılımlarına ve 

tüm çabalarına zemin hazırlayacak olan  “en büyük sayı” 

saçmalığı, en son biçimidir tarihin. Bunun için her hangi 

bir zamanda yeni bir tür felsefeciye ve buyurucuya gerek 

var, onunla karşılaştırıldığında yeryüzünde saklı olan, 

korkunç iyilikse ver ruhların solgun ve cüceleşmiş 

göründüğü. 

İşte böyle önderlerin görüntüsüdür gözümüzün 

önündeki; bunu yüksek sesle söyleyebilir miyim size, 

özgür ruhlar? İnsanın kaynağını biraz yaratmak biraz 

sömürmek zorunda olduğu koşullar; bu görevleri yerine 

getirecek zorlanmayı duyması için bir ruhu böyle bir 

yüksekliğe eriştirebilecek tahmini yollar ve denemeler; 

yani baskı ve çekiç altında vicdanın çelikleşeceği 

değerlerin yeniden değerlendirilmesi, tunçlaşmış bir 

yürek, bu sorumluluğun ağırlığını kaldırabilmesi için; öte 

yandan, böyle önderlere zorunluluk, ürkütücü bir tehlike, 

ortaya çıkmayabilen ya da sonu kötü olabilen ya da 

soysuzlaşabilen; işte bunlar bizim gerçek kaygılarımız, iç 

karartılarımız. Bilirsiniz değil mi bunları, siz özgür 

ruhlar? Bunlar ağır, uzak düşünceler ve fırtınalardır 

yaşamamızın göğünden gelip geçen. 

 

Unutmak 
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Unutma diye bir şeyin olduğu henüz 

ispatlanmamıştır; bildiğimiz, sadece tekrar anımsamanın 

gücümüz dahilinde olmadığıdır. Geçici olarak, 

gücümüzün bu boşluğuna “unutmak” sözcüğünü koyduk, 

sanki dizinde bir fazla yeti varmış gibi. Ama sonuç 

olarak bizim gücümüz dahilinde olan ne var ki! Eğer bu 

sözcük gücümüzün bir boşluğunda duruyorsa, öteki 

sözcükler gücümüze ilişkin bilgimizin bir boşluğunda 

durmak durumunda değiller mi? 

 

Üç Değişme 

Size ruhun üç değişmesini anlatıyorum. 

Ruh nasıl develeşir, develikten aslanlığa, sonra da 

aslanlıktan çocukluğa nasıl atlar? 

İçinde saygı yaşayan güçlü, dayanıklı bir ruhun 

çok acıları vardır. 

Dayanıklı ruh,  “Müşkül nedir?” diye sorar. Ve iyi 

yüklenmek isteyen bir deve gibi diz çöker… 

Dayanıklı bir ruh, “Üzerime alınca beni gücüme 

mağrur edecek en ağır şey nedir, kahramanlar?” diye 

sorar. 

Bu, şu değil midir? Kibrini ezmek için kendini 

alçaltmak. 

İlmiyle alay için deliliğini belirtmek! 

Yoksa şu mudur? Zaferini kutlayan bir 

şeyimizden ayrılmak? 

Bir zalimi denemek için yüksek dağlara çıkmak! 

Yoksa şu mudur? İdrakin kabuk ve çayırından 

beslenmek ve hakikat aşkı ile ruhta açlık acısı çekmek! 

Yoksa şu mudur? 

Hasta olmak ve şifacıyı geri çevirmek. 
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Ve istediğini hiç bir zaman işitmeyen sağırlarla 

dostluk yapmak! 

Yoksa şu mudur? 

İçinde hakikat var diye, kirli bir suya girmek ve 

soğuk kurbağalarla sıcak yengeçleri kendinden atmamak! 

Yoksa şu mudur? 

Bize hakaret edenleri sevmek, bizi korkutmak 

isteyen heyulaya elimizi uzatmak. 

Dayanıklı ruh, bu en ağır şeyleri üzerine alır, çöle 

revan olan deve gibi kendi çölüne yönelir. 

Fakat en sıcak günlerde öğle vakti çölde ikinci 

değişme olur. Ve burada ruh aslanlaşır! 

Hürriyete kavuşmak ve kendi çölünde halife 

olmak ister. 

Burada en son efendisini arar: Ona, en son 

Tanrı’sına düşman olmak ister; zafer için büyük 

ejderlerle pençeleşmek diler. 

Ruhun artık efendi ve Tanrı tanımadığı büyük 

ejder hangisidir? 

Bu büyük ejderin adı “Sen yapmalısın”dır. 

Halbuki aslanın ruhu “Ben isterim” der… 

“Sen yapmalısın” , onun yolunun üzerinde altın 

kıvılcımlı, pullu bir hayvandır. Ve her bir pulun üstünde 

altından bir parıltı ışıldar: “Sen yapmalısın!” 

