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ARTHURSCHOPENHAUER,1788’dedoğdu.Tıpöğrenimigördü,
yetersebepönermesiüzerineyazdığıdoktorateziylefelsefealanına
geçti.Die Weltals Willeund Vorstellung(İradeveTasarımOlarakDün-
ya) adını taşıyan kitabı 1819’da yayımlandı.Kendi felsefi sisteminin
bütün çerçevesini tek eserde topladığı bu çalışması, o yıllarda ilgi
görmedi.Schopenhauer1820’deBerlinÜniversitesi’ndedersverme-
yebaşladı. 1836’daÜber den Willen in der Natur’u (Doğadaki İrade
Üzerine)yayımladı.1837-1839arasındaNorveçveDanimarkabilim
akademilerinindesteklediğiikiyarışmayakatıldıveÜber die Freiheit-
desmenschlichen Willens (İnsan İradesinin Özgürlüğü Üzerine) adlı
çalışmasıylabirinciliködülünedeğergörüldü;Über das Fundament der 
Moral(AhlakınTemeliÜzerine)başlığınıtaşıyançalışmasıysaöneçı-
kamadı.Schopenhauerbuikidenemeyi1841’debirarayagetirerek
Die beiden Grund probleme der Ethik(EtiğinİkiTemelSorunu)adıyla
yayımladı. 1851’de yayımladığı Parerga ile Paralipomena ise filozofa
dünyaçapındatanınırlıkkazandırdı.EserleriFransızcayaçevrildi,ça-
lışmaları ve felsefi sistemi üzerine daha sağlığında üniversitelerde
derslerokutuldu.Schopenhauerölmedenönceeserlerininpekço-
ğunugözdengeçirdi.Filozof1860’taöldü.

ŞEBNEMSUNAR,1972’deİstanbul’dadoğdu.İstanbulÜniversitesiAl-
manDiliveEdebiyatıAnabilimDalı’ndalisanseğitimialdı.Aynıanabi-
limdalındayükseklisansvedoktoraeğitiminitamamladı.2005’tenbu



yanabuanabilimdalındaöğretimüyesi.Eşzamanlıolarakeditörlükfa-
aliyetleriniyürütüyorveçeviriçalışmalarınadevamediyor.Bugünedek
StefanZweig,ErichKästnerveOdoMarquardgibiAlmanedebiyatıve
düşüncesininönde gelen isimleriniTürkçeyekazandırdı.Çok sayıda
makaleçevirisi,ayrıcakültürelimgelerisöylemleriiçindedeğerlendi-
renakademikçalışmalarıvar.
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Doktrin1olarak hayat bilgeliğinin, eudaemonia’yla2 
aşağıyukarıeşanlamlıolmasımuhtemeldir.Eudaimonia 
olabildiğincemutluyaşamayıöğretebilir,dahadoğrusu
bu ödevi iki kısıtlama koyarak yerine getirebilir:Yani
StoacızihniyetveMakyavelizmetkisiyaratmadan.Ni-
tekimferagatveyoksunlukyoluolanilkindebilgi,sıra-
daninsanıhesabakatarveodabuyoldakendimutlulu-
ğunu arayamayacak kadar (genellikle duyusal) arzuyla
doludur.İkincisinde,yanikendimutluluğunagerikalan
diğerherkesinmutluluğupahasınaulaşmanınmaksimi
olanMakyavelizmdeysebununiçingerekenakıl,sıradan
insandaöngörülebilirdeğildir.

Şuhaldeeudaimonia’nınalanı,StoacılıkileMakya-
velizmarasındabiryerdedir;gerçiherikiaşırıuçdada
hakestirmedir;fakathedefegidenyollarınınbaşarısızlı-
ğamahkûmolduğugözönündebulundurulursaeudai-
moniabüyükbirferagattebulunmadanvekendinizapt
etmeden,amaçlarıiçinolasıaraçlarıgözetmektenbaşka

1. (Yun.)Mutluluk. Erdemlere, anlamlı ve amaçlı bir hayat sürmeye dayalı
mutlakmutluluköğretisi.(Çevirmeneaitolduğubelirtilmeyennotlaryazara
aittir.)(Ç.N.)
2.Bkz.buçalışmadaHayatKuralıNo.44.(Ç.N.)

