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Saygıdeğer Hocam,

Abdulkuddüs BİNGÖL’e





Bu çalışma 2007 yılında Bilge-Adamlar Yayınevi tara-
fından yayımlanmıştı. Takip eden zamanda baskısı bitmiş 
lâkin yeni baskı için ortam oluşmamıştı. Kitap, var olan 
baskısıyla geçen süreçte ilgilisi için ya fotokopi şeklinde 
ya da sahaflarda bulunabilen nüshalarından temin edil-
mekteydi. Yazar, çalışmanın ekseninde yeni perspektifler 
ve yorumlara dayalı hazırlıklar içindeyken, yayınevi ve 
editörünün mevcut metinlerinin yeni baskısına dair tek-
liflerini değerlendirerek kitabın ikinci baskısı üzerinde 
mutâbakat sağladı. 

İlk baskıda basım, dizgi, tasarım hatalarının yanında 
yazımla ilgili olanları da bu yayımda giderilmeye çalışıldı. 
Yayımlanmış metindeki dipnotlar gözden geçirilerek, 
önceki baskıdaki dikkatsizliklerin üstesinden gelinme 
çabası içinde olundu. 

YENİ BASKIYA ÖNSÖZ
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Bunun yanında, Nietzsche üzerine hem akademik hem 
de popüler bağlamda ilginin her geçen gün çoğalarak 
arttığı bir kesitte, onun hakkında yapılmış bu akademik 
incelemenin bağlamının hâlâ tazelik taşıdığı ve ilgilisi 
için materyal sağlayacağı dikkatten uzak değildir. Çalış-
manın bu hâli, Türkiye’de Nietzsche felsefesinin anahtar 
kavramları olan perspektivizm, anlam ve yorum çerçeve-
sinde önemli bir açımlama ve aydınlatma serdetmektedir. 
Bu yeni baskısı yapılan çalışmanın devamında benzer 
uğrakta yeni metinlerin de kısa zamanda oluşacağını ümit 
ediyorum.

Malatya

Mart 2020

Hüseyin Subhi Erdem



Nietzsche, modern düşüncenin etkili düşünürlerinden 
biridir. Felsefesine başlangıç noktası olarak “Aydınlan-
ma”yı alır ama “Aydınlanma”nın bilgiyi mutlaklaştıran, 
değişmez, sabit bir yapı içinde sunmasını kabullenmez. 
Değişen ve sürekli yenilenen bir dünyada değişmeyen ve 
mutlaklaştırılan betimler sunmak dünyanın gerçekliğine 
uyan bir durum değildir. O, bununla birlikte, Aydınlanma-
nın temel iddiası olan, tarihin sürekli bir ilerleme olduğu 
anlayışını da paylaşmaz. Nietzsche, bir dizi tarihsel 
hükmetme biçimini, organik yaşamın kendisine özgü 
güç istencinin somut hâli olarak görür. Nietzsche’nin 
düşüncesi çağdaş modernlik ve post-modernlik tartışma-
sının merkezindedir. Post-modern bir döneme değini de 
bulunma, genelde Nietzsche’nin düşüncelerinin yinelen-
mesiyle mümkün görünmektedir. 

Çağdaş tartışmalarda başvurulan en temel Nietzscheci 
tezlerin başında; perspektivizm, anlamın kayganlığı ve 

ÖNSÖZ
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yorum konuları gelmektedir. O, modern düşüncenin mer-
kezî bir yer tanıdığı bireysel özne anlayışını yıkar. Ona 
göre özne, birbiriyle çatışan bilinçsiz itkilerin karmaşa-
sının kaynadığı, tarihsel bakımdan olumsal kılınacak bir 
yapı arz eder.

Ben’in çoğul doğası, gerçekliğin de özündeki çoğul ve 
heterojen yapının doğasıyla bir örneklik teşkil eder. İnsan 
doğası da dâhil olmak üzere bütün doğada yürürlükte 
olan, Nietzsche’nin Güç İstenci kuramıdır. Bu kuram, farklı 
güç merkezlerinin sonuçları hem temelde gerçekliği oluş-
turan ilişkileri hem de bu ilişkilere taraf olan grupların 
kimliklerini değiştiren, tahakküm için süreğen bir müca-
deleye girişme eğilimini serimler.