Bu pulların üstünde binlerce yıllık kıymetler 

ışıldar. Ve ejderlerin en irisi der ki: 

“Bütün bu şeylerin kıymeti bende parlar. Her 

kıymet yaratılmıştır. Ve her yaratılan kıymet ben’im.” 

Onun için artık “Ben isterim” olmamalıdır”. 

Kardeşlerim: Ruhun aslanlaşmasına ne ihtiyaç 

var? İtaatli ve dayanıklı olan hayvan yetmez mi? 
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Yeni kıymetler yaratmak: Buna aslanın da gücü 

yetmez. Fakat “yeni yaratmalar için hürriyet temin 

etmek”, işte aslanın gücü buna yeter. 

Hürriyet yaratmak ve vazifeden önce kutsi bir 

“hayır!” diyebilmek, işte bunun için, kardeşlerim, aslana 

ihtiyaç var! 

Yeni kıymetler için hak elde etmek; dayanıklı ve 

itaatliler için elde etmelerin en korkuncu budur. Gerçek 

bu, ona bir gasp ve ancak yırtıcı bir hayvanın işi gibi 

görülür.. 

Bir zaman en kutsi şey olarak “sen yapmalısın”ı 

severdi.. 

Şimdi bu en kutsi şeyde de sevgisinden önce, 

hürriyet gasp etmek için cinnet ve istek bulmalıdır; bu 

gasp için aslana ihtiyaç vardır. 

Kardeşlerim söyleyin: Aslanın yapamayıp da 

çocuğun yapacağı şey nedir? 

Yırtıcı aslan nasıl çocuklaşacaktır? 

Çocukluk bir masumiyet, bir unutma, bir yeniden 

başlama, bir oyun, kendi kendine dönen bir teker, bir 

kımıldanış ve bir kutsi “evet” demektir. 

“Evet”, yaratmanın oyunu için kardeşlerim, kutsi 

bir “Evet”e ihtiyaç vardır. Böylece ruh, iradesini diler. 

Ve dünyayı kaybeden, dünyasını tekrar bulur. 

Size ruhun üç değişmesini anlattım: Ruh nasıl 

develeşir, deve nasıl aslanlaşır ve nihayet aslan nasıl 

çocuklaşır? 

Zerdüşt bunları söylediği zaman bulunduğu şehrin 

adı “Renkli İnek” idi. 
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Vermek 

Küçücük bağışlarla büyük mutluluklar kazanmak, 

büyüklüğün bir ayrıcalığıdır. İnsan, diğer insanlardan 

hiçbir şey istememeye, onlara hep vermeye alıştığı 

zaman, elinde olmadan soylu davranır. Acıların 

bölüşülmesi değil, sevinçlerin bölüşülmesidir dostluğu 

yaratan... Bir şeyden hoşlanmaktan söz edilir, aslında 

doğrusu, bu şey aracılığıyla kendinden hoşlanmaktır. 

Kendinden hiç söz etmemek çok soylu bir ikiyüzlülüktür. 

Hakikatin temsilcisinin en az olduğu zaman, onu dile 

getirmenin tehlikeli olduğu zaman değil, can sıkıcı 

olduğu zamandır. 

 

Yaralama 

Karşılıklı olarak yaralama, zor kullanma, 

sömürüden kaçınmak, kendi istemesini başkasıyla eşit 

saymak. Bu belli bir üstünkörü anlamda bireyler arasında 

iyi davranışlar demektir, eğer koşullar uygunsa (yani 

güçleri ve değer ölçüleri gerçekten benziyorsa, ikisi de, 

tek bir bedene aitse). Bu ilkinin daha fazla genişletilmesi 

istendiğinde, olanaklar el verdiğinde toplumun temel 

ilkesi olarak alındığında, gerçeğin ne olduğu çıkıverir 

doğrudan doğruya ortaya: Yaşamı yadsıyan istemedir o, 

çözülme, çökme ilkesi. Bu konu, dibine kadar, enine 

boyuna düşünülmeli, bütün duygusal zayıflıklara 

dilenilmelidir. 

