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Abstract 

Friedrich Nietzsche is an iconoclastically dissident figure with his 
philosophy who can be counted inside the traditional Western 
philosophy but also criticizes it in a quite radical way. As a philosopher 
who is mostly identified with the famous phrase “philosophising with a 
hammer”, Nietzsche intends to investigate the roots of philosophical 
tradition until his day, dig its foundations and reconstruct it on the true 
values. Therefore it will probably not be wrong to call his thoughts 
“radical” and “contrarian” as a fact which noone could object. In this 
paper, we will try to show what Nietzsche means by his thought of 
“transvaluation/revaluation of values” in relation with the concept of 
overman/superman. 
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Özet 

Friedrich Nietzsche düşüncesiyle, Batı felsefesi geleneğinin içinde 
bulunan fakat aynı zamanda onu radikal biçimde eleştiren, oldukça 
aykırı bir figür, bir “put kırıcı” olarak karşımıza çıkar. “Çekiçle felsefe 
yapma” tabiriyle özdeşleşmiş bir filozof olarak Nietzsche, gününe 
kadarki felsefe geleneğinin köklerini ortaya çıkarma, temellerini 
kazarak yıkıp, onu doğru değerler üzerine yeniden kurma niyetindedir. 
Dolayısıyla Nietzsche’nin düşüncesi hakkında, kimsenin itiraz 
edemeyeceği biçimde “radikal” ve “aykırı” demek muhtemelen yanlış 
olmayacaktır. Bu çalışmada Nietzsche’nin “değerlerin yeniden 
değerlendirilmesi” fikri ile ne kastettiğini, üst insan fikri ile ilişki 
içerisinde ortaya koymaya çalışılacağız. 
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Nietzsche’nin, Aydınlanma ve genel olarak Batı Uygarlığı düşüncesine getirdiği 
eleştirilerle tanınmış fakat sıklıkla “yanlış” yorumlanmış bir filozof olduğu 
söylenebilir. Nietzsche’nin ismini felsefe kitaplarında birden fazla ve çok çeşitli 
başlıklar altında görmek mümkündür: irrasyonalist, nihilist belki de faşist… Fakat 
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tarafsız ve seçici bir gözle okuyup, ayrıntılı bir incelemeye tabi tuttuğumuzda 
Nietzsche’nin, söz gelimi salt bir irrasyonalist olmadığını, onun karşı çıkışının 
“aklın” belirli bir biçimine, Aydınlanmada öne çıktığı şekline olduğunu; aslında 
nihilizmi savunuyor değil aksine nihilizme düşmüş oluşumuzu eleştiriyor 
olduğunu ve düşüncesinin tutarlı sonuçları incelendiğinde hiç de faşist bir felsefi 
sonuca varmıyor olduğunu görmek mümkündür. Dolayısıyla Nietzsche’yi okurken, 
belki her filozof için geçerli olduğundan daha fazla, başlıklara ve sınıflandırmalara 
sırt çevirmek gerekir. Zira ancak bu yolla Nietzsche’nin kendilerine konuştuğu 
kulaklar olabilir ve onun şiirsel diline kapılıp yaşama evet diyen hakikat 
yolculuğuna eşlik edebiliriz. 

Nietzsche bizi, konusu, metafizik ideallerin, iyi ve kötünün, ahlakın ve kendisinden 
hiç şüphe duyulmadan, belirli bir ortamda doğduğu halde ezeli ve ebediymiş, 
değişmezmiş gibi sunulan ilkeler olan bir araştırma yapmaya davet eder: 

Yeryüzünde ideallerin nasıl üretildiğinin gizine kim bir göz atmak 
ister? Kimin buna cesareti var? Haydi, işte bakın bu delikten o 
karanlık işliğe. Bir dakika bekleyin lütfen, Bay Merak, Bay Atak: 
Gözleriniz önce şu sahte pırıltılı ışığa alışsın…2 

Bu çalışmada da Nietzsche’nin, batı metafiziğinin yıkılıp, onun şimdiye dek ürettiği 
değerlerin yeniden değerlendirilmesi ifadesiyle ne kastettiği genel felsefesiyle 
ilişki içerisinde ortaya konmaya çalışılacak, bunu yaparken de umut edilmektedir 
ki Nietzsche’nin insan ve felsefe anlayışı da genel hatlarıyla betimlenmiş olacaktır. 

1. Nietzsche’nin Çağdaş Nihilizm Tespiti ya da “Neden Değerler Yeniden 
Değerlendirilmelidir?” 

Nietzsche’nin yaptığı şey en temelde, bunca yıkıma şahitlik eden Batı uygarlığının 
ideallerinin çöktüğünü tespit edip, insanlığı, bu kez aynı yıkıma götürmeyecek 
hatta yaşamı olumlayacak bir düşüncenin temellerini ortaya koymaktır. Çünkü 
açıktır ki, ne Sokrates’le başlayan serüvende ahlak arayışı, ne de insani değerleri 
koruması beklenen evrensel “akıl” amaçladığı idealleri gerçekleştirebilmiştir. 
Bunun yerine dünyada hâkim olanın, bu “yüce” ideallerin yozlaşmış araçlarla başka 
amaçlar hizmet ettiği gerçeği olmuştur. Dolayısıyla Nietzsche’nin, tıpkı felsefesinde 
karşı çıktığı gibi, metafizik tartışmaların ayrıntılarıyla değil, doğrudan bu 
dünyadaki insanların yaşamıyla ilgili, oldukça “insani” bir kaygıyla felsefi 
düşünmesini gerçekleştirdiği ifade edilebilir. Bununla birlikte Nietzsche’nin derdi 
sadece felsefe geleneğiyle de değildir, küçük yaşlardan aldığı eğitim itibariyle 
hâkim olduğu “din” fenomeni, belki de felsefe üzerine düşünmezden önce bile onu, 
bu yaşamın başka yaşamlar için feda ediliyor olduğu hususunda düşünmeye 
itmiştir. Ona göre felsefe çoğunlukla, dini motivlerin kutsadığı çileci bir ahlakın, 
rasyonalize edilmiş bir versiyonunun üreticisi olmuştur. Dolayısıyla Nietzsche’nin 
düşüncesini anlamak için, onda,  Hristiyanlık özeliyle sınırlı olmayan, özellikle 
çileci ideallere yaslanan tüm dinlere ve düşünce sistemlerine bir karşı çıkışın 
olduğunu hatırda tutmak gerekir. 

