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Trajik İnsanın Yolu 
 
 
 

Bergen Coşkun Özüaydın∗ 

20. yüzyılın hemen başında, 1900 yılında ölen Friedrich 
Nietzsche, yaşadığı çağın sorunlarından, Alman ulusunun 
içinde bulunduğu durumdan ve değerler alanındaki çökün-
tüden, en çok da bütün bunlar karşısındaki insanın bunalı-
mından yola çıkarak ortaya koyduğu eserleriyle, çağdaşlarını 
olduğu kadar, kendisinden sonra gelenleri de etkileyen ve 
bugün de etkilemeye devam eden bir düşünür olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Hatta o, hayret edilecek ölçüde birbirin-
den farklı görüşleri olan birçok kişinin, onun adını kullana-
rak kendilerini haklı çıkarmaya çalıştıkları bir figürdür.1 

Bir düşünürün hareket noktası doğrudan doğruya yaşa-
yan insan olunca, o düşünür sistemci ya da klasik anlamda 
bir filozof olarak değerlendirilmese de2 Nietzsche’nin eserle-
rinin bu yüzyılda da bir kez daha, defalarca kez daha ele 
alınması gerekmektedir. Nietzsche’den ancak kendini anla-
maya çalışanlar bir şeyler anlayabiliyorlarsa ve anladıkların-
da da Nietzsche’yi değil aslında kendilerini anlıyorlarsa3, her 
çağda her insanın kendini, insanı anlamak için Nietzsche’ye 
ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Zaten Nietzsche de böyle 
düşünmüş olmalıdır ki en temel eserlerinden biri olan Böyle 
Buyurdu Zerdüşt’ün girişinde “Bir kitap ki herkese göre ve 

∗  Dr. Öğretim Üyesi, Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi Felsefe Bölümü. E-posta: bergencoskun@gmail.com 

1  Tanner, Nietzsche, 11. 
2  Kuçuradi, Nietzsche ve İnsan, 1. 
3  Aruoba, “Nietzsche’yi Anlamak”, Nietzsche: Kayıp Bir Kıta, 268. 
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kimseye göre değil” demektedir.4 Nietzsche, yaşamının tali-
hinin belki de benzersizliğinin alınyazısından geldiğini, do-
ğuş ve çöküş belirtilerinin kokusunu ondan daha iyi alanın 
çıkmadığını hatta Zerdüşt’ünü anlamak için belki gerçekten 
de insanın, kendisinin de olduğu gibi, bir ayağıyla yaşamın 
ötesinde olması gerektiğini düşünür.5 Stefan Zweig, Nietzsc-
he’yi anlatırken, çığ gibi ardı ardına gelen bütün perdelerde 
o yalnız güreşçi, kaderinin fırtınalı havasında hep tek başı-
nadır der ve şöyle devam eder:  

Tek bir insan bile yaklaşmaya ve bu yazgının iç bölgele-
rine girmeye cesaret edemez, her zaman tek başına ko-
nuşur, tek başına savaşır, tek başına acı çeker Nietzsc-
he.6  

Karl Jaspers ise 1935 yılında yayımladığı Nietzsche adlı 
eserinin önsözünde kendi deyimiyle bir ayağı yaşamın öte-
sinde olan Nietzsche’nin çağımızda temsil ettiği düşünce de-
neyimlerinin bütününü ele almamız gerektiğini, onun dü-
şünce deneyimlerinden ortaya çıkanınsa, sınırlarına ve kay-
naklarına gitmek için baskı yapan insan olmanın kaderi ol-
duğunu belirtir.7 İşte bu kader, onun yaşamının talihi ve 
benzersizliği olan alınyazısıdır. Onu hem yaşamın tam içinde 
tutan hem de bir ayağını yaşamın ötesine, yaşamın sınırları-
na ve kaynaklarına uzatan bir alınyazısı.  

 

Nietzsche ve Ebedi Dönüş 
Nietzsche’nin felsefesinin ışığında, insan olmanın kade-

riyle ilgili düşünmek üzere yola çıktığımızda, bakmamız ge-
reken temalardan ilki, ebedi dönüş (bengi dönüş, sonrasız 
dönüş)tür. Nietzsche, Ortaçağ Provence kültüründen ödünç 
aldığı bir kavram olan La Gaya Scienza (Şen Bilim), Almanca 
çevirisiyle “Fröhliche Wissenschaft” adını verdiği, kendi ifa-

4  Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, 3. 
5  Nietzsche, Ecce Homo Kişi Nasıl Kendisi Olur, 7-12. 
6  Zweig, Kendileriyle Savaşanlar, 253. 
7  Jaspers, Nietzsche, 7.  
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desiyle, tıpkı Ortaçağ ozanları troubadourların şiir sanatları 
gibi türkücü, şövalye ve özgür düşünür bileşimini anımsatan8 bu 
eserinde, en büyük ağırlık başlığı altında şöyle bir soru sorar:  