Yaşamın kendisi aslında benimsemedir, yaralama, 

yabancı ve daha zayıf olanı yenme; baskı altına alma, 

sertlik, kendi formlarını kabule zorlama, kendisine katma 

ve en azından, en yumuşağından sömürü… Ama insan 

niçin zorunlu olsun, hep böylesi çağlar boyu kara çalma 
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niyeti taşıyan sözcükleri kullanmaya? Bireyler, daha önce 

varsayıldığı gibi, birbirlerinin bedenlerine eşit olarak 

davranırlar - her sağlıklı aristokraside böyle olur - oysa 

beden, ölen değil de yaşayan bedense, içindeki birey, 

kendisine yapmaktan sakındığı her şeyi karşısındakine 

yapar; bedenli bir güç istemi olmak zorundadır, 

büyümeye yayılmaya, yakalamaya, kendine çekmeye, 

esneklik kazanmaya çalışacaktır; bir ahlâktan ya da 

ahlâksızlıktan değil, yaşadığından dolayı… Çünkü 

yaşama, güç istemidir. Oysa, sıradan bir Avrupalı bilinci, 

buradan çıkarılacak derse, hiçbir noktada karşı 

olmayacaktır; şimdi her yerde, bilimsel bir kılıkta da 

olsa, gelmekte olan toplumun sömürücü niteliğinin 

kalkması gerektiği gönülden desteklenmektedir. Burada, 

sanki bana, bütün organik işlevlerden kaçınabileceğimiz 

bir yaşama biçiminin icadı sözü veriliyor gibi geliyor. 

Sömürü, kokuşmuş, eksikli, ilkel topluma ait 

değildir. Yaşayanın özüne aittir o, temel organik işlev 

olarak isteme gücünün bir sonucudur; her şeyden öte 

yaşam istemidir. Diyelim ki, bu kuram olarak bir 

yeniliktir; gerçek olarak, bütün tarihin ana olgusudur. Hiç 

değilse buraya kadar, kendimize karşı dürüst olalım! 

 

Yargı 

Bir yargının yanlışlığı, bizim için hiç de o yargıya 

karşı çıkmak değildir: Burada yeni dilimiz belki pek de 

tuhaf geliyor kulağa. Soru, onun ne ölçüde yaşam 

ilerletici, yaşam-koruyucu, tür koruyucu, belki de tür 

yetiştirici olduğudur ve biz asıl olarak şunları ileri 

sürmeye eğilimliyiz: 
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En yanlış yargılar (bunlara sentetik a priori 

yargılar aittir) bizim için en vazgeçilmez olanlardır; 

mantığın uyduruklarına bir geçiş izni vermeksizin, 

gerçeği safça bulunmuş, koşulsuz, kendi kendine denk, 

dünyayla ölçmeden, sayılar aracılığıyla dünyanın sürekli 

yanlışlaması olmaksızın insanlık yaşayamaz. Yanlış 

yargılardan vazgeçme, yaşamdan vazgeçme, yaşamı 

yadsımadır. 

Hakikat olmayanı yaşam koşulu olarak tanımak: 

Elbette bu, alışılmış değer duygularına tehlikeli biçimde 

karşı çıkmak demek ve buna kalkışan felsefe, yalnızca 

bununla bile kendini iyinin ve kötünün ötesine koyar. 

 

Yaşlılıkta İnançlı Olmak 

 Kimin dindar, inancı güçlü insanlara karşı 

antipatisi var? Tam tersine, onlara içten bir saygıyla 

bakıp onlar için sevinmiyor muyuz ve bu mükemmel 

insanların bizlerle aynı duyguları paylaşmadığından 

dolayı derin üzüntü duymuyor muyuz? Peki, bir zamanlar 

tinin bütün özgürlüğüne sahip olup, sonunda “mümin” 

olan kimseye karşı bu nedensiz, derin ve ani nefret 

nereden kaynaklanıyor? Bunun üzerine düşündüğümüz 

zaman, sanki ruhumuzdan çabucak silmemiz gereken 

iğrenç bir şey görmüş gibi oluruz! Bu bağlamda bize 

şüpheli görünseydi en saygıdeğer insana da sırtımızı 

dönmez miydik? Daha doğrusu bunu ahlaksal 

cezalandırmadan değil de, ani bir iğrenmeden ve 

dehşetten ötürü yapmaz mıyız? Duygunun bu keskinliği 

nereden geliyor! Belki de şu ya da bu, herhangi biri bize 

aslında kendimizden tam olarak emin olmadığımızı 

anlamamızı sağlayacaktır? Vakitli olarak etrafımıza 
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inançtan nefret edelim diye koruyucu olarak sivri 

dikenler ekmemizin nedeni, yaşlılıktan gelen zayıf ve 

unutkan olduğumuz ve aynı zamanda dine düşkün 

olduğumuz önemli anlarda inanca karşı duyduğumuz 

nefreti unutarak tehlikeye düşmemek için değil midir? 

Çok doğru: Bu tahmin yanlış, ve kim bu tahmini yaparsa, 

özgür tini neyin hareket ettirdiği ve belirlediği konusunda 

hiçbir fikri yok demektir. Düşüncelerini değiştirmek ona 

pek de aşağılık bir şey olarak görünmüyor! Buna karşın 

nasıl da düşüncesini değiştirme becerisi sayesinde saygı 

görüyor; özellikle yaşlılığa kadar devam etmesi halinde 

nadir ve yüksek bir paye! Ve hırsı (korkaklığı değil) 

yasak meyvelerine dahi uzanır. Nerede kaldı, kendini 

beğenmiş ve halinden memnun kimselerin korku 

duyacağı şeyler karşısında korkuya kapılsın! Yine de o 

bütün düşüncelerin masumiyeti öğretisinin 

geçerliliğinden emin olduğu kadar, bütün eylemlerin 

masumiyeti öğretisinin geçerliliğinden de emindir. 