                                                        
2 Friedrich Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne: Bir Kavga Yazısı, çev. Ahmet İnam, İstanbul, Say 
Yayınları, 2008, s. 60. 
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Bu minvalde Nietzsche, sorunun kökenine inerek ahlakın bir soykütüğünü çıkarma 
görevini üstlenir. Burada amacı, yukarıda sözünü ettiğimiz sorunlara bir çözüm 
için temel üretmek adına, yine bu düşüncenin temellerini sorgulamaktır. Çünkü 
yaşamı reddeden, sürekli olarak yaşama hayır diyen bu düşüncelere karşı köklü bir 
karşı çıkış gerekmektedir. Eğer hâkim olan bu görüşler reddedilecekse bunların 
temellerinin araştırılması ve mümkünse yerlerine yeni bir temelin konması 
gerekecektir. Eğer “değer”ler, değer üretmek, yaşamı değerli kılmak yerine onu 
reddediyor ve değerleri sürekli olarak hiçe sayıyor hatta bunlar kimi kesimlerin 
çıkarları için birer araç olarak iş görüyorsa, Nietzsche’ye göre sorulması gereken 
en temel soru şudur: nereden gelir bu “iyi” ile “kötü” anlayışının kaynağı? Kim 
onlara bu adları vermiştir? En önemlisi de, kimin ahlakıdır bu ahlak? Bu anlamda 
Nietzsche, kavramların tarihiyle de ilgilenmektedir fakat bu tarih araştırması, tüm 
felsefe tarihinin sorgulanması ve gelecekteki felsefenin temellerini kurulması için 
yapılır. Dolayısıyla ilerleyen satırlarda göstermeye çalışacağımız üzere zaten 
filozofun işi, tam da yaratıcı kişi olarak Nietzsche’nin kendi düşüncesinde yapmayı 
denediği şekilde, değerleri kabul etmek değil değer yaratmak olacaktır. 
Nietzsche’nin kendi ifadeleriyle: “Tarihi değerlendirme, ancak gelecek için 
yapılabilir. Yaratıcı kişiler, geçmişi yenip geleceği yaratırlar.”3 İşte Nietzsche’nin, 
bu çalışmanın konusunu teşkil eden, “değerlerin yeniden değerlendirilmesi” ifadesi 
ile kastettiği budur. Burada ahlakın bir soykütüğünü çıkartmak, yani iyi ile kötü 
kavramlarının tarihteki izini sürmek ve tüm felsefeyi yeniden kurmak temel 
amaçtır ve yaratıcı insanın yapması gereken de değerleri yeniden değerlendirip, 
gerektiği yerde bunları reddetmek koşuluyla yeni değerler yaratmaktır. Çünkü 
“geleceğin filozofu, sınayan, araştıran, deneyler yapandır. Kavramları yaratandır, 
kabul eden değil.”4 Değerler, tıpkı hakikat gibi, bize verili değil yaratıdır. İnsan, 
belki de en çok ona özgü olan yanıyla, değer yaratan varlıktır. Hâlbuki yüzyılın 
insanı ve düşünürü kendinde değer olarak gördüklerinin mahiyetini, kökenini, 
yaşamla ilişkisini sorgulamaz, onlara göre bu değerler dış bir referans aracılığıyla –
akıl ya da tanrı- verilidir. İyi denen şeyin iyi olduğuna kimin karar verdiğini ya da 
“ya iyi dediğimiz şey iyi değilse?” sorusunu sormak kimsenin aklına gelmez. 
Nietzsche’ye göre ise değerler yaratılmıştır ve yaratılmalıdır zira “ahlaksal olay 
yoktur, yalnızca olayların ahlaksal yorumu vardır.”5 

Nietzsche’ye göre geleneksel felsefe “özünde örtük de olsa daima bir ‘nihilizm 
istemi’ barındırmıştır.”6 Çünkü felsefe, değişmeyeni, görünenin ardındaki 
görünmeyen özü, metafizik idealleri, tözleri, ideaları ve tanrıyı aramaya öyle 
dalmıştır ki, bu dünya çeşitli hakikatlerin kopyası olarak hep değersiz ya da ikincil 
değerde görülmüştür. Ona göre bu dünyayı öte dünya adına ertelemeyi talep eden 
sadece dinler değildir, felsefe de dinlerin yaptığına benzer bir biçimde bu dünyayı 
ve içerisinde yaşadığımız dünyayla kanlı canlı insanları ikinci plana atarak bir tür 
“Avrupa Budacılığı”7 geliştirmiştir. “Tanrı öldü!” ilanı çoğunlukla Nietzsche’nin 