Günün ya da gecenin birinde bir cin, sen yalnızlıkların 
yalnızlığında iken, usulca yanına sokulup sana şunları 
söylese ne olurdu? “Şimdi yaşadığım, yaşamış olduğun 
yaşamı bir kez daha, sayısız kez daha yaşamak zorun-
dasın, bu yaşamlarda yeni hiçbir şey olmayacak, her acı, 
her sevinç, her düşünce, her iç çekiş, yaşamındaki dile 
gelmeyecek ölçüde küçük ya da büyük her şey zorunlu 
olarak, tümden aynı düzen ve aynı sıra içinde sana geri 
gelecek-bu örümcek, ağaçlar arasındaki bu ay ışığı bile, 
bu an bile, ben kendim bile. Varoluşun bengi kum saati 
tekrar tekrar ters çevrilecek, sen ey toz tanesi, sen de 
onunla birlikte…”9  

Yaşam, öyle bir şekilde yaşanmalıdır ki o yaşamı sayısız 
defa aynı şekilde yaşamak söz konusu olduğunda, aynı ya-
şam hiç tereddütsüz kabul edilmelidir. Üstelik içindeki tüm 
acılarla ve mutsuzluklarla birlikte. Nietzsche’ye göre bunu 
bir defa daha, sayısız defa daha istiyor musun sorusu, insa-
nın bütün eylemlerine ağırlıkların en büyüğünü koyacak ve 
insanı bu yaşamı ve kendini iyi kılmak zorunda bırakacak-
tır.10 Ebedi bir dönüş içindeki hayata olduğu şekliyle evet de-
mek için, o hayat yaşanılabilir kılınmalıdır. Nietzsche için ha-
yatın içindeki acılar da olduğu gibi kabul edilmelidir. Çünkü 
acıların içinde gelişme, değişme ve yeniden yaratma olanağı 
saklıdır. Yetkin insanı öldürmeyen şey, onu daha da güçlen-
direcektir.11 Ona göre, günün birinde uçmak isteyen önce yü-
rümeyi, koşmayı, tırmanmayı ve hora tepmeyi öğrenmelidir, 
hiç kimse uçmaya uçmakla başlayamaz.12 İnsanı daha iyi bir 
insan haline getirecek olan, onu trajik insan, üstinsan yapa-

8  Nietzsche, Ecce Homo Kişi Nasıl Kendisi Olur, 78. 
9  Nietzsche, Şen Bilim, 206. 
10  Nietzsche, 206. 
11  Nietzsche, Ecce Homo Kişi Nasıl Kendisi Olur, 10. 
12  Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, 186. 
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cak olan şey acılardan ve o acıları kabul ederek yaşamaktan 
ama yılmadan, bıkmadan usanmadan hayatı değiştirmeye 
çalışmaktan vazgeçmeden yaşamaktan başka bir şey değil-
dir. Zerdüşt bunu söyler: 

En çok yükseldiğimden daha fazla, derinlerine, derinle-
rine inmeliyim acının, onun ta en karanlık seline! Böyle 
ister benim yazgım. Peki! Hazırım. En yüce dağlar nere-
den çıkarlar? diye sorardım eskiden. Denizden çıktıkla-
rını öğrendim sonra. Bunun kanıtları, onların kayaların-
da ve doruklarının eteklerinde yazılıdır. En derinden 
çıkmalı en yüce, kendi yüceliğine.13 

İşte Nietzsche de Zerdüşt gibi yazgısına böylesine hazır-
dır ve onu en karanlık haliyle kucaklamıştır. Nietzsche’nin 
bu konuda örnek aldığı toplum Antik Yunan toplumudur. 
Tarihe dönüp baktığında en yüce dağların denizden çıktığı 
gibi, yaşamın en derin acılarının farkındalığından sıyrılarak, 
en değerli şeyleri yaratmış olanların Yunanlılar olduğunu 
görmüştür. Yunanlılar bilinçsizce değil, farkındalıkla yaşama 
evet demiş ve hatta o yaşamı daha iyiye doğru dönüştürerek 
acının içindeki değişme, gelişme ve yeniden yaratma olana-
ğını kullanmıştır. Hayata katlanmak güçtür; siz de çıtkırıl-
dım olmayın öyle der Zerdüşt, üzerinde bir damla çiğ var di-
ye titreyen gül tomurcuğuyla ortak nemiz var bizim diye so-
rar ve öfkeyle değil, gülmeyle öldürür kişi diyerek bizi, ağır-
lığın ruhunu öldürmeye çağırır.14 Hayatın hep aynı şekilde 
tekrarlanacak olması, ebedi dönüş ancak çıtkırıldım insanlar 
için kötümserlik yaratacaktır. Üstinsana, trajik insana, Zer-
düşt’e düşen alınyazısıyla yüzleşerek, yaşama sırt çevirme-
den yaşamaktır. 