 Yaşlılıkta inançlı olmadan önce yargıç ve cellat 

nasıl olabilirdi! Daha çok iğrenç bir hastanın görünümü 

doktoru etkilediği gibi, görünümü de onu etkiler. 

Peltemsiye, yumuşamışa, etrafa yayılana, cerahatliye 

karşı duyulan fiziksel tiksinti bir an akla ve iradeye 

yardım konusunda galip gelir. Böylece bizim iyi 

irademiz, yaşlılıkla gelen inançlılıkta egemen olduğu 

kabul edilen korkunç hilekarlık düşüncesi tarafından 

yenilir; karakterin iliklerine kadar işlemiş olduğu genel 

bir soysuzlaşma düşüncesi tarafından… 

 

Yazılarım 
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Birisi ben, öbürü de yazılarım. Burada onların 

kendilerinden söz açmadan önce, anlaşılıp 

anlaşılmamaları sorusuna değineyim. Bu işi, konunun 

elverdiği ölçüde, üstünkörü yapıyorum. Çünkü zamanı 

gelmedi daha bu sorunun. Benim zamanın da gelmedi 

daha; kimi insan öldükten sonra doğar. Günün birinde, 

insanların benim anladığım gibi yaşayacakları, 

öğretecekleri öğretim kurumları gerekecek: Belki de 

Zerdüşt’ün yorumlanması için ayrıca kürsüler bile 

kurulacak. Ama daha şimdiden, getirdiğim doğruları 

duyacak kulaklar, alacak eller beklemem, kendi 

verdiklerimi almak istememelerini anlaşılır bulduğum 

gibi, ayrıca işin doğrusu da budur sanıyorum. 

Beni başkasıyla karıştırmalarını istemem; önce 

kendi kendimi karıştırmamalıyım bunun için de. Bir kez 

daha söyleyeyim, “kötü niyetle” pek karşılaşmadım 

yaşamımda; yazın alanında da hemen hemen bir tek 

“kötü niyet” örneği gösteremem.  

Bana öyle geliyor ki, bir kimsenin kitaplarımdan 

birini eline alması, kendine verebileceği en yüksek 

payedir; bunu yaparken umarım ayakkabılarını, 

çizmeleriniyse haydi haydi çıkarıyordur... Doktor 

Heinrich von Stein, bir kez Zerdüşt’ümün tek sözcüğünü 

bile anlayamadığından açık sözlülükle yakındığında, ona 

bunun böyle olması gerektiğini söylemiştim:  

Onun altı cümleciğini anlamak, yani yaşamış 

olmak, “çağdaş” insanların çıkabileceğinden çok daha 

yükseklere götürür ölümlüleri. Bende ayrılığımın bu 

duygusu varken, tanıdığım “çağdaşların” beni yalnızca 

okumuş olmaları bile isteyebilir miyim hiç? Benim 

zaferim, Schopenhauer’inkinin tam tersindedir.  
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Daha bu yaz, ağır, pek ağır basan yazılarımla 

belki de baştanbaşa yazı alanının dengesini sarstığım 

sıralar, Berlin Üniversitesi profesörlerinden biri, bütün 

iyi niyetiyle bana sezdirmeye çalışmıştı: Başka bir 

biçimde yazmalıymışım artık; kimse okumuyormuş 

böylesini. Bunun en aşırı iki örneği sonunda Almanya’da 

değil de İsviçre'de çıktı. Dr. V. Widmann’ın “Bund” 

dergisinde, “İyi ve Kötünün Ötesinde” üzerine 

“Nietzsche’nin Tehlikeli Kitabı” başlığıyla çıkan yazısı 

ve gene Bund’da Bay Karl Spitteler’in genel olarak 

yazılarım üstüne toptan bir incelemesi: Bunlar benim 

yaşamımda bir doruktur, neyin doruklarını olduklarını 

söylemeyeyim... Örneğin bu sonuncusu, Zerdüşt’ümü 

“yüksek deyiş alıştırması” olarak inceliyor; bundan böyle 

öze de gereken önemi vermemi diliyordu. Dr. 

Widmann’a gelince, tüm edepli duyguların kökünü 

kazımakta gösterdiğim yürekliliği alkışlıyordu o da.  