                                                        
3 Friedrich Nietzsche, İyinin ve Kötünün Ötesinde, çev. Ahmet İnam, İstanbul, Say Yayınları, 2009, s. 
211. 
4 Friedrich Nietzsche, Güç İstenci, çev. Nilüfer Epçeli, İstanbul, Say Yayınları, 2010, s. 409. 
5 Friedrich Nietzsche, İyinin ve Kötünün Ötesinde, s. 85. 
6 Adnan Esenyel, “Varoluş İstemi: Friedrich Nietzsche”, Varoluş Filozofları içinde, (Ed.) Prof. Dr. 
A.Kadir Çüçen, İstanbul, Sentez Yayıncılık, 2015, s. 115. 
7 Friedrich Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne: Bir Kavga Yazısı, s. 32. 
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tanrı fikrine karşıtlığının bir ifadesi olarak dillere pelesenk olmuş olsa da esasen 
daha çok modern dünyanın büyüsünün kaybolmuş olduğu fikriyle birlikte 
düşünülmelidir. Modern felsefe ise bir kriz içerisindedir, hatta çökmüştür. 
İlerlemeye duyulan inanç, olgu öyle göstermektedir ki boştur; insan aklı ya da 
kurumları aracılığıyla gerçekleşecek iyileşme umudu ise yine karşılıksız kalmıştır. 
Zira dünya savaşları, Hitler Almanya’sı yani Yahudi Soykırımı bile insanlığın 
teknikte olsa da, insanlık açısından en ufak bir ilerleme göstermediğini; hatta toplu 
katliamlar ve kitlelerin faşizme desteği açısından ciddi bir gerileme yaşadığını 
göstermektedir. Dolayısıyla Nietzsche’nin “Tanrı öldü!” ilanı, tarihsel bir tespiti 
ifade eder ve “nihilizmin” artık iyice görünür olduğu dünyada sözde ya da hınçtan 
doğan değerlerin bile artık yittiğini göstermeyi amaçlar. Felsefe, bu dünyaya bir 
anlam vermek, anlam katmaktan ziyade, yaşamın tüm anlamını dışarıda aramaya 
çabalamıştır. Bu minvalde Nietzsche’ye göre tüm bir felsefe geleneğinin tutarlı 
sonuçları izlendiğinde bu dünyada kalan şey anlamsızlık ve bu anlamsızlık 
sebebiyle yersiz yurtsuz kalmış insanlar yığınıdır.8 Hâlbuki Nietzsche için 
felsefenin hakiki amacı insan yaşamını, insanın bu dünyadaki varolşunun haklı 
çıkarmak, başka bir ifadeyle bu varoluşu haklı çıkartacak değerler yaratmaktır.9 
İnsan, şimdiye kadar gerçekleşmiş olmasa da en azından bir olanak olarak, kendi 
varoluşunu haklı çıkarmak ya da gerekçelendirmek için dışarıda bir referansa 
ihtiyacı olmayan bir varlıktır. Fakat nihilizmle sonuçlanan 2500 yıllık tarihinde 
bunu başaramamıştır. Şimdi yapılması gereken ise değerlerin değerini sorgulamak, 
onların kökenlerine gidip doğaları hakkında farklı sonuçlara varmaya, Kantçı 
bağlamından kopartarak, bu kez Nietzscheci anlamda kendi aklını kullanma 
cesaretini göstermektir, yani filozofun kendi ifadesiyle “bu sorulara değişik 
yanıtlar bulma yürekliliğini”10 göstermektir. 

Ahlakın Nietzscheci bir soruşturması, onun hem kökenine hem de kendi değerine 
yönelir. Nietzsche, her ne kadar nihilizm vurgusu yanlış anlaşılarak sonuna kadar 
götürdüğü düşünülse de, nihilizmi bir tespit ve eleştiri adına vurgular, bununla 
birlikte ahlakın gerekliliği hususunda hocası Schopenhauer ile bile hemfikirdir. 
Fakat Schopenhauer’ın Nietzsche üzerindeki etkisinin herhangi bir hocadan daha 
fazla olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zira Schopenhauer’ın acımaya, 
kendini yadsımaya, kurban etmeye, istemenin bastırılması gerekliliğine yaptığı 
vurgu hatırlanırsa, Nietzsche’nin neden bu dünyadaki bedenli varoluşun 
reddedildiğini ve (hâlbuki) savunulması gerektiğini düşündüğü daha açık hale 
gelir. Bu bakımdan her ne kadar sanat hususunda düşünceleri yaklaşsa da, 
Nietzsche’nin nihilizm hastalığına tutulduğunu iddia ettiği felsefe krizinin tutarlı ve 
son ifadesini Schopenhauer’ın düşüncesinde bulduğunu ifade etmek yanlış 
olmayacaktır. Nietzsche’nin kastettiği anlamıyla nihilizm, tam da Schopenhauer 
düşüncesinde olduğu biçimiyle büyüsünü kaybetmiş bir dünya ve kendi -bedenli- 
varoluşunu yadsıyan, bu yadsıma üzerine kurulu bir sürü ahlakına tabi insanlardan 
müteşekkildir. Nietzsche bu durumu şöyle özetler: 

                                                        
8 Friedrich Nietzsche, Şen Bilim, çev. Levent Özşar, Bursa, Asa Kitabevi, 2003, s. 130. 
9 Friedrich Nietzsche, İyinin ve Kötünün Ötesinde, s. 133. 
10 Friedrich Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne: Bir Kavga Yazısı, s. 30. 



