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ÖN SÖZ

Parerga ve Paralipomena’nın ikinci cildi Arthur Schopenhauer’in ölü-
münün yüz altmış yıl ardından nihayet metnin tam bir Türkçe çevi-
risi ile yayımlanıyor. Bu anlamlı ve zor çalışma için evvela çevirmen-
ler Murat Kaymaz ve Gürkan Başay’a teşekkür ediyorum.    

Parerga ve Paralipomena’nın ikinci cildi, İrade ve Tasavvur Olarak 
Dünya adlı temel eserin ikinci baskısında yer bulamayan temel ko-
nulara eklemeler ve açıklamalar içeriyor. En azından Schopenhauer 
üçüncü baskının ön sözünde bunları yazar. Aslında bazı bölümler 
ana eserin ikinci cildi için tamamlama ve ekler olarak da görülebilir. 
Bazı bölüm başlıklarında bu durum “EKLER” ifadesiyle zaten açıkça 
belirtilmiştir. Diğer bölümlerde de referanslar hemen göze çarpar; 
örneğin 10. bölümde İrade ve Tasavvur Olarak Dünya’nın ikinci cildin-
de yer alan başlık “Ölüm ve Kendinde Varlığımızın Yok Edilemezliği 
ile İlişkisi” nerdeyse aynen tekrarlanır yahut 27. bölümde “Cinsel 
Sevginin Metafiziği”ne referansı daha ilk bakışta görürüz. Tüm di-
ğer başlıkların da -Ahlak, Estetik, Bilgi Öğretisi ve Din... gibi- ana 
eserin felsefi sistemiyle genel bir bağlantısı söz konusudur. Sade-
ce sistem öncesi yazılarından olan “Görme ve Renkler Üzerine” bu 
çerçevenin biraz dışına çıkar. Ancak daha önceki yazılarda, geçerken 
sadece şöyle bir değinilmiş yepyeni meseleler de söz konusudur. 
Burada “Eğitim Hakkında” bölümünün yanı sıra, “Yazarlık ve Üs-
lup Hakkında” ile “Okuma ve Kitaplar Hakkında” bölümlerinden de 
bahsedilmelidir; ayrıca bunlar müstakil olarak da yayımlanmış yazı-
lardır. Bu durum aynı zamanda felsefi sistemiyle bağlamı kopararak 
Schopenhauer’in kamuoyundaki olumsuz imajını orantısız biçimde 
şekillendiren ve çok daha kısa olan “Kadınlar Hakkında” senaryosu 
için de geçerlidir. Buna karşılık, “Din Hakkında” bölümünde yer 
alan ve hâlen güncel sayılabilecek diyalog olumlu bir tepki almıştır. 
Kısacası bu cilt Schopenhauer’in felsefi sistemine çeşitli yönlerden 
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bakış sağladığı gibi onun felsefi konular dışındaki düşüncelerini de 
fevkalade edebî bir maharet ve üslupla okuyucularına sunmaktadır.          

Frankfurt a. Main, im Juni 2020                                          Matthias Koßler

Präsident der Schopenhauer-Gesellschaft  
     (Schopenauer Cemiyeti Başkanı)  