Rastlantının ufak bir cilvesi sonucu, burada her 

cümle, hayran olduğum bir tutarlılıkla, baş aşağı 

çevrilmiş bir doğruyu söylüyordu: Demek istediklerimin 

hem de ilginç bir yoldan, tam üstüne basmak için bir tek 

şey gerekliydi, “tüm değerleri tersine çevirmek”. 

Kendimi açıklamam bir kat daha önem kazanıyor bu 

yüzden. Şu da var ki, hiç kimse bir şeyden - kitaplar da 

giriyor bunun içine- zaten bildiğinden çoğunu çıkarıp 

alamaz. Bir şey bize yaşantı yoluyla açık değilse onu 

duyacak kulak da yoktur bizde. Aşırı bir örnek verelim: 

Bir kitap düşünün ki, baştanbaşa yeni yaşantılardan söz 

açıyor, sık sık olsun, seyrek olsun, fırsatı çıkmayacak 

yaşantılardan; bir dizi yepyeni yaşantı için yepyeni bir 

dildir; bu durumda kimse bir şey duyamaz; şu işitme 
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yanılgısı da birlikte gelir: Bir şey duyulmayan yerde, bir 

şey yoktur da... Benim karşılaştıklarımın ortalaması, 

isterseniz özgünlüğü diyelim, budur işte. 

Benden bir şey anlamadıklarını sananlar, kendi 

boylarına göre kesip biçtiler beni; tam karşıtımı, örneğin 

bir “ülkücü” yaptıkları da oldu benden. Hiçbir şey 

anlamayanlarsa, iler tutar yerimi bırakmadılar. “Çağdaş” 

insanların, “iyi” insanların, Hıristiyanların ve öbür 

nihilistlerin karşıtını, en yüksek yetkinlik örneğini 

gösteren “üstinsan” sözcüğü, töreler yıkıcısı Zerdüşt’ün 

ağzında düşündürücü bir sözcük, hemen her yerde tam 

bir bönlükle Zerdüş’'ün kişiliğinde canlandırılan 

değerlerin tersine anlaşıldı, daha yüksek bir insan 

türünün “ülküsel” örneği olarak, yarı ermiş, yarı deha 

olarak anlaşıldı... Bilgiç geçinen kimi büyük baş hayvan, 

beni onun yüzünden Darvincilikle suçladı; o kendi de 

bilmeden, istemeden olmuş büyük kalpazanın, Carlyle’ın 

öylesine hoyratça çürüttüğüm yiğitlere tapınma’sını bile 

seçip tanıyanlar çıktı Zerdüşt’te. Kimin kulağına, Parsifal 

yerine Cesare Borgia aramasını fısıldadımsa, hiç 

inanamadı kulaklarına. 

Kitaplarım üstüne, özellikle gazetelerde çıkan 

yazıları hiç merak etmeyişim hoş görülmeli. Dostlarım, 

yayımlayıcılarım bunu bildiklerinden, o konuda açmazlar 

ağızlarını. Yalnız bir sefer, tek bir kitaba karşı –ki “İyi ve 

Kötünün Ötesinde” idi– işlenen günahların tümünü 

birden görebildim; neler neler söylemezdim bu konuda. 

Bilmem inanır mısınız, “Nationalzeitung” ; yabancı 

okuyucularım bilmezler, bir Prusya gazetesidir; ben 

kendi payıma, izin verirseniz, yalnız Journal des Débats 

okurum. Evet o gazete, bütün ciddiliğiyle, kitabımı 
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“çağın belirtisi”, taşra soylularının gerçek felsefesi olarak 

yorumluyordu; göze alabilse, Kreuzzeitung’un da 

yazacağı bu olurdu ancak... 

 

Yeni Gözlerle Görmek 

Varsayalım ki, sanatta güzellikten her zaman 

mutluluğun kopyalanması anlaşılıyor  ve bence de 

hakikat bu... Bir çağın, bir halkın, büyük, kendi kendine 

yasaklar koyan bir bireyin kendini mutlu düşünmesi 

durumuna göre: Bugünün sanatçılarının sözüm ona 

gerçekçiliği, çağımızın mutluluğu hakkında ne anlatıyor? 

Onun güzellik tarzı, kuşkusuz bizim şimdi en kolay 

anlayıp zevk aldığımız güzellik tarzıdır. Dolayısıyla 

insan bize özgü şimdiki mutluluğun gerçekçilikte, 

mümkün olduğunca keskin duyularda ve gerçekliğin 

doğru yorumlanmasında yattığına mı inanmalı, yani 

gerçeklikte değil de, gerçekliği bilmekte mi yatar? 

Bilimin etkisi öylesine derinlik ve genişlik kazandı ki, 

yüzyılın sanatçıları istemeden, çoktan bilim 

“bahtiyarlıklarının” hayranları oldular! 