Nietzsche’nin bu alınyazısıyla yüzleşmeyi, Antik Yunan 
bilgeliğini öğrenmesi Tragedya’nın Doğuşu ile birlikte başlar. 
Kendisine göre eşine az rastlanır bir başlangıçtır bu. Di-
onyssosça denen mucizelik olayı kavrayarak, en derin iç ya-

13  Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, 147. 
14  Nietzsche, 44-45. 
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şantısına karşılık gelen tarihteki biricik simgeyi bulmuştur.15 
Peki nedir bu mucizelik olay? O, tek başınadır ve bu tek ba-
şınalık içinde, yazgı, kader ya da alın yazısı adına her ne de-
nirse denilsin onunla baş etmeyi, onu kabul etmeyi hatta onu 
sevmeyi başarır. Nietzsche’nin mucizesi budur. Michael Tan-
ner, Nietzsche’nin yaşamı boyunca acı ile kültür arasında 
bağ kurmaya önem verdiğine ve kültürleri her yerde hazır 
ve nazır olan acıyla başa çıkmaları ölçütünde derecelendir-
diğine dikkatimizi çeker ve onun Antik Yunan tragedyasına 
ilgi duymasını da buna bağlar.16 Antik Yunan, acıyla baş et-
meyi başarmış, onu soğurmuş ve en iyi amaçla kullanmıştır. 

Albert Camus, Sisifos Söyleni’nde, yaşamın yaşanmaya 
değmediği düşüncesine vararak ölen nice insanlar gördüğü-
nü söyler.17 Nietzsche ise, Camus’nün bu sözleri söyleme-
sinden yıllarca önce, her ikisinden yüzyıllarca önce yaşayan, 
yaşamın yaşanmaya değer kılınması için uğraşan insanların 
varlığından söz eder. Sisifos Söyleni’nin ilk cümlesinde felse-
fenin temel sorusu olarak nitelendirilen, yaşamın yaşamaya 
değip değmediği konusunda bir yargıya varan bu insanlar 
Yunanlılardır. 

 

Tragedya Doğarken 
Nietzsche, Tragedya’nın Doğuşu’na, Yunanlılık ve Kötüm-

serlik başlığının verilebileceğini çünkü orada Yunanlılar’ın 
kötümserliğin üstesinden nasıl geldiklerinin ve onu nasıl 
yendiklerinin öğretildiğini belirtir. Ona göre, varoluşun kor-
kularını ve dehşetini bilen, bunu derinden duyumsayan, aşı-
rı duyarlı, deli dolu arzulu, eşsiz bir acı çekme yeteneğine sa-
hip olan bu halk, aynısını daha yüksek bir şanla çevrili bir 
biçimde tanrıların da yaşadığını göstererek, bu varoluşa kat-
lanmayı başarabilmiştir.18 Yunan Halkı, varoluşun ve haya-
tın tüm acılarını bilmesine rağmen kötümser olmamıştır. 

15  Nietzsche, Ecce Homo Kişi Nasıl Kendisi Olur, 54. 
16  Tanner, Nietzsche, 49. 
17  Camus, Sisifos Söyleni, 15. 
18  Nietzsche, Tragedyanın Doğuşu, 36. 
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Hatta tragedyanın ta kendisi Yunanlılar’ın kötümser olma-
dığının kanıtıdır.19 Bunda öylesine iddialıdır ki, bu eseriyle 
iyimserlik-kötümserlik karşıtlığı üstüne zavallıca dediği ge-
vezelikleri aştığını ifade eder. Putların Alacakaranlığı’nda tra-
jik sanatçı kötümser değildir, tam da kuşkulu ve korkunç 
olan her şeye evet diyendir, o Dionyssosçudur20 sözleriyle, 
Dionyssosça mucizelik olayın ne olduğunu açığa kavuştur-
maya başlar. Nietzsche’de trajik sanatçı, trajik insan, üstin-
san, Zerdüşt ve Dionyssosçuluk/Dionizik kavramlarının ço-
ğu kez birbirleriyle örtüşür. Nietzsche’de dionizik: 