Düşüncenin kendisi de bu mücadeleden ayrı değildir. 
Modern bilimsel akılcılık Platon’un dışarıdaki hakika-
tin içsel yapısını ortaya çıkararak doğaya egemen olma 
düşüncesine dayanır. Nietzsche’nin de bu bağlamda 
yapmak istediği şey; “doğaya egemen olma arzusu”nun 
Güç İstenciyle yapılabileceğinin anlaşılmasını sağlamak-
tır. Gerçek dünyanın değişken heterojenliğine uygun olan 
tek tutum perspektivizmdir. Perspektivizm: Her düşün-
ceyi, kabulleri gerçeklikle herhangi bir benzerliği ile değil; 
aslında düşünce ve kabullerin hizmet ettiği Güç İstenci ile 
açıklanabilen bir kavramsal çerçeve içerisinde geçerli bir 
yorum olarak kabul eder.

Bu çalışma, Nietzsche’nin düşüncelerinde içkin olan 
perspektivizm, anlamın heterojenliği ve buna bağlı olarak 
yorumun yüklendiği işlevselliğin felsefî alanda imkânını 
tartışmaktadır. Geleneksel hakikat anlayışının alt edilme-
siyle birlikte ortaya çıkan yorumun çoğulluğunun dilsel ve 
estetik alandaki yansımaları gösterilmeye çalışılmaktadır. 
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Çalışmamız giriş ve iki bölümden oluşmaktadır:

Giriş bölümünde; Nietzsche’nin felsefesine bir bütün 
olarak atıfta bulunulmaya çalışılmıştır. Burada Nietz-
sche’nin felsefî düşüncesine zemin hazırlayan Sokratik 
düşünce geleneği ve bu geleneğin onun düşüncesindeki 
yansımasına, Aydınlanma ve Romantik felsefenin Nietz-
sche’deki karşılıklarına değinilmeye çalışılmıştır. Bu 
bağlamda Nietzsche’nin felsefî düşüncesindeki içerim-
leri gündeme getirilmiştir. Sonraki aşamada asıl üzerinde 
duracağımız konuların onun düşüncelerindeki izleklerine 
vurguda bulunulmuştur.

Birinci bölümde; öncelikle Nietzsche’nin felsefî giri-
şimindeki perspektivist temayla da yakından ilişkili olan 
üslub sorununa değini de bulunulmuş, ardından pers-
pektivizmin epistemolojik alandaki yeri ve Nietzscheci 
perspektivizmin ürettiği geleneksel hakikat anlayışının 
değerine ilişkin sorgulama ve onun, olguları yok sayan, 
sadece yorumların olabileceği görüşünü öne çıkaran yak-
laşımı serimlenmeye çalışılmıştır. Nietzsche’nin, hakikati 
yanılgı biçimleri olarak tanımlaması ve bu yanılgının 
dilsel alanda oluşabileceğine vurgusunun sonuçları da 
yine bu çalışmada önemsenen hususlardan biridir.

Nietzsche’nin “yalnızca bir perspektivist bilme 
vardır” şeklindeki perspektivist retoriğine değinilirken, 
Nietzscheci metaforun, onun düşüncelerinde üretti-
ğine inanılan umutsuzluk üzerine yapılan yorumlara da 
değinilmiştir. Ve yine bu bölümde Nietzscheci perspek-
tivizmin ürettiği bir nedensellik anlayışına da vurguda 
bulunulmuştur.

İkinci bölümde; Nietzscheci perspektivizmin ürettiği 
anlamın çoğul yapısına, bu anlayışın felsefe tarihindeki 
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seyir ve gelişimine dair bir açıklama girişiminde bulu-
nulmuştur. Nietzsche’nin “bilinç bir yüzeydir” şeklindeki 
ifadesiyle anlamın ortaya çıkışında, geleneksel felsefî 
bakışın kabullendiği zihnin yaratıcılığına atfedilen öncelik, 
ikincil bir göreve düşürülmüştür. Anlamın ortaya çıkışında 
dürtülerin belirlediği istencin baskın olduğu bu yeni anla-
yış, detaylarıyla işlenmeye ve Nietzsche’nin bu çerçevede 
kullandığı argümanlar serimlenmeye çalışılmıştır.