 

Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (1), 393-404.  397 

 

Özellikle gündemimde olan, onlara dayanarak yaşama ve kendimize 
hayır dediğimiz, sonunda “kendi başlarına” değerler haline 
gelinceye dek Schopenhauer’ın uzun uzadıya yaldızlayıp 
tanrılaştırarak, ötelediği, “bencilce olmayan”ın acıma, kendini 
yadsıma, kendini kurban etme içgüdülerinin değeriydi. Oysa, tam da 
bu içgüdülere karşı, gittikçe artan temelli bir rahatsızlık, sürekli 
derinlere inen bir kuşku olmuştu bende! Tam da burada insanlık 
için büyük bir tehlike görüyordum, en yücelmiş çekiciliği ve 
ayartcılığıyla –nereye doğruydu bu çekilme? Hiçliğe mi? –Tam da 
burada, sonun başlangıcını, ölü noktayı, geçmişe bakan bezginliği, 
yaşama karşı çevrilmiş istemeyi, en son hastalığın yumuşak ve 
hüzünlü belirtilerini görüyordum: felsefecilerin elini kolunu 
bağlayıp hasta eden, gittikçe yayılan acıma ahlakını anlamıştım, 
ürkütmekte olan Avrupa kültürünün en ürkütücü belirtisi, belki de 
yeni bir Budacılığa, Avrupa Budacılığına –hiççiliğe yol açan 
ahlakı…11 

Dolayısıyla Nietzsche’nin belirli bir ahlaka, yaşama hayır deyip, bedenli ve isteyen 
varoluşunu reddedip de kendisine verilen her şeyi sorgulamadan kabul eden 
ahlaka yani çileci sürü ahlakına bir karşı çıkışı olduğunu hemen fark ederiz. Ona 
göre “nihilizmin, bütün yanılsamalarla baş edebilecek hayatı olumlayıcı bir 
alternatifinin bulunmaması durumunda bir felaketle sonuçlanması çok 
muhtemeldir.”12 Bu sebeple sorgulanacak olan, insanın ahlaklı olması gerekip 
gerekmediği değil de, kendisi, kendinde değer haline gelmiş kavram ve yargıların 
kökeni ile değeridir. Bu yüzden Nietzsche’ye göre “Ahlak değerlerinin bir 
eleştirisine zorunluyuz; değerlerin kendilerinin değeri öncelikle 
sorgulanmalı”dır.13 Felsefenin ve dinin yaptığı üzere bu dünyada varoluşun, 
istemesiyle ve seçimleriyle yaşamın haklılandırılması; hiçliğin değil varlığın 
olumlanması, yaşama evet denmesi gerekmektedir. 

2. Nietzsche’de “İnsan” 

Peki, Nietzsche, kendisinin de ifade ettiği üzere sadece yıkıcı bir felsefe mi ortaya 
koymuştur? Bunca eleştiri, red ve yıkımıdan sonra bir çözüm önerisi, bu yıkıntının 
üzerine inşa edecek bir şey yok mudur? Ayrıntılı bir okuma Nietzsche’nin, belki 
klasik batılı filozof tarzında tutarlılık kaygısıyla örülmüş bir sistem ortaya 
koymadığını kabul eder, fakat o yine de insanın, insanca yaşayıp kendisini 
gerçekleştirmesini sağlamaya yönelik temelleri veren bir “yaşam felsefesi” ortaya 
koymuştur. İlerleyen satırlarda açıklamaya çalışacağımız ünlü “üst insan” ve “güç 
istenci” kavramlarını bu bağlamda düşünmek gerekmektedir. Üst insan, belki 
alışıldık anlamıyla özellikle de metafizik değildir ama yine de bir idealdir. Amor fati 
kavramı da bu bağlamda üst insanın doğasına dair bir içerik olarak görülmeli ve 
kendisine yönelinmesi gereken bir ideal olarak anlaşılmalıdır. 

Bununla birlikte Nietzsche için de çözümün, tıpkı çoğu diğer Batı filozoflarında 
olduğu gibi felsefi antropolojide düğümlendiğini, hem sorunun ortaya konuşunun 

                                                        
11 Friedrich Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne, s. 32. 
12 Ahmet Cevizci, Felsefe Tarihi: Thales’ten Baudrillard’a, İstanbul, Say Yayınları,  2010, s. 947. 
13 Friedrich Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne: Bir Kavga Yazısı, s. 33. 
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hem de çözümün burada, bu insan olma probleminde yattığını ifade etmek gerekir. 
Felsefe de bu durumda, bir düşünme ve etkinlik olarak, insanın insanca 
yaşayabilmesinin koşullarını gösteren, ondaki imkânları keşfedip açığa çıkarmasını 
sağlamaya yönelen bir disiplin olmalıdır. İşte Nietzsche’nin yaşamdan el etek 
çekmeyi teşvik eden her düşünceye karşı çıkışı da bu bağlamda, kendisinin yaşama 
evet diyen bir felsefeyi, deyim yerindeyse bir yaşam felsefesi ortaya koyuyor 
oluşuyla birlikte düşünülmelidir. Böylelikle etik sorununa bağlanırken, hemen, 
Nietzsche’nin ortaya koyduğu insan tiplerine dönmek gerekecektir. 