Birliğe bir itilim, şahsı aşmak, günlük yaşam, toplum, 
realite, yok oluşun uçurumunun üzerinden aşış, daha 
karanlık, daha dolu, daha tereddütlü durumlara tutku-
lu-acı verici bir taşış, hayatın toplu karakterine bir heye-
can verici evet deyiş, her değişimde aynı kalan olarak 
aynı kudrette olana, aynı mutlulukta kalan olarak, haya-
tın en korkunç ve en kuşku uyandırıcı niteliklerini tas-
vip eden ve kutsayan büyük kamu Tanrısal sevince ve 
acıya katılış ve acımacılık olarak: doğurmaya yönelik 
ebedi irade, tekrar dönüşe yönelik irade, yaratmanın ve 
mahvetmenin zorunluluğun birlik hissi.21 

anlamına gelir ve Dionyssosçuluk da, yaşama, hem de getir-
diği her tür acıyla ve mutsuzlukla birlikte evet demek ve bu 
sayede trajik sanatçı ve aynı zamanda da böyle buyuran bir 
Zerdüşt olmayı göze almaktır. Dionyssos ve Zerdüşt’ün bir-
liğini açıklamaya Ecce Homo’da da devam eder. Zerdüşt’ün 
gerçeği en katı yüreklilikle, en korkunç olarak gören, evren-
sel olumlayışın, o sonsuz, sınırsız evet ve amin deyişin ta 
kendisi olduğunu ve bu nedenle yine Dionyssos’a vardığını 
ifade eder.22 Bu evet, dolup taşmaktan doğmuş en yüksek 
olumlama ilkesidir, sınırlama bilmez, acının kendisine, su-
çun kendisine, varlığın sorunsal ve yabancı nesi varsa hepsi-

19  Nietzsche, Ecce Homo Kişi Nasıl Kendisi Olur, 53. 
20  Nietzsche, Putların Alacakaranlığı, 24. 
21  Nietzsche, Güç İstenci, 490-491. 
22  Nietzsche, Ecce Homo Kişi Nasıl Kendisi Olur, 89. 
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ne söylenen bir evettir. Nietzsche için, yaşama karşı bu en 
sonuncu, en sevinçli, en coşkun ve taşkın evet deyiş, yalnızca 
bilgeliklerin en yükseği değil, aynı zamanda en derinidir, 
doğrunun ve bilimin en sağlamca doğrulayıp destekledikle-
ridir.23 

Bu evet deyiş, böylesine bir bilgelik ve Dionyssosça du-
ruş, her ne kadar edinilmesi pek güç olsa ve bedeli ağır olsa 
da, kimi insanlar için vazgeçilmesi mümkün olmayan bir 
karakter özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani, zayıflar 
için zayıflıklarının verdiği esinle, gerçekten korkup kaçmak, 
yani “ülkü” nasıl bir zorunluluksa, güçlüler için de böyledir 
bilmek, gerçeğe “evet” demek.24  

Antik Yunan’ın, Dionyssos’un, Zerdüşt’ün ve Nietzsc-
he’nin söylemeyi başardığı bu kutsal evete, amor fati’ye, yaz-
gıyı sevmeye ve trajik insana giden bu yolun ilk adımları 
Nietzsche için Tragedya’nın Doğuşu ile atılmıştır. 

Nietzsche, Yunan neşesinin altında, aslında yaşamın acı-
larının farkına varmış olmanın ve bu acılarla beraber, bu acı-
lara rağmen yaşamanın yattığını söyleyerek, kendi hayatında 
ve kendi çağında da böyle bir yaşama ulaşmanın peşine düş-
müştür. Ona göre Yunanlı, suç ve yazgı dünyasından kaç-
mak istememiş, ölümden sonraki bir dünya umuduna kapıl-
mamış, yaşamın korkunç ve saçma yönüyle ilgili tiksinti 
uyandıran düşünceleri, yaşamı olanaklı kılan imgelere dö-
nüştürmeyi başarmıştır.25 Nietzsche, önce, Yunanlılar’ın le-
tarjik uykusundan söz eder. Dionyssosça esriklik hali ile ge-
len bu uyku, olağan yaşama dair tüm görünüşleri ve gerçek-
liği ortadan kaldırır. İçinde öylesine bir esriklik ve unutuş 
vardır ki, insan, kendini içinde bulduğu dünyanın gerçekliği 
karşısında, birdenbire düşlerden, ışıklardan yoksun kalmış 
bir yabancıdır.26 İşte bu yabancı, yaşadığı ama yabancılaştığı 
dünyayı yeniden kendi evi haline getirmek zorundadır, aksi 

23  Nietzsche, 55. 
24  Nietzsche, 55. 
25  Nietzsche, Yunan Tragedyası Üzerine İki Konferans, 68. 
26  Camus, Sisifos Söyleni, 18. 
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takdirde yaşam dayanılmaz olacaktır. 
Dünyayı yeniden kendi evi haline getirmeyi başaran ve 

yaşama istencini kaybetmeyen Yunanlı, yaşamın acılarının 
farkında olmasına rağmen yine de yaşama sarılır ve onu gü-
zelleştirmeye çalışır. O varoluşun korkulu ve zalim yanlarını 
biliyordur bilmesine ama, yaşayabilmek için bunları örtmeyi 
başarmıştır. Dionyssos’un eşlikçisi Silenos, kral Midas’ın in-
sanlar için neyin daha iyi ve neyin çok öncelikli olduğu soru-
su üzerine, yaşamla ilgili en önemli sırrı açıklar: 