 

Yılan Sokması 

Zerdüşt, bir gün bir incir ağacı altında uykuya 

dalmış, sıcak olduğu için yüzünü kolları ile kapamıştı. Bu 

esnada bir yılan geldi. Boynundan öyle soktu ki, Zerdüşt 

ağrıdan bağırdı. 

Zerdüşt, kolunu çehresinden ayırarak yılana baktı. 

Yılan, Zerdüşt’ün gözlerinden tanıdı. Biçimsizce 

kıvrılarak kaçmak istedi. 
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Zerdüşt dedi ki: “Olmaz, daha teşekkürümü 

almadın. Beni tam vaktinde uyandırdın. Daha uzun 

yolum var.” 

Yılan üzülerek dedi ki: 

“Yolun kısa ve benim zehrim öldürücüdür.” 

Zerdüşt gülümsedi ve dedi ki: 

“Bir ejderi ,bir yılan zehri ne zaman 

öldürebilmiştir? Fakat yılan zehrini geri al. Çünkü sen 

onu bana hediye edecek kadar zengin değilsin.” 

O zaman yılan, yeniden Zerdüşt’ün boynuna 

sarıldı ve yarasını yaladı. 

Zerdüşt bunu bir vakitler yanındakilere anlattığı 

zaman “hikâyenin ahlâki tarafı ne” diye sordular. Zerdüşt 

cevap verdi: 

İyiler ve adiller bana ahlâk yıkıcısı derler. Benim 

hikâyem gayrı ahlâkidir. Fakat bir düşmanınız olursa, 

onun fenalığına iyilik ile mukabele etmeyin. Çünkü bu, 

utandırır. 

Bilakis ispat ediniz ki: o, size bir iyilik yapmıştır. 

Utandırmaktansa öfkeleniniz. Eğer size sövülürse; 

söveni taziz etmeniz hoşa gitmez. Daha iyisi birazda siz 

ona sövün. 

Eğer size büyük bir haksızlık yapılırsa; ona karşı 

beş küçük haksızlık yapınız. Hep haksızlıklara maruz 

kalanı görmek kötü bir şeydir. 

Bunu zaten biliyor muydunuz? İştirak edilen bir 

haksızlık bir yarı haktır. Ve haksız-lığı, onu taşıyabilen 

omzuna alsın. 

 

 

Yıldız 
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Yıldızlar aleminde olduğu gibi iki yıldız, bir tek 

gezegenin yörüngesini belirleyebilir; kimi durumlarda 

değişik renkli güneşler, aynı gezegenin yakınında kimi 

zaman kırmızı kimi zaman yeşil ışıkla ışıldıyor; zaman 

zaman gezegeni renk cümbüşüne boğuyor: 

Biz modern insanlar da, gök kubbemizin karmaşık 

mekaniğinden dolayı, değişik ahlâklarla belirleniyoruz; 

yapıp etmelerimiz çeşitli renklerle ışıldıyor, pek seyrek 

olarak tek bir anlama sahipler; yeterince alacalı bulacalı 

eylemlerimiz var. 

… 

Ey büyük yıldız ! Aydınlattıkların olmasaydı, nice 

olurdu senin mutluluğun! On yıldır mağaramın üstüne 

yükselir durursun; ışığından ve yolculuğundan bıkardın 

ben olmasaydın, kartalım ve yılanım olmasaydı ! 

… 

Memnuniyetle duyuyorum ki, güneşimiz hızla 

Herkül takım yıldızına doğru hareket ediyormuş ve 

umuyorum, bu dünyadaki insan, bu bakımdan güneşi 

izleyecek mi? Ya biz, biz iyi Avrupalılar! 

 

 

Yoldaş 

İçime bir ışık doğdu. Yoldaşlar gerek bana, 

diriler; istediğim yere götürebileceğim ölü yoldaşlar ve 

cesetler değil. Beni, benim istediğim yere, kendi 

istekleriyle izleyebilecek diri yoldaşlar gerek bana. 

İçimize bir ışık doğdu. Sözünü halka değil, yoldaşlara 

yöneltecek Zerdüşt ! Sürünün çobanı ve köpeği 

olmayacak... 
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Yontulmamış Zekâ 

Hıristiyan kilisesi çok değişik kaynaklı tarih 

öncesi kültler ve görüşlerin bir ansiklopedisi olup bundan 

dolayı misyonerlik yeteneğine sahiptir. Eskiden istiyordu, 

şimdi istediği yere gidebilir, kendisini uydurabileceği ve 

yavaş yavaş kendi anlamını onun yerine koyabileceği 

benzer bir şeyler bulmuştu ve buluyor. Bu dünya dininin 

yayılmasındaki neden, içinde Hıristiyanlığın bulunması 

değil, geleneklerinin evrensel, tanrısız özelliğidir. 