PARERGA VE PARALIPOMENA’NIN 
İKİNCİ CİLDİNE ÖN SÖZ

Parerga ve Paralipomena’nın ikinci cildiyle Arthur Schopenhauer kül-
liyatını Türk diline bir adım daha yaklaştırabilmiş olmayı umuyo-
ruz. Zannederiz ki bu hacimli eserde yer alan pek çok pasaj dü-
şünürün takipçileri için taze bir mektup intibaı ile karşılanacaktır. 
Schopenhauer bizzat kendi metinleri ile ilgili bir ifadesinde, yaz-
dıklarını çok sayıda kapısı olan bir şehre benzetmekle beraber bun-
ların her birinin daima aynı meydana/fikre doğru açılacağını söy-
lemiştir. Gerçekten de öyledir ve bu meydan her zaman İrade’nin 
(Wille) meydanıdır. Hem aşina olanlar hem de düşünürle ilk kez 
karşılaşanlar içinse filozofun metinleri her dem taze kalan ve tattık-
ça yeniden olgunlaşan meyveler sunmaya hazır bir bahçedir. Bunun-
la da kalmayıp Schopenhauer’in edebî inceliğinin pek çok üstadın 
dahi rızasını aldığını belirtmeden geçmeyelim. Mesela Franz Kafka, 
Schopenhauer’in mutlak suretle okunması gereken bir üslup dehası 
olduğunu söylemiştir. Teşbihte hata olmaz kaidesine sığınarak dü-
şünürün elinizdeki eserde bir iplik tüccarı gibi olduğunu dahi söy-
leyebiliriz. Onun ipliğinden çeşit çeşit kumaşlar dokunmakta, renk 
renk elbiseler dikilmektedir. Eser boyunca filozof, ipliğinin sağlam-
lığına o denli güvenmektedir ki âdeta onu her boyaya daldırır. Belli 
bir felsefi sistemin günlük hayatın hemen tüm ayrıntıları içerisinde 
serdedilişini görmek felsefe okuru için sık rastlanan bir durum de-
ğildir ancak işte bu eser tam da böyle bir tat sunmaktadır. Hayatı 
her yönüyle kuşatan böylesi bir yaklaşımı Schopenhauer’in de pek 
sevdiği Şirazlı Sadi’nin Gülistan’ında da görebiliriz. Elbette tüm bü-
yük fikirlerin hakikate yaklaştıkları nispette birbirlerine de yaklaş-
maları evvela aklın bir gereğidir. İşbu hâlde kıymetli okurun keyifle 
takip edeceği ve belki bambaşka mecralara yollar bulabileceği bu 
eseri külliyatın diğer eserleriyle de tamamlama gayretimiz devam 
edecektir. Elbette hatalar ve eksiklikler her zaman bir tercümenin 
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yoldaşıdırlar. Ne ki, kıymetli okura çevirmenler olarak en büyük va-
adimiz elimizden gelenin en iyisini sunmaktan öteye geçemez ve 
çevirmen için “mükemmel”, samimi gayretini sarf etmekten gayrısı 
olamaz. O hâlde çevirmen taşa da güle de razı olsun.

Tıpkı büyük düşünür Schopenhauer’in mezar taşında, vasiyeti 
gereği ne bir tarih ne de bir sözün yer almayıp sadece adının yazı-
yor olması gibi bu eseri de şimdi daha fazla söz etmeden ellerinize 
teslim ediyoruz. 

Temmuz 2020, İstanbul

Gürkan Başay     Murat Kaymaz



ÇEŞİTLİ ŞEYLER ÜZERİNE
SİSTEMATİK DÜŞÜNCELER

 
Eleusis servat, quod ostendat revisentibus.
(Eleusis ancak ilk geri döneceklere gösterebileceği bir şey saklıyor.) 
SENECA, Quaestiones Naturales, 7.31



BÖLÜM I

FELSEFE VE METODU HAKKINDA



PARAGRAF 1 

Tüm bilgilenmemizin ve bütün bilimsel çalışmalarımızın üzerine 
oturduğu zemin, gerçekte izah edilemeyen bir zemindir. Bunun so-
nucunda ortaya çıkan tüm açıklamalar, er veya geç tıpkı bir iskandi-
lin1 deniz tabanına farklı derinliklerde ulaşması gibi temelini veya 
zeminini bulacaktır. Fakat bununla birlikte bu temellenme şüphesiz 
eninde sonunda gerçekleşmesi gereken bir şeydir. İşte bu noktada 
izah edilemeyen tüm olgular metafiziğin egemenliğindedir. 