Sonuç bölümünde; Nietzsche’nin metafiziğe ilişkin 
görüşlerinin, dilin yapısına ilişkin tesbitlerinin yansı-
malarının ve onun perspektivizmi ve buna bağlı olarak 
anlam ve yorumun modern düşünceye sunduğu modelin 
oluşturduğu sonuçların bir değerlendirilmesi yapılmaya 
çalışılmıştır.

Bu araştırmada öncelikle Nietzsche’nin eserlerine baş-
vuruldu. Ancak onun üslubu ve eserlerini yazma biçiminin 
oluşturduğu güçlükleri aşmak ve felsefesini anlamadaki 
karmaşayı çözmek için Nietzsche yorumcularının eserleri 
de yeri geldikçe değerlendirildi. Araştırmada Nietzsche’nin 
eserlerinin İngilizce metinleri kullanıldı. Metin içeri-
sinde bu eserlerin Türkçe isimleri de verildi. Kimi yerde 
de çok sık tekrarın vereceği monotonluğu aşmak için 
İngilizce metinlerin simgelerini [The Will To Power=WP] 
kullandığımız gibi dipnotlarda da Nietzsche’nin eserleri-
nin İngilizce’deki simgelerini kullandık. 

Bütün bu çalışmalarım boyunca kendisinden yakın des-
tek ve yardım gördüğüm saygıdeğer hocam Abdulkuddüs 
BİNGÖL’e şükranlarımı sunarım.

Hüseyin Subhi ERDEM 



§  : Pasaj/Passage

a. g. e.   : adı geçen eser
a. g. y.   : adı geçen yayın
AC  : Anti-Christ

BGE  : Beyond Good and Evil

bk.  : bakınız

böl.  : bölüm

BT  : Birth of Tragedy: Out of the Spirit of Music

c.   : cilt

çev.  : çeviren

der.   : derleyen

ed.   : editör/edited by

EH  : Ecce Homo

GM  : On The Genealogy of Morals 

GS  : Gay Science

HAH  : Human, All Too Human

KISALTMALAR



haz.  : hazırlayan

krş.   : karşılaştırınız

KSA  : Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke

M  : Daybreak veya The Dawn of Day

m. s.   : milattan sonra

NBW  : Basic Writings of Nietzsche 

ö.   : ölümü

s.   : sayfa

sy.  : sayı

TI  : Twilight of the Idols

trans.  : translated by

UM  : Untimely Meditations

vd.   : ve devamı/ve diğerleri

vol.  : volume

WC  : Wagner Case 

WS  : The Wanderer and His Shadow

y.  : yıl

Z  : Thus Spake Zarathustra



GİRİŞ





Nietzsche’nin felsefesi, belirleyici olarak, modern 
felsefenin ilk büyük düşünürü olan Francis Bacon’un 
(1561-1626) idol öğretisiyle başlayan Aydınlanma felse-
fesi geleneğindendir. Bacon’un felsefesinin karakteristik 
özelliği, özde, geçmişin ilim ya da bilgeliğine yönelik bir 
eleştiriyle, bilimlerin yeni baştan inşasına ve yeni bilim 
yönteminin oluşturulmasına dönük proje ve önerilerden 
oluşur.1 Benzer bir yöntemi Nietzsche’nin eleştirel tarzı 
için de söyleyebiliriz. Bacon, felsefesinde, hakikati bir 
kenara bırakıp bilgiyi sadece sağlayacağı sömürü imkânı 
için ister. Kendi zamanına kadar gelen bilgi anlayışıyla 
ilgili olarak “şimdiye kadar bilgi diye geçmiş olan her 
şey mutlak olarak yanlış olup salt bir hatadan ibarettir”2 

1 Bernd Magnus, S. Stewart, J. P. Mileur, Nietzsche’s Case, Routledge, 
New York and London 1993, s. 61, 66.

2 W. T. Jones, A History of Western Philosophy, vol. III, Hobbes to Kant, 
New York 1952, s. 75.

NIETZSCHE’Yİ ANLAMA
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şeklinde geliştirdiği eleştirel bakış, Nietzsche tarafın-
dan kendi amaçları doğrultusunda ‘hakikatin yıkımı’ ve 
‘bütün bilginin hatadan ibaret olduğu’3 kuşkucu yaklaşı-
mına temel yapılmıştır.