Düşüncelerinin kökleri hem Yahudi ve hem de Helen 

dünyasına uzanır; başlangıçtan beri kendini ulusal ve 

ırksal özelliklerin ve inceliklerin ve de önyargıların 

üzerine çıkarmayı becerdi. En değişik şeyleri iç içe 

büyüten bu güce ne de olsa hayranlık duyulabilir, ama 

onun aşağılık özelliğini de unutmamak gerek: Kiliselerin 

kurulma çağındaki zekâsının şaşılacak derecede ham ve 

yetingen oluşu, böylece her besin ile yetinmesi ve çakıl 

taşı gibi sert çelişkileri sindirmesi. 

 

Yozlaşma 

Bir canlıya, içgüdülerini yitirmişse, kendine 

zararlı olanı yeğliyorsa, yozlaşmış derim. 

... 

Güç isteminin eksik olduğu yerde düşüş vardır. 

Savım, insanlığın bütün en üst değerlerinde bu istemin 

eksik olduğudur. 

... 

Hıristiyanlığa acımanın dini denir. Acıma, yaşam 

duygusunun gücünü arttıran gerilim verici duyguların 

karşıtı bir duygudur; çöküntü verici bir etkisi vardır. 
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Acıma yoluyla güç eksilmesi yoğunlaşır, çeşitlenir. Acı, 

acıma yoluyla bulaşıcı hale gelir. 

... 

Acıma, gelişmenin yasasını büyük çapta etkisiz 

kılar, çeler. 

... 

Yeniden söyleyeyim; bu çöküntü verici ve 

bulaşıcı içgüdü, yaşamın ayakta durmaya ve değer 

yükselişine yönelik içgüdülerini çeler, siler, etkisiz kılar; 

böylelikle sefillerin koruyucusu olduğu kadar sefaletin 

çoğaltıcısı da olur. 

 

Yüksek Ruhluluk 

Ahlâk yargıları ve cezalandırmaları daha az 

sınırlandırılmış olanlara karşı ruhsal olarak 

sınırlandırılmış olanın gözde intikam biçimidir; ayrıca bir 

de doğanın kötü olsun diye ihmal ettiğine zararının 

ödenmesidir. Son olarak, ruh kazanıp incelmek için bir 

fırsattır, kötülüğün ruhani (tinsel) kılınması. Temelde 

yürüklerine su serper, bir ölçü olduğuna inanırlar; malı 

mülkü olanlarla, ruhu yücelerle eşittirler. “Tanrı önünde 

tüm insanların eşitliği” için savaşırlar; Tanrı’ya da aşağı 

yukarı bu nedenle inanma gereksinmeleri vardır. Onların 

arasında tanrıtanımazlığın en güçlü düşmanları vardır. 

Onlara “yüksek ruhluluk, düpedüz ahlâklı insanın 

saygınlığı ve namusluluğuyla karşılaştırılamaz” diyen 

biri karşısında küplere binerler; bunu yapmaktan 

sakınacağım. Üstelik onları şu sözlerimle 

pohpohlayacağım:  

Yüksek ruhluluğun kendisi yalnızca ahlâk 

niteliklerinin son ürünü olarak vardır. Tek başına uzun 
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bir disiplin ve araştırmadan sonra, belki de bütün bir 

kuşaklar zinciri aracılığıyla kazandıkları “yalnızca 

ahlâklı” insanı niteleyen bütün durumların bir sentezidir; 

yüksek ruhluluk, adaletin ve iyiliksever ciddiliğin 

ruhanileştirilmesidir (tinselleştirilmesidir), sıralanma 

düzenini korumayı üstlenmeyi bilen, ciddiliğin, dünyada 

şeylerin kendisi arasında,  insanlar arasında değil. 
 

Zaman 

Zaman ezeli; zaman sonsuza dek uzanıyorsa, 

olabilecek her şey, zaten daha önce olmuş değil midir? 

Şu anda geçen her şey, daha önce de aynı şekilde geçmiş 

değil midir? Zamanın hep var olduğunu, sonsuza dek 

geriye uzandığını düşünün… Böyle sonsuz bir zamanda, 

dünyayı oluşturan bütün olayların yeniden bir araya 

gelişleri, sonsuz kereler kendilerini yinelemeleri demek 

olmuyor mu? Dionizik kelimesinin manası şudur: Birliğe 

itilim duygusu, kişiliğin, günlük olanın, toplumun 

ötesine, geçicilik uçurumunun ötesine uzanmak… 

Karanlık, daha dolu, daha değişken hallere doğru, 

ihtiraslı, acılı dolup taşma; hayatın topyekun karakteri 

olan, hep aynı kalan, aynı derecede güçlü, haz dolu 

olanın vecd ile onanması, hayatın en korkunç ve şüpheli 

niteliklerini kutsayıp iyi gören, neşe ve elemin, panteistce 

birlikte kabulü; çoğalmaya, verimliliğe, tekerrüre, ebedi 

istem; yaratmanın ve yok etmenin zorunlu birliği 

duygusu. 