Nihayetinde Nietzsche’nin bu uygarlık ve kültür eleştirisi, bir nihilizm tespiti ve 
eleştirisine dönüşerek etik alana kaymış olur. Nietzsche, her ne kadar kendisinden 
önceki felsefeyi reddetse de, onun da hala “insan”la ve “değer”le ilgili bir problemi 
vardır. Dolayısıyla Nietzsche de diğer filozoflar gibi sıklıkla değerden bahseder 
fakat onun düşüncesinde ne klasiklerde olduğu türden bir değerler skalası ne de 
modern anlamda normlar vardır. Nietzsche, özgün insan anlayışında, insanın bir 
imkân varlığı oluşuna, özgürlüğüne, tutkularına, zayıf yanlarına vurgu yapacaktır 
fakat Nietzsche için insanın en özgün yanının yaratıcı yanı olduğunu söylemek 
muhtemelen yanlış olmaz. Zira Nietzsche’ye göre “yaşamın özü değer koymadır”14 
ve insan dünyayı değerler koyarak yaratır. İşte ahlak da, sürünün işine gelen 
metafizik kavramlarla değil, ancak insanın bu yanına vurgu yaparak tartışılabilir. 
Zira ona göre hem insanın kendini gerçekleştirmesi hem de nihilizm illetinden 
kurtulup iyi yaşama kavuşması, yine insanın değerler yaratmasıyla mümkün 
olabilir. 

Ayrıntıları bu çalışmanın sınırlarını aşıyor olsa da Nietzsche’de insanın bir 
perspektif varlığı olduğunu, bu bakımdan ne nesnel olduğu iddia edilen “olgu”ların 
ne de insani yaşamda ahlaki değerlendirmelere tabi tutulan olayların aslında böyle 
olduklarını ifade etmek, düşüncesini anlamak açısından zorunludur. Nietzsche’ye 
göre Aydınlanmacı akıl ve hakikat kavramları esasen gerçekleşemeyecek metafizik 
ideallerdir zira değişmeyen ve insanın akıl aracılığıyla ulaşabileceği bir hakikat 
yoktur. Evrende oluş esastır ve bu evren elimizdeki tek gerçekliktir. Hakikat ise, 
insanların onsuz yaşayamadığı açıkça bir yanlış türüdür. Nietzsche bu anlamda 
hem görünenin arkasındaki gerçekliği hem de evrensel hakikat anlayışını 
reddeder. Ona göre tarihin kendisi bile çeşitli kaygılarla ona dayatılan bir yorumla 
okunur. Dolayısıyla Nietzsche düşüncesinde “ereklilik” anlayışı hem doğadan hem 
de tarihin kendisinden tasfiye edilmiştir. Bu yüzden de insanlar için değişmez 
bilgiler, evrensel hakikatler değil; çeşitli yorumlar söz konusudur. İnsan, 
ölümlülüğe, ölümlülüğü bilmenin trajedisine, dünyadaki acılara, özgürlük isteğine 
karşı, kadere karşı çeşitli itkilerle hayata küsmüş ve onu öteleyerek başka dünyalar 
ya da ideallerde umut bulmuştur. Fakat ilerleyen satırlarda göstermeye 
çalışacağımız üzere Nietzsche’de klasik anlamda bir özgürlük-zorunluluk 
ayrımından bahsedilemeyeceği gibi, belirli bir yazgının, dünyada bir ebedi 
dönüşün olması da, ancak kendisini kabul etmekle bu yaşamı kutsayabileceğimiz 
bir gerçektir. 

Tüm bu malumat ışığında denebilir ki Nietzsche’nin insan anlayışı her şeyden önce 
son derece “gerçekçi” oluşuyla öne çıkar. Nietzsche, çoğu filozofun yaptığı gibi 

                                                        
14 Friedrich Nietzsche, Güç İstenci, s. 23. 
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insanın hoşa gitmeyen yanlarını hesaba katmıyor değildir. Nietzsche insanı ne salt 
bir akıl varlığı ne de salt bir hayvan olarak ele alır. Nietzsche’nin en temel derdi 
insanı olduğu haliyle, tüm yanlarıyla, kötüyse kötü, zayıfsa zayıf özellikleriyle, 
mümkün olduğunca zaaflarıyla ele alır. Gerçekçi bir perspektiften yola çıkar fakat 
insanın “olabileceği” “üst insan”a da sırtını dönmez. Yalnız Nietzsche’de “olması 
gereken” bu dünyayı reddedip de daha yüce şeylere yönelen bir insan değil, bu 
dünyadaki varoluşunu evetleyen, onu haklı çıkartan ve kendisini bu dünya içinde 
olduğu haliyle kabul eden, bu anlamda “yazgı”sına boyun eğen insandır. Dolayısıyla 
Nietzsche’nin etik anlayışından söz edilecekse, önceden belirlenmiş erdemlerden, 
etik normlardan ya da ilkelerden bahsedilemeyeceğini baştan ifade etmek gerekir. 
İnsanın, diğer insanlar ve dünyayla kurduğu ilişki, yorumlar üzerinden oluyor ve 
bu yorumlar perspektife göre belirleniyorsa, bu felsefede sonsuzca imkâna açılan 
bir temel, üst insanın yaşamla barış yapacağı bir temel söz konusu olacaktır. Fakat 
bu sonuca varmazdan önce Nietzsche’nin etik görüşlerini daha ayrıntılı bir biçimde 
ele almak gerekir. 