Zahmet ve sıkıntı içindeki sefil kitle, öğrenecek, size ya-
rayacak bir şey yok diyorsam, beni niye zorluyorsunuz. 
Çünkü kendi sefilliğinizin içinde, farkında olmadan, ya-
şamınız hiç sıkıntı çekmeden geçip gidiyor. Bir kez in-
san olmaya gör, asla çok mükemmel olamazsın, en iyi 
varlıktan payını alamazsın. Yani sizin için en mükem-
mel şey istisnasız, kadınlar gibi erkeklerin de hiç doğ-
mamış olmasıdır. Bundan başka en iyi şey ise- doğduk-
tan sonra, olabildiğince çabuk ölmenizdir.27 

İşte Yunanlı’nın başarısı, Helen istenci denilen şey, yaşa-
mın acılarına çare olarak Homeros’un sanatıyla Olympos 
dünyasını yaratması, o acılara rağmen, o acılarla birlikte ya-
şamayı öğrenmesi ve yaşam nasıl olursa olsun yaşama evet 
demesidir. Nietzsche için yol gösterici olan, onu trajik insana 
götürecek, Dionyssosçuluğa özgü olan da Yunanlı’nın bu 
tavrıdır. Yunanlı dikenli çalılıklarda güllerin açıvermesi gibi, 
Silenos’un bilgeliği üzerinden, eşsiz bir acı çekme yeteneğiy-
le, varoluşa katlanabilmek için bir tanrılar düzenini ve sanatı, 
tragedyayı yaratmıştır. Tragedyanın Schopenhauer’ın anla-
dığı gibi bir kötümserliği kanıtlamaktan çok uzak olduğunu, 
aksine böyle bir kötümserliğin kesin reddedilişi ve karşı 
mercii olarak kabul edilebileceğini düşünür.28 

Ve nasıl ki Yunanlı yaşayabilmek için kendine yeni bir 
dünya Olympos tanrılar dünyasını ve tragedyayı yarattıysa, 
şimdi içinde bulunduğu dünyada yaşayamayan, içinde bu-

27  Nietzsche, Yunan Tragedyası Üzerine İki Konferans, 63. 
28  Nietzsche, Putların Alacakaranlığı, 110. 
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lunduğu dünyanın değerlerinden mutsuz olan insan da tıpkı 
Yunanlı’nın yaptığı gibi kendi dünyasını yaratabilmelidir. 
Nietzsche, insanı, kendi dünyasını yaratmaya davet eder. 
Ancak bu daveti kabul etmek, ağır bir sorumluluktur. Tanrı 
Dionyssos gibi parçalanıp, yeniden doğmayı göze almayı ve 
buyurup duran bir Zerdüşt’ün sözlerine kulak vermeyi, hat-
ta bir Zerdüşt olmayı gerektirir. Nietzsche de kendisinden, 
ben, filozof Dionyssos’un son havarisi, ben, bengidönüşün 
öğretmeni diye söz eder.29 

 

Zerdüşt’ün Buyrukları 
Zerdüşt, ruhun nasıl deve, devenin aslan ve aslanın da en 

sonunda nasıl çocuk olduğunu anlatır önce. Ağır olan her 
neyse ve nelerse onları yüklenmek isteyen güçlü ruh, bütün 
ağır şeyleri yüklenip, yükünü alan deve nasıl çöl yolunu 
tutarsa, tıpkı öyle kendi çölüne yollanacaktır. Bu yükten go-
cunmaz ve onu seve seve yüklenir. Zerdüşt, ruh için nice 
ağır şeyler olduğunu, içinde saygı barınan, güçlü ve daya-
nıklı ruhun, deve gibi, iyi yüklenmek istediğini söyler.30 Bu 
deve ruh, Silenos’un bilgeliğinin, hayatın acılarının ve mut-
suzluklarının farkına varmış ama henüz onları ne yapacağını 
veya nasıl dönüştüreceğini bilmeyen Antik Yunanlı gibidir. 
Ama bu yeterli değildir. Bundan sonra ruh, özgürlüğü ele 
geçirmek ve kendi çölünde efendi olmak isteyecektir, şimdi 
sıra aslanlaşmaktadır. 