 

Zerdüşt 
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Yazılarım içinde Zerdüşt’ün ayrı bir yeri vardır. 

Onunla, insanlığa şimdiye dek verilen en büyük armağanı 

sundum. Bin yılları aşan sesiyle Zerdüşt yazılmış en yüce 

kitap, gerçekten yüksekler kitabı olduğu gibi –insan 

denen olguyu uçurumlar boyu aşağısında bırakmıştır– 

hem de kitapların en derini, doğrunun en derin 

hazinesinden doğmuş olanıdır; bir tükenmez kuyudur, 

içine daldırılan kova ancak altın dolu, iyilik dolu olarak 

çıkar. Burada konuşan ne bir yalvaçtır, ne de din 

kurucusu denen o güç istemi ve hastalık kırmasıdır. Onun 

bilgeliğini anlarken acınacak bir yanılmaya düşmemek 

için, her şeyden önce bu sesi, ağzından çıkan bu durgun, 

mutlu sesi duymak gerekir! 

Fısıldanan sözlerdir fırtınayı getiren; güvercin 

ayaklarıyla gelen düşünceler yönetir dünyayı; 

İncirler dökülüyor ağaçlarından, olgun, tatlı 

incirler... Düşerken soyuluyor kızıl kabukları. Olgun 

inciler için bir kuzey yeliyim ben. 

Bu öğretiler de incirler örneği düşüyor önünüze, 

dostlarım: Haydi ballarını emin, yiyin tatlı etlerini! İşte 

güz çevremizde, duru gök ve öğle sonu… 

Bağnaz biri değil burada konuşan; vaaz 

verilmiyor, inanç istenmiyor burada. 

Sonsuz bir ışık bolluğundan, mutluluk 

derinliğinden düşüyor sözcükler damla damla, bir nazlı 

yavaşlıktır bu konuşmaların temposu. Bu gibi şeyler 

ancak en seçkinlerin kulağına ulaşır; burada dinleyici 

olabilmek eşsiz bir ayrıcalıktır; her babayiğidin harcı 

değildir Zerdüşt’ü duyabilmek... Zerdüşt bu yönleriyle 

bir baştan çıkarıcı olmuyor mu? Öyleyse dinleyin, 

kendisi ilk kez yalnızlığına geri dönerken ne diyor...  
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Onun yerinde başka bir bilgenin, bir ermişin, bir 

mesihin, başka bir décadent’ın söyleyeceklerine hiç 

benzemeyen sözler... Yalnız konuşması değil başka türlü 

olan, kendisi de başka türlü... 

Tek başıma gidiyorum şimdi, ey çömezlerim! 

Sizler de gidin artık, tek başınıza gidin! Böyle istiyorum. 

Benden uzaklaşın, Zerdüşt’ten koruyun kendinizi! 

Daha da iyisi: Utanın ondan! Belki sizi aldatmıştır. 

Kendini bilgiye adayan için yalnızca düşmanını 

sevmek yetmez; dostuna da kin duyabilmelidir. 

Hep öğrenci kalan insan, öğretmenine borcunu 

kötü ödüyor demektir. Neden benim çelengimi yolmak 

istemiyorsunuz? 

Sayıyorsunuz beni: Ama saygınız devriliverirse 

günün birinde? Bir yontunun altında kalmaktan sakının! 

Zerdüşt’e inandığınızı mı söylüyorsunuz? Ama ne 

önemi var Zerdüşt’ün! Bana inananlarsınız, ne önemi var 

ama tüm inananların! 

Daha kendi kendinizi aramamışken beni 

buldunuz. Böyledir tüm inananlar; inancın değeri azdır 

bu yüzden. 

Şimdi size beni yitirmenizi, kendinizi bulmanızı 

buyuruyorum; hepiniz beni yadsıdığınız gün, ancak o gün 

geri döneceğim sizlere... 

Bu kusursuz gün, her şey olgunlaşmakta, yalnız 

üzüm değil altın rengini alan, bir güneş ışını vurdu 

yaşamımın üstüne: Geriye baktım, ileriye baktım, hiç bu 

denli çok, bu denli iyi şeyler görmemiştim bir seferde. 

Boşuna gömmemişim bugün kırk dördüncü yaşımı; 

gömebildim, çünkü onun içinde yaşayan şey kurtuldu, 

ölümsüz oldu.  
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Tüm değerleri yenileyişin ilk kitabı; Zerdüşt’ün 

Türküleri; Putların Batışı, çekiçle felsefe yapma 

denemem; hepsi de bu yılın, hem de son çeyreğinin 

armağanları! Nasıl minnet duymazdım yaşamımın 

bütününe? İşte böyle kendime yaşamımı anlatıyorum. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