3. Ahlakın Soykütüğü: Köle ve Efendi Ahlakı & Sürü İnsanı ve Üst İnsan 

Nietzsche’nin insan kavrayışında en önemli özelliklerden bazılarının, insanın bir 
imkânlar varlığı oluşu, yaratıcı oluşu ve belirli bir sabit metafizik öze sahip 
olmayışı olduğu ifade edilmişti. Tam da bu sebeplerle Nietzsche, bir insandan değil 
de insan tiplerinden söz edecek, iyi ve kötü kavramlarının kabul edildiği hallerinin 
ötesine geçerek, tarihsel bir incelemeden de yola çıkarak, kabul gören idealleri bu 
insan tipleri üzerinden anlatacaktır. Dolayısıyla Nietzsche, düşüncesini 
geliştirirken hem somut insandan, yani şimdide yaşayan kanlı canlı insan 
tiplerinden hem de bir imkân olarak yaşama evet diyen insandan söz edecektir. Bu 
sebeple Nietzsche şimdiye dek dünyaya sadece kendisine sunulan pencereden 
bakan bir alt tip olarak sürü insanından, bir de nihilizm koşullarını yaratıcılığıyla 
aşma imkânını barındıran tip olarak üst insandan bahsedecektir. 

Nietzsche bu yıkıcı fakat bütünlüklü bir çözümü de üreten düşüncesini, çeşitli 
metinlerine yayarak ortaya koymuştur. Fakat özellikle Ahlakın Soykütüğü Üzerine 
ve İyinin ve Kötünün Ötesinde başlıklı eserlerinde felsefesinin en temel tezlerini, 
diğerlerine nazaran muhtemelen daha duru bir tarzda ifade eder. Nietzche, Ahlakın 
Soykütüğü Üzerine başlıklı eserinde “iyi” ve “kötü” kavramlarının kökenlerini 
incelemeyi dener. Ona göre eğer içerisinde bulunduğumuz durum ahlaki bir krizse 
ve insanlık bir nihilizm batağına düşmüş ise bunu aşmanın yolu varolan ahlakın 
kökenlerine dönüp onu yıkmak ve yerine üst insanın ahlakını inşa etmek olacaktır. 
Dolayısıyla ahlak insan yaratımı bir şey olduğundan, burada neye iyi, neye kötü 
dediğimiz ciddi bir anlam taşır. 

Nietzsche’ye göre kökeninde iyi ile soylu kavramları birbirine eş olarak 
kullanımıştır. Kötü ile fena ise reaktif bir ahlakı işaret ederek soylu niteliklerden 
yoksun olan insanı kasteder. Bu ilk anlamıyla iyi esasen, içerisinde, atılganlık, 
topluluk içinde olmaya bağımlı olmamak, yaratıcılık, cesaret, ruhça yükseklik gibi 
klasik anlamda iyi denen özellikleri barındırsa da hesap kitap yapabilme, atılganlık, 
çıkarlarını kollayabilmek, fiziki kudret, kurnazlık, yönetme arzusu gibi (çileci ahlak 
anlayışında) alışılmadık özellikleri de barındırır. Bunlar yönetme gücünü eline 
alabilmiş soyluların klasik özellikleridir. Dolayısıyla bu iyi=soylu denkleminde 
cesur, kendi aklını kullanıp, kendi uygun gördüğü biçimiyle, başkasına boyun 
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eğmeden yaşama cesaretini gösteren özellikler ön plana çıkmıştır. Fakat kölenin, 
yani kendisi olamayan ve yalnız kalmak için fazla güçsüz olup farklı her şeyden 
korkan kölenin biriktirdiği “hınç” duygusu bir dönüşümü doğurur. Rahiplerin 
değerlendirme biçimi15 dediği şey aracılığıyla “iyi”nin içi, semavi dinlerde ve tüm 
felsefe tarihinde kabul edileceği biçimiyle “acıma”, “yumuşak başlı olma” vb. gibi 
ruhça yetersizliğe işaret eden başka kavramlarla doldurulmuştur: 

Rahiplerin değerlendirme biçimlerinin şövalye aristokrasisinden 
kaynaklanıp zıt yönde geliştiği kolayca kestirilebilir; bu zıt yönlü 
gelişme, özellikle rahipler kastıyla savaşçılar kastı, birlikte olmayı, 
anlaşmayı istemeyip karşı karşıya geldiklerinde ortaya çıkıyor. 
Şövalye aristokrasisinin değer yargıları güçlü bir bedene sahip 
olmayı, capcanlı, zengin, coşku dolu sağlığı, sağlığı korumaya 
yarayan savaşı, serüveni, avcılığı, dansı, savaş oyunlarını ve 
genellikle sağlam, gür, sevinçli eylemleri temel alıyor. Rahip 
soyluluğunun değerlendirme biçimlerininse –gördüğümüz gibi- 
değerlendirme dayanakları farklı: Savaş patladığında pek de güçsüz 
kalır bunlar! Çok iyi bilindiği gibi rahipler en şeytan düşmanlardır –
Niçin öyledirler? Çünkü çok güçsüzdürler. Bu güçsüzlükleri içlerinde 
dehşetli, korkutucu bir nefretin büyümesine yol açar, en tinsel ve en 
zehirli bir nefretin (…) Orada, ahlakta köle başkaldırısının 
başladığını söylüyordum; bir başkaldırı ki, ardındaki iki bin yıllık 
tarihi artık görmüyoruz, zaferi onlar kazanmışlardı…16 

Dolayısıyla Nietzsche’ye göre kölelerce beslenen öfke, duyulan hınç, din aleti 
yoluyla muhteşem bir intikam halini almıştır. Köle ruhluların güçlü olanları, 
özellikle Hristiyanlık aracılığıyla soylu “iyi” anlayışını ters çevirip, bunların 
özelliklerini “kötü” olarak belletmişler ve temelde zayıflıktan beslenmişlerdir. Tam 
da bu zayıflık, en çok kabul gören ve en yüksek erdemleri “acıma, kendini feda 
etme, bedensel hazları terk edip istemeyi yok etme” gibi hem dinin hem de 
felsefenin desteklediği çileci idealler olarak belirlemiştir. 