Aslanlaşan ruhun son tanrısı, “yapmalısın” ejderidir. As-
lan, “istiyorum” diyen, binlerce yıllık değerlere karşı çıkmak 
isteyen bir ruha sahiptir ve karşısında, bütün yaratılmış de-
ğerlerim ben, diyen bir ejder durmaktadır. Zerdüşt, yeni de-
ğerlere hak kazanmanın yırtıcı hayvan işi olduğunu söyler. 
Ancak bu yırtıcı hayvan bile, yeni değerler yaratmayı başa-
ramaz, onun başarısı, yeni değerlere hak kazanmak, yeni bir 
yaratma için kendine özgürlük yaratmak ve “yapmalısın” ej-

29  Nietzsche, 110. 
30  Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, 31. 
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derini ortadan kaldırmaktır.31 
Ruhun aslana dönüşünden sonra Zerdüşt şu soruyu so-

rar: “Fakat, söyleyin kardeşlerim, çocuğun yapıp da aslanın yapa-
mayacağı şey nedir? Neden yırtıcı aslan daha da çocuklaşmak zo-
rundadır?”32 Eski değerlerle yaşayamayacağını anlayan ve 
onlara savaş açarak özgürlüğünü kazanan son tanrıyı da öl-
düren ruh, şimdi kendi dünyasını yaratmak zorundadır. İşte 
bu da çocuk olacaktır. Çocuk aynı zamanda trajik insanın ta 
kendisidir. Çocuk der Zerdüşt, suçsuzluktur ve unutkanlık, 
bir yeni başlangıç, bir oyun, kendiliğinden dönen bir teker-
lek, bir ilk devinme, bir kutsal Evet.33 

Hayatı olduğu gibi kabul etmek ve ona evet demek, işte 
ancak bu aşamalardan geçerek edinilecektir. Zerdüşt, çocuk 
ya da trajik insan, acıyı sadece aşmakla kalmaz, onda bir 
anlam bulur. O şimdi Silenos’un söylediği gibi doğmamış ol-
mayı ya da mümkün olduğunca çabuk ölmeyi seçmemiş 
olandır. Söylediği, evetle birlikte, korkunç ve saçma olduğu-
nu görse de bu hayatı üstlenip, yaşamın korkunç ve saçma yön-
leriyle ilgili tiksinti uyandıran düşünceleri, yaşamı olanaklı kılan 
imgelere dönüştürmeyi başaracaktır.34 

Bir çocuk gibi oyun oynamak ve oyun kurmak için yaratı-
cı olmak gerekmektedir. Nietzsche bu nedenle, yaratma işi 
insana düşsün diye Tanrı’yı öldürmüştür. Çocuk insan, bir 
sanatçının eserini yarattığı gibi, Antik Yunanlılar’ın Olympos 
Tanrılar dünyasını ve tragedyayı yarattığı gibi kendi değer-
lerini yaratacak, yaşamı ve kendini bir sanat eseriymişçesine 
yeniden kuracaktır: 

…ince duygulu ve en narin ve en ağır acıları çekme ye-
teneğinin tek sahibi olan, sözümona dünya tarihinin 
korkunç kıyım işlerinin ortasına ve doğanın zalimliğine 
keskin bir bakışla bakmış olan ve istenci Budacı bir 
tarzda yadsımayı özleme tehlikesiyle karşı karşıya olan 

31  Nietzsche, 32. 
32  Nietzsche, 32. 
33  Nietzsche, 32. 
34  Nietzsche, Yunan Tragedyası Üzerine İki Konferans, 47. 
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Helen. Sanat kurtarır onu ve sanat aracılığıyla kazanır 
kendisine onu yaşam…35 

Böylece, yaşamda farkına varılmış olan korkunç olanın 
sanatsal itaat altına alınışı olarak yüce olan ve saçma olandan 
duyulan tiksintinin sanatsal boşalması olarak komik olan or-
taya çıkarak Yunanlı’ya metafizik bir avuntu, hayata diren-
me gücü ve onu güzelleştirme olanağı sunar. Frédéric Le-
noir, Nietzsche’de bir tür neşe estetiği bulunduğunu belirte-
rek, onda yaratıcı eylem yoluyla sanatın, ayrıcalıklı bir dene-
yim olan neşeyi meydana getirdiğini ve bize insanın kendini 
sürekli yeniden yaratması süreci etrafında, kendi hayatını bir 
sanat eseri haline getirmesinden ibaret olan başarılı bir hayat 
modeli sunduğunu ifade eder.36 Nietzsche içinse, birinin ki-
şiliğine bir biçim vermesi ise, büyük, az görülen bir sanat-
tır.37 Bunu ancak ruhunu çocuklaştırmış trajik insan, trajik 
sanatçı, üstinsan başaracaktır. Yaratma oyunu için bir kutsal 
evet gerektir ve dünyayı yitirmiş olan kendi dünyasını kaza-
nacaktır artık.38 Onu kutsal evete, hayatın olduğu gibi onay-
lanmasına götürecek olansa amor fatidir. 