PARAGRAF 2

Hemen hemen tüm insanlar biteviye şu ya da bu insan olmalarının 
sonuçlarıyla ilgiliyken esasen insan olmalarının tabii neticelerini, 
-asıl mesele bu olmasına rağmen- pek az dikkate alırlar. Sayıca az 
olan ve insan olmanın neticelerini, belli bir insan olmanın netice-
lerine göre daha fazla önemseyenler filozoflardır. Filozofa kıyasla 
diğerlerinin istikameti -ki bu diğerleri, şeylerde müşterek olanı 
görmek yerine umumiyetle sadece tekil ve bireyseli görürler- geriye 
doğru gitmek gibidir. Ancak ziyadesiyle kabiliyetli olanlar, kabili-
yetlerinin derecesine bağlı olarak, tek tek şeylerde müşterek olanın 
kendisini görürler. Bu mühim farklılık tüm idrak kabiliyetini öyle 
bir hâle getirir ki bu kabiliyet, olağan nesnelerin seyrü temaşasında 
kendini yayar ve böylelikle yüce kafalar için farklı olanlar aşina hâle 
gelir. Tümelin bu çözümlenişi her zaman tikelin betimlenişini içerir. 
Benim bilmenin saf, iradesiz öznesi olarak tanımladığım ve Platonik 
ideaların öznel bağlaşığı olarak ortaya koyduğum şey, -ki bu sadece 
tümele yöneldiğinde nesnesiz bir bilme söz konusudur- tikel şeyler 
bu iradesiz özne karşısında Arzunun nesneleri olarak dururlar. Buna 
göre hayvanların bilmesi tikel olanla sıkıca sınırlanmıştır ve bundan 
dolayı idrakleri sadece iradelerinin hizmetiyle sınırlıdır. Mamafih 
ruhun tümel olana her yönelişini müteakiben zaruri olarak, felsefe 
ve şiirde yani sanat ve bilimde hakiki başarılar gelir. 

1 [Derinlik ölçmekte kullanılan bir denizcilik aleti.]  
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Pratik ihtiyaçlara yönelen iradenin hizmetinde bulunan idrak 
için sadece tekil nesneler söz konusudur. Ne var ki bizzat kendisi 
için faal olan ve sanat ve bilime yönelen akıl için sadece genel ge-
çer olanlar, türler, cinsler, sınıflar, şeylerin ideaları vardır. İşte yaratı-
cı sanatkâr, tikel olandaki bu ideayı kavrayarak onun türünü tasvir 
etmek ister. Bunun kaynağı şudur ki irade sadece tikel şeylere yö-
nelmiştir ve bunlar onun tikel nesneleridir. Zira sadece onların am-
pirik gerçeklikleri vardır. Hâlbuki kavramlar, sınıflar, türler iradenin 
ancak dolaylı olarak nesneleri olurlar. Bu bakımdan sıradan insanın 
genel geçer hakikatler hakkında hemen hiç fikri yoktur. Buna muka-
bil deha ise tikel olanı önemsemeyip onu göz ardı eder. Tikel olanla 
zaruri bir meşguliyet ise pratik yaşamın kumaşından dokunduğun-
dan, deha için can sıkıcı bir angaryadır.

PARAGRAF 3 

Öyleyse felsefe yapmanın ilk iki şartı şöyledir: İlkin yüreğinde soru 
saklamayacak kadar cesaretli olmak gerekir. Ve ikincisiyse insan do-
ğal olarak kabul edilenleri sorgulamalı ve bunların bilincine varmalı-
dır. Tüm bunların yanındaysa gerçek anlamda felsefe yapabilmek 
için insan ruhu mutlak anlamda hür olmalıdır. Bununla birlikte asla 
başka amaçların peşine takılmamalı ve iradesi tarafından kontrol 
edilmemelidir. Bunun yerine bir bütün olarak bilincinin ve mütalaa 
edilen dünyanın kendisine sunduğu aydınlanmanın peşine takılma-
lıdır. 

Buna mukabil felsefe profesörleri sadece kişisel fayda ve çıkarları 
doğrultusunda hareket ederler. Zaten bütün ciddiyetleri de yalnız-
ca bu noktada odaklanmıştır. Bu yüzden göz önünde ve gayet apa-
çık olan şeyleri doğru değerlendiremezler. Hatta bunlar felsefenin 
problemleriyle dahi gerçek anlamda hiç ilgilenmezler. 