Skolâstik felsefenin kabullerine karşı bir saldırıyı amaç 
edinen Aydınlanma felsefesi, kuşkucu ve eleştirel bakışı 
temel hareket tarzı olarak ortaya koyar. İşte tam da bu 
tarz üzere düşüncelerini şekillendiren Nietzsche, “Aydın-
lanma”ya atfedilen karakteristik yaklaşımı, bir kez daha 
evirerek Aydınlanma için de bir eleştiri ve saldırı nes-
nesi olarak ortaya koyar. O hâlde nedir bu Aydınlanma ve 
Nietzsche bunun neresindedir?

Aydınlanma XVII. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan 
bir kültürel fenomendir. Descartes gibi Aydınlanma filo-
zofları bizi ‘insânî’ yapan şeyin, aklımız olduğunu iddia 
ederler. Descartes, belirli felsefî ve bilimsel incelemelere 
odaklanarak kendimizi sınırlandırdıktan sonra, akıl gücü-
müzü kullanarak yanılgısız bir bilgiye ulaşabileceğimizi 
savunuyordu. Buna göre akıl evrensel, nesnel ve özerkti, 
belirli bir ‘yöntem’e uygun olarak kullanıldığında bilimin 
ve toplumun ilerlemesine imkân tanıyan bir araçtı. Kant 
gibi Aydınlanmanın başka düşünürleri, aklî düşünce ve 
özerklik fikrini kullanarak Hıristiyan etik inancını güç-
lendirmeye çalışmışlardı. Pratik akıl, evrensel ve mutlak 
ahlâkî yasalar ortaya çıkarabilecek, bunların ebediyen 
doğru ve dolayısıyla herkes için bağlayıcı bir niteliğe sahip 
olmaları sağlanacaktı. Avrupalılar, yukarıda ortaya konu-
lan Aydınlanmacı düşünceler nedeniyle bilimsel, ahlâkî 

3 Friedrich Nietzsche, The Will to Power (trans. Walter Kaufmann, R. J. 
Hollingdale), Vintage Books, New York 1968, § 552, s. 297. [Bundan 
sonra dipnotlarda WP şeklinde bahsedilecektir.]
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GİRİŞve siyasal ilerlemenin kesinliğine büyük bir güven duy-
muşlardı. Ve yine Aydınlanmanın temel yaklaşımında 
reddettiği skolâstik dönemin öncülleri çerçevesinde kabul 
gören hakikatin orada olması fikri, daha modern felsefe-
nin başlarında Bacon tarafından idol öğretisiyle sıkı bir 
eleştiriye maruz kalmıştı. Bacon Novum Organum’da;

İnsan zihni kendine has doğasından dolayı ‘şeyler’de 
gerçekte olduğundan daha büyük bir düzen ve eşitlik 
olduğunu kolaylıkla kabul eder. Tabiattaki nesneler ken-
dilerine özgü ve çok düzensiz olmalarına rağmen insan 
zihni paralellikler ve bağıntılar icad eder; ne var ki tabi-
atta böyle bir şey yoktur.4

ifadesiyle daha başından itibaren ciddi bir akıl eleştirisi 
yapar. İnsan zihninin yanılgıya düşen yönelimine dikkat 
çektikten sonra şu tesbitte bulunur:

İnsan zihni aktiftir, duraklamaz ve dinlenemez ama etki-
siz bile olsa yine de hızla ilerler. Bu anlamda biz, dünyanın 
bir dış sınırı veya sonu olduğunu aslâ kavrayamayız ve 
ister istemez insanın düşünebildiği sınırların ötesinde bir 
şey olması gerektiği aklımıza gelir.5

İnsanın sönük bir ışığa benzemeyen ama istek ve tutku-
ların bir müdahalesine mâruz kalan anlama yetisi kendi 
sistemini meydana getirir. Çünkü insan, tercih ettiği şeye 
daima isteyerek inanır.6

İnsan zihni; bireysel yapısından dolayı soyutlama yap-
maya eğilimlidir ve değişen şeyi sabitleştirdiğini farz 
eder.7

4 F. Bacon, Novum Organum (çev. S. Akkaş), Doruk Yayınları, Ankara 
1999, I, 45, s. 17.

5 Bacon, a.g.e., I, 47, s. 19.
6 Bacon, a.g.e., I, 49, s. 20.
7 Bacon, a.g.e., I, 51, s. 21.
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