 

Amor Fati 
Nietzsche için amor fati, yazgı/kader sevgisi, insanın ha-

yatın içindeki her şeyi, hem de sonsuz kere tekrarlanacak da 
olsa kabul etmesini, Dionyssosça yaşamasını sağlayacak bir 
yol, bir formül ve hatta bir filozofun erişebileceği son nokta-
dır. Güç İstenci’nde amor fatiyi şu sözlerle açıklar: 

Benim, “evet”e götüren yeni yolum… Bir ruh ne kadar 
çok gerçeğe katlanır, ne kadar çok gerçeği söylemeye ce-
saret eder?... dünyaya bir diyonizik o nasılsa evet de-
mek, bir şeyi ondan çıkarmaksızın, istisnasız ve seçme-
siz olarak -o ebedi devr-i daimi ister. Aynı nesneler, aynı 

35  Nietzsche, Tragedyanın Doğuşu, 57. 
36  Lenoir, Neşenin Gücü, 46. 
37  Nietzsche, Şen Bilim, 174. 
38  Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, 33. 
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mantık ve düğümlemenin mantıksızlığı için. Bir filozo-
fun erişebileceği en yüksek ruh durumu: İnsan varlığına 
diyonizik (coşkusal) olarak tavır takınmasıdır. Benim 
bunun için formülüm amor fatidir.39 

Böylece amor fati, trajik insana giden yolun bir başlangıç 
noktası haline gelir. Yazgısını sevmeyenin, yaşadığı hayatı 
sonsuz kere yaşamaya gönüllü olmayanın trajik insan olma-
sına da imkân yoktur. Şen Bilim’in, yeni bir yıla girerken pa-
sajında bundan sonra yaşamının nedeni, güvencesi, tatlılığı 
olacak düşünceyi açıklar. Şeylerde güzel ve zorunlu olanı 
görmek için öğrendikçe öğrenmek ister, öğrenince şeyleri gü-
zelleştirenlerden biri olmaya karar verir ve amor fati der, 
bundan sonra benim aşkım bu olsun. Henüz başaramasa da 
günün birinde bir evetleyici olmak ister.40 

Nietzsche’ye göre, bir insanın büyüklüğünü belli eden 
amor fatidir; insanın hiçbir şeyi geçmişte, gelecekte, sonsuza 
dek başka türlü istememesidir.41 Nietzsche için amor fati, ya-
şamın getirdiği ve insan olmanın kaderinde yer alan zorun-
luluğa katlanmak değil, onu sevmektir. 

Nietzsche bunu başarabilmiş midir? 
 

Trajik Nietzsche 
Stefan Zweig’a göre Nietzsche, Yunanlıyla aynı tragedya-

yı paylaşır:  

Eğer bu kadere bizzat esrik bir Evet dememiş olsaydı ve 
bu benzersiz sertliği onun biricikliği uğruna seçmiş ve 
sevmemiş olsaydı, onu doğanın birçok anlamsız gaddar-
lıklarından biri olarak lanetlemek zorunda kalırdı.42  

Oysa Nietzsche, gönüllü olarak, varoluşu güvendeyken, 
kendi hayatını en derin trajik içgüdüyle kendisi oluşturmuş 
ve sadece cesaretinin gücüyle tanrılara meydan okuyarak, 

39  Nietzsche, Güç İstenci, 488. 
40  Nietzsche, Şen Bilim, 167. 
41  Nietzsche, Ecce Homo Kişi Nasıl Kendisi Olur, 40. 
42  Zweig, Kendileriyle Savaşanlar, 257. 
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tehlikelinin en üst derecesini, bir insanın hayatını tüketebile-
cek şeyi denemeye davet etmiştir.43 Nietzsche kendi davanı-
za hizmet uğruna benzerlerinizle ve kendi kendinizle savaşa 
savaşa yaşayın diye öğütlemiş44 ve bu öğüde kendisi de uy-
muştur. Nietzsche’ye göre trajik insan en çileli hayatı onay-
layan insandır45 ve o, bu anlamda kendini ilk trajik filozof 
sayar, ama insanlığın en amansız, en zorunlu savaşları ar-
dında bırakıp, acı çekmeksizin unuttuğu bir an geleceğini ve 
o zaman yaşama evet deyişin en yüksek sanatı tragedyanın 
yeni baştan doğacağını da uçsuz bucaksız bir umut sesleni-
yor bu yazıdan diyerek müjdelemiştir.46 