PARAGRAF 4 

Şair hayatın resimlerini, insani karakterleri ve toplumsal koşulları 
fantezimizde uyandırır. Sonra tüm bunları harekete geçirir ve kişi-
nin ruhu ve idraki ölçüsünde hayal kurmasını sağlar. Bu yüzden o, 
çok farklı kabiliyetlere sahip olan insanları hatta ahmak ve bilgeleri 
bile aynı anda eğlendirir. Filozof bu anlamda hayatın kendisini yaşa-



BÖLÜM II

MANTIK VE DİYALEKTİK ÜZERİNE



PARAGRAF 22 

Her genel geçer hakikat spesifik olaylar babında altın ve gümüş gibi-
dir. Bunlar tıpkı bir altın parçasının hatırı sayılır miktarda bozuk-
luğa çevrilebilmesi gibi bir dizi spesifik hakikate çevrilebilir. Ör-
neğin bir bitkinin tüm hayatı, esasında bir deoksidasyon süreci ve 
bir hayvanın hayatı ise oksidasyon sürecidir. Elektrik devresindeki 
her akım dalgasında derhal onu dik açıyla kesen bir manyetik alan 
oluşur. Yahut akciğerle solunum yapmayan hayvanlarda ses yoktur, 
her fosil nesli tükenmiş hayvanlara aittir, yumurtlayan hayvanların 
diyaframları yoktur. Sonuçta bunlar genel geçer doğrulardır ve bun-
ları açıklamak için ortaya çıkan fenomenlerden pek çok hakikat elde 
etmek mümkündür. Aynı şekilde ahlaki ve psikolojik nitelikli genel 
geçer hakikatler de kıymetlidir. Buradaki genel kuralların altın değe-
rinde olması gibi sanatın da her cümlesi öyledir hatta atasözlerinin 
de. Zira bunlar her gün tekrarlanan binlerce örnekle gösterilen de-
neyimlerin birer hülasasıdır.

PARAGRAF 23 

Analitik bir hüküm nihayetinde sadece bir oraya bir buraya çekiştiri-
len bir kavramdır. Sentetik bir hüküm ise entelektin içerisinde daha 
önceden var olan iki kavramdan yeni bir kavram oluşturmaktır. 
Buna göre buradaki bağlantı bir fikrî konsept tarafından sağlanmalı 
ve ispatlanmalıdır. Bunun empirik veya saf a priori olmasına göre 
ortaya çıkan hüküm bağlantıyı ya sentetik a posteriori ya da sentetik 
bir a priori yapar. 

Her analitik hüküm aynı zamanda bir totoloji içerir. Ve totoloji 
içermeyen her hüküm sentetiktir. Bunun neticesinde ortaya çıkan 
bir önerme içerisindeki analitik hükümler; sadece kendisine yönelik 
konuşulan kimsenin, konuşmayı yapan kişi gibi özne kavramını bil-
memesi veya o anda kullanmaması varsayımı altında geçerlidir veya 
bu varsayım altında uygulanabilir. Hatta bunun ötesinde totoloji 
taşımadığı için geometrik önermelerin sentetikliği ispatlanabilir. 
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Bu durum aritmetik önermelerde de geçerlidir ama bu kadar dikkat 
çekici değildir. Çünkü birden dörde kadar ve birden beşe kadar say-
dığımızda, birden dokuza saydığımızdaki kadar rakam tekrarlanır. 
Ama bununla birlikte bu bir totoloji değildir. Bilakis burada zama-
nın saf mütalaası iletilir ve üstelik bu aktarma söz konusu mütalaa 
anlaşılmadan gerçekleşir. 

PARAGRAF 24 

Bir cümlenin içerisinden zaten içeriğinde var olan anlamından daha 
fazlası çıkamaz. Öyleyse burada cümle belirli bir mantığın açıkla-
masından başka bir şey veremez. Ama eğer iki cümle silojizm [kıyas] 
kullanılarak öncüller hâline getirilirse her cümlenin içeriğinden 
çok daha fazlası ortaya çıkabilir. Bu durum tıpkı kimyevi yollardan 
oluşturulmuş bir maddeye benzer. Burada bilindiği üzere bileşimin 
neticesinde bileşenlerde görülmeyen nitelikler ortaya çıkar. İşte bu 
çıkarımların değeri tam olarak bu hususa dayanır. 