Nihayetinde Nietzsche’ye göre içerisinde bulunduğu çağa, hatta 2500 yıllık geçmişe 
hâkim olan ahlak köle ahlakı olmuştur. Nietzsche, çileci köle ahlakının temellerini 
Sokrates ile başlatır. Dolayısıyla Sokrates’in baldıran zehrini içmekten kaçmayıp 
kendini feda etmesi bile Nietzscheci bir okumayla, çileci ahlakın bir ürünü olarak 
görülür. Zira ona göre evet denmesi gereken, kimi üst idealler adına ölüm değil, 
aksine yaşamın kendisidir. Köle ahlakı, kendi yaşamını kendi yarattığı değerlerle 
kuramayan, varoluşunu olumlayamayan, zayıf, farklı olandan korkan ve sürekli 
kalabalıklar içerisinde kalabalık tarafından onaylanmayı bekleyen sürü insanının 
ahlakıdır. Efendi ahlakı ise, üst insanın ahlakı olarak yaşama evet der. Kimse 
tarafından onaylanmaya ihtiyacı yoktur ve dünyada kalan herkes belirli bir türde 
eyliyorsa da o kendi yarattığı değere göre eylemekten yani yalnızlıktan 
korkmayacak gözü kara kişidir. Nietzsche bu iki ahlak tipinin genel özelliklerini 
şöyle özetler: 

                                                        
15 Friedrich Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne: Bir Kavga Yazısı, s. 47. 
16 Friedrich Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne: Bir Kavga Yazısı, ss. 47-48. 
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Ahlakta kölelerin başkaldırısı, hınç duygusunun yaratıcı olması ve 
değerler doğurmasıyla başlıyor. Gerçek tepkisi, eylemleri yadsınmış; 
kendilerini hayali bir intikamla avutan böyle bir varlığın hınç 
duygusu. Her soylu ahlak, kendine zafer kazanmış bir biçimde “evet” 
demekten gelişirken, köle ahlakı daha başında “dışta” olana, 
“farklı”ya, “kendi olmayan”a “hayır” der: Bu Hayır, onun eylemidir. 
Bu değer koyan bakışın tersine dönmesi. – Bu yön, geriye, kendine 
doğru değil de dışarıya doğrudur duygusuna aittir: Var olması için 
köle ahlakının, hep karşı dış dünyaya, fizyoloji açısından 
bakıldığında, genellikle eyleme geçmesi için dış uyarıcıya 
gereksinimi olmuş – eylemi temelde tepkiden kaynaklanmış. Soylu 
değerlendirme biçiminde tersi söz konusu: Kendiliğinden eyleme 
geçer ve gelişir; karşıtını, yalnızca kendine daha minnettar, daha 
sevinç dolu “evet” demesi için arar, - olumsuz kavranılan “alçak”, 
“sıradan”, “kötü” yalnızca baştan aşağı yaşam ve tutkuyla dolu 
olumlu temel kavramların “biz soylular, biz iyi, güzel ve mutlular!”ın 
soluk bir karşıt görüntüsüdür.17 

Dolayısıyla köle ahlakına uyan sürü insanı, sürekli hayır diyerek yaşarken, üst 
insanın mottosu “evet”tir. O yaşama, yaratıcılığa, yeniliğe, farklıya evet der. Sürü 
insanı, kendi ahlakını da efendinin olumsuzlanması üzerinden kurmuştur: “Şöyle 
der sürü insanı: ‘ben efendi gibi kötü olmadığım için iyiyim’. Oysa efendi ahlakına 
sahip olan kişi ‘ben kendim gibi olduğum için iyiyim’ şeklinde düşünmektedir.”18 
Böylelikle Nietzsche’nin, bir olanak olarak üst insan tipine ve onun yaşamının 
içeriği olarak ebedi dönüş iler amor fati kavramlarına, yani bu tezleri ayrıntılı 
olarak ortaya koyarak projesini bir anlamda tamamladığı Böyle Buyurdu Zerdüşt 
adlı eserine bağlanmış oluruz. 

Nietzsche’ye göre, daha önce de belirttiğimiz üzere nihilizm batağından çıkmak 
ancak, sürü ahlakını terk etmek ve onun yerine efendi ahlakını yerleştirmekle 
mümkün olacaktır. Fakat efendi ahlakı denen şey insana, hiç de belirli ilkeleri kural 
edinen bir normlar bütünlüğü ya da erdemler skalası sunmaz. Bunun yerine dünya 
üzerindeki insanları yaşamla, bedenle, istemeyle barıştıracak ve toplum olarak 
birlikte “iyi” yaşamanın imkânını kuracak olan, belirli bir insan tipinin, 
Nietzsche’nin “üst insan” dediği tipin çoğunluk olmasıyla başarılabilecek bir 
idealdir. Bu insan en temelde, değerler yaratıp yaşamın özünü gerçekleştiren, 
varoluşunu bu yolla haklılandıran insandır. Ebedi dönüş ise, Şen Bilim adlı eserinde 
okuduğumuz üzere Nietzsche’nin, üst insanın kabul etmesi gerektiğini düşündüğü, 
yaşama evet denip, onu olduğu haliyle kabul etmenin temel koşullarından birisidir. 