Ancak bugün, insanlık, Nietzsche’nin uçsuz bucaksız de-
diği umudu neredeyse tüketmiş gibidir. Nietzsche’nin yaşa-
dığı çağdan günümüze kadar gelen süreçte, insanlık tarihin-
de onun hayal bile edemeyeceği olaylar, acılar, mutsuzluklar 
ve aynı zamanda mutluluklar ve sevinçler yaşanmıştır. Ör-
neğin, I. ve II. Dünya Savaşları ve Holocoust insanlığın acıla-
rı ve insanlık tarihinin yüzkaraları arasındaki yerini alırken, 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ilan edilmesi, dünyanın 
pek çok yerinde ulusların bağımsızlık mücadelelerini kazan-
ması ya da teknoloji alanında yaşanan bazı gelişmeler, insan-
lığı olduğundan daha iyi bir yere getirme çabasına örnek 
gösterilebilir. Ancak her şeye rağmen, insan olmanın kaderi 
değişmemiştir. İnsanlığın kaderini değiştiren olumlu ya da 
olumsuz bütün bu yaşananlara rağmen, insana ait olan bu 
kader, insan olmanın kaderi aynı kalmıştır. O zaman olduğu 
gibi şimdi de insandan beklenen, kendi sınırlarını ve kaynak-
larını bilmesi, bir gün öleceğini bildiği bir dünyada yaşamla 
en iyi ve en doğru şekilde baş edebilmesi ve onu sevmesidir.  

Nietzsche, kendisinin de yaşadığı çağda tanıklık ettiği bü-
tün olumsuzluklara ve ahlaki alanda gördüğü büyük çökün-
tüye rağmen, bir ayağı yaşamın ötesinde olmasına rağmen 

43  Zweig, 257. 
44  Nietzsche, Şen Bilim, 172. 
45  Nietzsche, Güç İstenci, 494. 
46  Nietzsche, Ecce Homo Kişi Nasıl Kendisi Olur, 57. 
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yaşama değer verir, yaşamın onaylanmasından yana tavır 
alır. Yaşamın uzun süren bir hastalık olarak görülmesine de 
yaşam hakkında tüm zamanlarda en bilgelerin hep aynı yar-
gıya varmasına, yaşamaya değmez demesine de karşı çıkar.47 
Yaşamaya değmez diyenlerin, naif bir biçimde, ben artık beş 
para etmem demek yerine, dekadansın ağzındaki bir ahlak 
yalanı olarak, hiçbir şeyin değeri yok, yaşam beş para etmez 
demeyi tercih ettiklerini söyler. Üstelik Nietzsche’ye göre, 
böyle bir yargı, bulaşıcı olduğu için büyük bir tehlike oluş-
turmakta, toplumun bütün çürük zemininde bir kavram bit-
kisi gibi büyümekte ve bazı koşullarda çürümenin zeminin-
de yetişmiş bir zehirli bitki, havasıyla binlerce yıl boyunca 
yaşamı zehirler.48  

İçinde bulunduğumuz çağ, yaşamın, daha önce hiç olma-
dığı kadar çok zehirlendiği bir çağ olarak karşımızda dur-
maktadır. Her birimizin, insan olmanın kaderiyle ve bu ya-
şam zehirlenmesiyle baş başa kaldığı bu çağda da, Nietzsc-
he’nin görüşlerine ve onun çözümlerine ihtiyacımız olduğu 
açıktır. İoanna Kuçuradi, 1965 yılının Ocak ayında, Nietzsc-
he’nin istediği şeyin trajik kişilerin ortaya çıkışını tesadüfün 
elinden alıp, insanlara hedef olarak koymak, yeryüzü kültü-
rünün hedefi yapmak, işaret ettiği şeyinse Yunan trajik çağı-
nın ve Rönesansın bir devamı olarak 20. ya da 21. yüzyılda 
yeni bir trajik çağın gelişi olduğunu belirterek şu soruyu 
sormuştur: Bugün, bu düşüncelerin ortaya konuşundan 75-80 yıl 
sonra bugün için ne söylenebilir?49 

Kuçuradi’nin bu sorusunun üzerinden 54 yıl sonra, bu 
yazının yazıldığı 2019 yılının Ocak ayında aynı soruyu bir 
kez daha soracak olduğumuzda, vereceğimiz cevap anlaşılan 
pek de iç acıcı olmayacaktır. Ancak, dün olduğu gibi bugün 
de trajik insanın yolu bellidir. Yapılacak ilk iş şu olmalıdır: 
Nietzsche’nin Zerdüşt’ünün hayat sevginiz, en yüksek umu-
dunuza beslediğiniz sevgi olsun; en yüksek umudunuz da, 

47  Nietzsche, Putların Alacakaranlığı, 11. 
48  Nietzsche, 81. 
49  Kuçuradi, Nietzsche ve İnsan, 132. 
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en yüksek hayat düşünceniz olsun50 sözlerine katılmak, 
onun uçsuz bucaksız dediği ama artık sonuna geldiğimiz bir 
umudu korumak ve en ağır şeyleri yüklenmeyi göze alarak, 
yükünü alan bir deve gibi, sonunda çocuk olmak için kendi 
çölümüze doğru yola koyulmak.  
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