PARAGRAF 25 

Her ispat girişimi, sonuçta iddia edilen cümlenin geçerliliği konusun-
da zaten bilinen ve emin olunan gerçeklerin mantıki bir yönelimin-
den başka bir şey değildir. (Burada aynı zamanda ikinci bir öncül 
yardım eder.) Böylesi bir cümle ya dolaysız ve doğru bir kökensel 
geçerliliğe sahip olmalı ya da böyle bir geçerliliğe sahip olan bir 
cümlenin mantıken takipçisi olmalıdır. Hiçbir ispat olmaksızın tüm 
bilimlerin temel gerçekliği veya doğruluğu hâline gelen cümleler 
daima mütalaa yoluyla oluşmuş bir düşüncenin soyutluğa aktarıl-
masıyla meydana gelmiştir. İşte bu yüzden bunlar apaçık olarak de-
ğerlendirilir ve söz konusu yüklemin ispatlanmış cümlelerle -conc-
lusiones ex praemisses-13 ilişiği olmayıp sadece bu gruba dâhildir. 
Sözünü ettiğimiz hakikat doğrultusunda bu her zaman dolaylı yö-
neltilmiş ve ödünç alınmıştır. İşte bu yüzden yani bahsettiğimiz 
türdeki cümlelerden doğru bir şekilde elde edildiyse doğrudan ger-
çeklik taşıyan cümleler kadar geçerliliğe sahiptir. Hatta çoğu zaman 
bunların hakikatleri söz konusu kökensel cümleye göre daha basit 

13 [Öncüllerden çıkan sonuçlar.]
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Felsefe içerisinde sözüm ona her koşulsuz uygulama sahtekârlıktan 
başka bir şey değildir. Çünkü her zaman bir dayanak noktası olmalı 
ve buradan yola çıkılmalıdır. Bu felsefe yapmanın ve insani davranı-
şın kaçınılmaz gerçeklerinden biridir. Çünkü biz ne bedenimizle ne 
de ruhumuzla eterde kalıp bunun içerisinde süzülemeyiz. Bununla 
birlikte felsefenin bu hareket noktası zamanla düzenlenmeli ve ge-
liştirilmelidir. Çünkü hareket noktası ya öznel bir şey yani bilinç, 
tasavvur, özne ve iradedir ya da nesnel bir şey yani başka madde-
lerin bilincinde kendisini gösterendir. Örneğin reel dünya dış ko-
şullar, tabiat, materyal, atom, tanrı, tasarlanmış bir kavram… Öy-
leyse burada ortaya çıkan keyfîliği tekrar dengelemek ve varsayımı 
yenilemek için zaman zaman duruş noktası değiştirilmeli ve karşıt bir 
pozisyona geçilmelidir. Böylece başlangıçta verilmiş olarak kabul 
edilenler tamamlayıcı bir felsefeyle geliştirilmelidir. Böylece bir şey 
diğer şeyleri aydınlatır.25

Berkeley, Locke veya Kant gibi öznelden yola çıkarsak -ki burada 
inceleme yöntem olarak zirveye çıkmıştır- o zaman öznelin dolaysız 
olması itibarıyla bize en büyük ayrıcalığı tanımasına rağmen kısmen 
tek yönlü ve kısmen sonuca ulaşmamış bir felsefeyle karşılaşırız. 
Şüphesiz bunun önüne geçebilmek için söz konusu felsefenin içeri-
sinde yöneltilmiş olanı, bir başka zaman temel verilen olarak kabul 
edip bunu çıkış noktası haline getirmek gerekir. İşte söz konusu fel-
sefi anlayış bu şekilde geliştirilebilir ve zenginleştirilebilir. Sonuçta 
burada daha önceki uygulamanın tersi bir şekilde öznellik, nesnel 
yönelimle kazanılır. Ben esas hatları itibarıyla Kant felsefesini ta-
mamladığımı düşünüyorum.26 