Nietzsche’nin “üst insan” metaforu aracılığıyla yaptığı önerilerin ve üst insanın 
özelliklerinin tamamı bu çalışmanın sınırlarını aşıyor olsa da, bu kişinin en 
temelde, değerler yeniden değerlendirildikten, yani bunlar yıkıldıktan sonra, 
yaşama evet diyen değerleri üreten kişi olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. 
Nietzsche’nin, öğretisi için seçtiği Zerdüşt, her şeyden önce insanlardan uzaktadır, 
onlar tarafından bir biçimde dışlanmış, çeşitli sıfatlarla anılarak kimi zaman alay 

                                                        
17 Friedrich Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne: Bir Kavga Yazısı, s. 51. 
18 Adnan Esenyel, “Varoluş İstemi: Friedrich Nietzsche”, s. 125. 
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konusu bile olmuştur. Bu durum, tam da Zerdüşt’ün sürü ahlakına uymaması, 
sürünün ise kendinden olmayana sürekli olarak hayır deyip, kendisini onun 
dışlanması üzerinden gerçekleştiriyor olmasından kaynaklanır. Zira sürü insanı, 
çoğunluk halinde bir araya gelerek, “farklı” olan azınlığın dışlanması üzerinden 
kendi birliğini onaylar. Kendisini, yarattığı o kasvetli fakat sınırları belirli alanda 
“güvende” hisseder. Bu yüzden Zerdüşt yalnızdır ve Böyle Buyurdu Zerdüşt, hem 
herkes için yazılmış hem de kimse için yazılmamıştır. Çünkü Nietzsche farkındadır 
ki, üst insan öğretisi bile, efendi ahlakının gerçekleşimi olarak Nietzsche’nin 
ürettiği bir metafordur. Herkese hitap edecek fakat çoğunluk tarafından 
anlaşılmamaya da mahkum olacaktır. Bununla birlikte Nietzsche’ye göre herkes bu 
metaforu kabul etmek zorunda da değildir. Felsefe, nihayetinde varoluşun haklı 
çıkarılıp gerçekleştirilmesi için bir araç konumundaysa, başka birisi, efendi 
ahlakına sahipse, kendi metaforunu kendisi üretebilir. Dolayısıyla Nietzsche, 
felsefesine uygun bir biçimde davranarak, öğretisini biricik tek hakikat olarak da 
sunmaz. O ancak, üst insan olmaya gönüllüler için bir temel sağlayabileceğinin 
farkındadır. 

İşte bu üst insan, dünyada bir ebedi dönüş olduğunu bilip, bunu kabul edip, asla 
pişman olmayacağı şekilde yaşayan insan olmalıdır. Ölümünü bildiği halde, 
varoluşun tekliğini ve değerini de bilen, ona göre eyleyip yaşamı her şeye rağmen 
olumlayan kişi olmalıdır. İnsan, eğer çembersel bir anlayışla ebedi dönüşü kabul 
ederse, her şeyin olduğu şekliyle olması gerektiğini kabul edecek, dolayısıyla 
yaşamının sorumluluğunu alıp yaptıklarından pişman olmak yerine, pişman 
olmayacağı şekilde yaşamayı tercih edecektir. Yazgı fikri bu yüzden önemlidir: 
“Benim insanlardaki büyüklük için formülüm Amor fati’dir, yani kişinin şeylerin 
başka türlü olmalarını, ebediyetin bütünü içinde, önce ve sonra olmalarını 
istememesidir.”19 Şen Bilim’de şöyle der Nietzsche: 

Benim öğretim, senden yaşamayın arzu etmen gerekecek şekilde 
yaşamanı ister. Senin ödevin budur. Her halükarda yeniden 
yaşayacaksın. Çaba ve mücadelenin kendisine en yüce duyguyu 
verdiği insanı, bırakın mücadele etsin. Sükûnetin kendisine en hoş 
hissi verdiği insanı da bırakın, sükûnet içinde otursun. Düzenin, 
yoldan çıkmamanın, itaatin kendisine en yüce duygular esinlediği 
insanı ise, bırakın itaat etsin. O sadece neyin kendisine en yüce 
duyguları esinlediği konusunda tam bir açıklık içinde olacak ve 
hiçbir şekilde utanmayacaktır. Ebediyet bütünüyle yaşamaya 
değer!20 

Sonuç olarak Nietzsche’nin felsefesinde, insani varoluşun gerçekleştirilmesi amacı 
esastır. Bu bir oluş felsefesidir. Oluşu, varoluşu, bedenli yaşamı olumlar; bu 
sebeple, başta yaşamın kendisi olmak üzere bunlar iyinin ve kötünün ötesindedir. 
İyi ve kötü insanın değerlemesiyle, bir yorumlamasıyla mümkün olan, insan 
yaratımı şeylerdir ve eğer insan değerleri, yaşamayı seveceği, ebediyen yaşamayı 

                                                        
19 Friedrich Nietzsche, Ecce Homo: Kişi Nasıl Kendisi Olur, çev. İsmet Zeki Eyüboğlu, İstanbul, Say 
Yayınları, 2013, s. 10. 
20 Nietzsche’den aktaran, Arthur Danto, Nietzsche: Hayatı, Eserleri ve Felsefesi, çev. Ahmet Cevizci, 
İstanbul, Paradigma Yayınları, 2002, s. 85. 
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isteyeceği şekilde yaratırsa doğru yaşamış olur. Bu sebeple Nietzsche’ye kulak 
vermek, radikal olmasa bile bireysel yaşantılarımızda bir şeyleri değiştirmek, bizi 
mutsuz eden geleneklerin ve düşünce tiplerinin tahakkümünden kurtulmak için 
faydalı olabilir. Nietzsche’ye felsefe tarihi içerisinde bunca önemini veren, belki de 
her şeyden çok yaşamın değerini eşi görülmemiş bir biçimde hatırlatıyor 
oluşundandır. 
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