Fakat eğer bunun tersini yapar ve nesnelden yola çıkar da her 
şeyi verili olarak kabul edersek (örneğin madde ve bunun içerisin-

25 [Lucretius, De rerum natura, I, II.09.]
26 Bu konuyla ilgili bakınız, baş eserim bölüm 22. Ayrıca bununla birlikte Willen In 

der Natur adlı eserimin içerisinde Bitki Fizyolojisi başlığı altında dışsal tabiattan 
yola çıkarak zihin konusunu sonuca ulaştırdım.
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de kendini gösteren güçler gibi) o zaman tüm tabiatı da önceden 
verilmiş olarak kabul ederiz. Çünkü bu türden bir inceleme benim 
esasında mutlak fizik olarak adlandırdığım saf natüralizme ulaşır. İşte 
burada verili olanlar, mutlak gerçeklikler, maddeler ve onun taşı-
yıcıları genel anlamda doğa kanunları ve doğa kuvvetleri içerisin-
de bir araya toplanmıştır. Fakat bunu özel bir şekilde inceleyecek 
olursak o zaman sonsuz evren içerisinde bulunan güneş sistemleri 
olarak göründüğünü fark ederiz. Buna göre sonuç olarak kısmen 
ışıldayan ve kısmen aydınlanan kürelerden başka hiçbir şey ortaya 
çıkamaz. Bahsettiğimiz bu kürelerin ikincisinin yüzeyinde atmosfe-
rik koşullar sonucunda hayat vardır. Hayat burada kendisini belirli 
bir sınıflandırmaya sahip organik varlıklar şeklinde gösterir ve bun-
lar kısaca birey olarak adlandırılır. Bu varlıklar zamana bağlı olarak 
ortaya çıkar ve son bulurlar. Söz konusu bu süreç üreme ve ölüm 
ile gerçekleşir ve doğa kanunlarına uygun olarak meydana gelir. 
Doğa kanunlarıysa diğer bütün egemenler gibi ezelden ebede ka-
dar maddelerin düzenli olmasını sağlar. Bu kanunların başı ve sonu 
olmadığı gibi herhangi bir yere veya makama hesap vermezler. İşte 
bu sınıflandırmanın ve gelişimin zirvesinde insan oturur. Fakat bu-
nunla birlikte varlığının bir başlangıcı vardır, yaşam süreci içerisin-
de büyük acılar ve küçük hazlar yaşar, en sonunda diğer varlıkların 
tümünde olduğu gibi insan hayatı da son bulur. Üstelik bu hayat 
hangi insanın hayatı olursa olsun, hiç olmamış gibi yok olur gider. 
Bizim buradaki incelememizi yönlendiren ve felsefenin oynadığı 
rolü oynayan mutlak fizik, bize bir tezahürün mutlak anlamda geçerli 
ve var olan doğa kanunlarının şemsiyesi altında nasıl bir başka te-
zahürü ortaya çıkardığını veya yok ettiğini açıklar. Burada her şey 
doğal mecrası içinde gelişir ve bu yüzden net ve berrak bir şekilde 
ortadadır. Muhteşem Fichte ise kürsünün arkasında sergilediği dram 
yeteneğiyle birlikte bu konu üzerine herhâlde şu sözleri söylerdi: 
“Böyle olduğu için böyle olmalıdır ve böyle olması, böyle olduğu 
içindir.” Söz konusu duruş noktası itibarıyla bu derece berrak hâle 
getirilen bir dünyada metafizik içerisinde başka açıklamalar aramak 
oldukça tuhaf olarak değerlendirilmelidir. Zira bu sanal metafiziğin 
üzeri tekrar ahlaki bir örtüyle kaplanmıştır. Çünkü fizikle açıkla-
namayan ve ispatlanamayan oluşumlar sonucunda dayanak olarak 
geriye sadece metafiziğin kurguları kalır. İşte fizikçilerin metafiziği 
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Kendinde şey demek bizim algılamamızın dışında var olan yani 
gerçekte var olan anlamına gelir. Bu Demokritos için formu olan 
maddeydi. Locke için durum farklı değildi. Onun için de maddenin 
kendisi formu olan veya formelleştirilmiş bir nesneydi. Kant için X 
değeri ifade ediyordu. Benim için ise kendinde şey iradedir. 

 Demokritos’un meseleye bu bağlamda yaklaştığını ve bunun, olu-
şumun en tepesine yerleştirilmesinin gereğini Sextus Empiricus'un 
sözlerinden çıkartabiliriz. Zira Empiricus onun eserini ayrıntılı bir 
şekilde incelemiş ve pek çok kez onun eserinden alıntılar yapmıştır: 

“Demokritos aklın idrakini inkâr ettiğinden şunu ileri sürdü ki 
hakikatte olduğu gibi tezahür etmeyen, bilakis bize öyle gelen, ha-
kikatte reel olarak mevcut olan atomlar ve boşluktur.”52 

Bu açıklamayı destekler bir şekilde metnin devamında yer alan 
sözler, ilk bölümde sarf ettiği sözleri destekler mahiyettedir: “Her 
şeyi elde etmek nasıl zorsa hakikati bilmek de öyledir.”53 

İşte tüm bunların anlattığı esasında çok belirgindir: “Buna göre 
biz şeyleri kendilerinde ne oldukları bakımından bilmeyiz, biz şey-
leri sadece nasıl tezahür ettikleriyle değerlendiririz.” Bu şekilde De-
mokritos kararlı bir materyalizmden yola çıkan fakat idealizme ula-
şan ve benimle son bulan bir dizi gelişmenin başlangıcını oluşturur.

PARAGRAF 62 

Biz nasıl ki dünyanın sadece yüzeysel bölümünü görüp içindeki sıvı 
kitleyi göremiyorsak aynı şekilde empirik yöntemle şeylerin ve dün-
yanın tezahürü (yani yüzeysel bir bakış) dışında hiçbir şey görmeyiz. 
Geniş anlamda baktığımızda ise bunun kesin bilgisi fizikte gizlidir. 
Buna göre yüzeysel alan sadece yüzeysel değildir ve içsel kübik bir 

52 “Democritus autem ea quidem tollit, quae apperent sensibus, et ex iis dicit nihil 
ut vere est apperere, sed solum ex opinione; verum autem esse in iis, quae stunt, 
atomos et inane.’’ Sextus Empirikus, adv. math. bölüm VII, s. 135.

53 Vere scire, quale sit unum quodque, in dubio est.
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içeriğe sahip olduğunu varsayar. Bununla ilgili ve maddenin niteliği 
üzerine çıkarımlar ise daha ziyade metafiziğin konusudur. Basit teza-
hür kanunları doğrultusunda şeylerin varlığının kendisini yapılandır-
maya çalışmaksa tıpkı birisinin sadece yüzeysel alan ve kanunlar kul-
lanarak stereometrik bir cismi yapılandırmaya çalışmasına benzer. 

PARAGRAF 63 

Tabiattaki her varlık hem tezahür hem de kendinde şey veya başka bir 
deyişle hem natura naturata hem de natura naturans olduğu için bun-
lara hem fiziksel hem de metafiziksel bir açıklama getirmek mümkün-
dür. Fiziksel açıklama kökensel bir açıklamayken metafiziksel açık-
lama ise irade kaynaklıdır. Çünkü söz konusu metafizik açıklama 
kendisini, bilgilenmesi olmayan tabiatın içerisinde doğa gücü olarak 
sunar. Bir basamak yukarıya çıktığımızda ise bunun adı yaşam gücü 
olur ve bilindiği üzere hayvan ile insanda bunun adı iradedir. Katı bir 
bakış açısıyla ise bir insanın zekâsının seviyesi ile yönü ve karakter 
kökenli ahlaki özellikleri saf fiziksel olarak da tespit edilebilir. Bu-
nun birincisi beyin ile sinir siteminin yapısından (bunları etkileyen 
kan dolaşım sistemiyle beraber) ikincisiyse kalp, damar sistemi, ak-
ciğerler, böbrekler, dalak, bağırsaklar, üreme organları vb. kombi-
nasyonundan anlaşılabilir. Ama bunun için gerekli olan kanunların 
çok daha iyi bilinmesinin gerektiği ise unutulmamalıdır. Zira Bichat 
ve Cabanis ellerinde bulunan Raport Du Physique Au Moral bunun için 
yeterli değildir.54 İşte ancak böylesi bir gelişmenin neticesinde daha 
uzak gibi görünen fiziksel etmenler, yani anne babanın özellikle-
ri bu bağlam içerisinde incelenebilir. Sonuçta bu ikili daha yüksek 
ve daha iyi varlığın değil, ancak kendileriyle eşit olan bir varlığın 
tohumunu verebilir. Metafiziksel olarak insan tamamen bağımsız, 
kendine özgü ve kökensel bir irade olarak açıklanmalıdır. Burada 
irade (veya bu anlamda insanın kendisi) kendisine uygun entelekti 
oluşturur ve bu yüzden tüm eylemlerinin söz konusu yapısallığa uy-
gun olduğunu düşünmemiz gerekir. Sonuçta tüm eylemler zorunlu 
olarak karakter yapısının var olan motiflerle çatışmasından ortaya 
çıkar.  İnsan ile anne babası arasındaki fark, metafiziksel bakımdan 
mutlak bir fark olarak değerlendirilemez. 

54 [Ahlak Fiziği Raporu.]  
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Çağımızda felsefe profesörleri arasında sürdürülen teizm ve pante-
izm tartışması, dramatik ve alegorik olarak tanımlanabilir. Zira bu 
diyalog, gerçekte esas oyun Milano’daki tiyatro sahnesinde sergi-
lendiği sırada tiyatro binasının bodrumunda yapılmaktadır. Taraf-
ların ilki dünyaca ünlü Giralamo kukla tiyatrosunda olmaktan çok 
mutludur ve sanatsal faaliyetlerden çok etkilenmiş bir şekilde kuk-
laları yöneten direktörü hayranlıkla seyreder. İkinci taraf ise tek bir 
kelime etmez. Onlara göre Della Scala tiyatrosunda bulunuyorlar ve 
direktör ile onun yardımcıları da bizzat sahne alıyor, kostümlerin 
içerisinde rol yapıyorlar. Söz konusu bu tarafa göre eseri yazan şair 
de oyunda rol alıyor. 

Felsefe profesörlerinin panteizme yaklaşımları ise gerçekten iz-
lemeye değer, zira bunlar yeterince yürekli olmadıkları için söz ko-
nusu yasak meyveye yaklaşamıyorlar. Bu davranışlarını daha önce 
üniversite felsefesini işlediğim zaman ayrıntıyla ortaya koymuştum. 
Hatırlanacağı üzere burada vaftiz gecesi rüyasına atıfta bulunmuş-
tum. 

Sonuçta felsefe profesörleri gibi geçinmeye çalışmak gerçekten 
kolay bir iş değil. İlk önce bakanın havasına uygun dans etmek zo-
rundalar ve burada oldukça narin figürler sergiledikleri takdirde o 
zaman dışarıda vahşi yamyamların yani gerçek filozofların saldırısı-
na maruz kalabilirler. Zira bu gerçek filozoflar adamı cebine koyup 
dilediği anda ve dilediği yerde maskara olarak oynatma kabiliyetine 
sahiptir. 

PARAGRAF 69 

Benim panteizme yönelik ilk itirazım, gerçekte onun somut bir ifa-
desinin olmamasına yöneliktir. Sonuçta “Dünya tanrıdır.” söylemiy-
le “Dünya sadece dünyadır.” söylemi arasında bir fark yoktur. Eğer 
tanrı burada verilen ve açıklanması gereken, bir varlık olarak görü-
lürse yani “Tanrı dünyadır.” ifadesi kabul edilirse o zaman Ignotum 
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