[MUTLUOLMASANATI 
YADA] 

EUDAEMONOLOJİ1
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birşeyyapmayandiğerleriolmadan,nasılolabildiğince
mutluyaşanabileceğiniöğretir.

Enbaştapozitifvekusursuzbirmutluluğunimkân
sızolduğuönermesiyeralır;oysasadecenispetendaha
azacıçekilenbirdurumbeklenmelidir.Bununlabirlikte
bukonudakikavrayışımız,hayatınizinverdiğimutlulu-
ğa erişmemizebüyükölçüde yardımcı olabilir.Üstelik
bununaraçlarısadecekısmiolarakbizimelimizdeolsa
bile:τ¦ μὲν ἐφ' ¹μῖν[gücümüzdahilindeolan].

Dahasıbudaikimaddeyeayrılır:

1)kendimizekarşıdavranışımızailişkinkurallar
2)başkainsanlarakarşıdavranışımızailişkinkural-

lar.

Buikimaddeyeayırmadanöncehedefdahayakın-
danbelirlenebilir,yanimümkünolduğubelirtileninsan
mutluluğununözününneolduğuvebunun içinneyin
esasteşkilettiğitartışılabilir.

Enbaşta:Neşelibirmizaç,εÙϰolία,mutlubirruh
hali.Bunuacıvesevinçkapasitesibelirler.

Amaöncelikleyakındanilintiliveneredeysevazge-
çilmezkoşuluolanbedensağlığı.

Üçüncüsü; iç huzuru. “Πολλῷ τὸ φρονεῖν 
εὐδαιμονίας πρῶτον ὑπάρχει.”1“Eν τῷ φρονεῖν γὰρ 
μηδὲν ἥδιστος βίος.”2 

Dördüncüsü;dışsalşeyler:Çokküçükbirölçü.Epi
kuros’un

1. (Yun.)“Anlayışlıolmak,mutluluğunanaparçasıdır.”Sophokles,Antigone.
(Ç.N.)
2.(Yun.)“Düşünmemektehoşbirhayatvardır.”Sophokles,Aias.(Ç.N.)
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1)doğalvegerekli
2)doğalvegerekliolmayan
3)nedoğalnedegerekliolan

şeklindekigruplandırması.
Yukarıda belirtilen iki grupta sadece tüm bunların

nasıledinileceğiöğretilmelidir.(Eniyisiniheryerdedoğa
yapar.Yinedebizebağlıolanşeylervardır.)Bu,hayatku-
rallarınınsıralanmasıylagerçekleşebilir.Fakatbukurallar
birbirini pêle mêle1 izlememeli,tamtersineherbiriyine
altbölümlere ayrılan başlıklar altında toplanmalıdır. Bu
zorbirşeyvebendebukonudaherhangibirönçalışma
bilmiyorum.Bunedenleeniyisi,butürkurallarıilkönce
gelişigüzelbirşekildealtaltayazmakvebunlarısonradan
başlıklaraltındatoplayarakbölümlendirmekolacak.

Deneyelim:

HAYAT KURALI No. 1

“Arkadia’da doğduk hepimiz”2; başka bir deyişle
dünyaya mutluluk ve zevk beklentisiyle dolu olarak
adım atarız ve kader bizi hoyrat bir şekilde yakalayıp
hiçbir şeyinbizimolmadığını,herşeyinonaaitolduğunu
gösterenekadarbunugerçekleştirmeyeyönelikoaptal-
caumudukoruruz;nitekimkaderyalnızcasahipoldu-
ğumuz ve edindiğimiz bütün her şey üzerinde değil,
aynızamandakolumuzvebacağımız,gözümüzvekula-
ğımız,hattayüzümüzünortasındakiburnumuzüzerin-
de bile tartışmasız bir hakka sahiptir. Sonra deneyim

1.(Fr.)Karışıkbirşekilde,karmançorman.(Ç.N.)
2.SchopenhauerburadaFriedrichSchiller’in“Arkadia’dadoğdumbende”
dizesiyle başlayan “Resignation” (Teslimiyet) şiirine gönderme yapıyor.
(Ç.N.)
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gelir vemutlulukla zevkin bize uzaklarda bir illüzyon
gösterensaltkuruntu,ıstırabınveacınınsagerçekoldu-
ğunu,illüzyonavebeklentiyeihtiyaçduymadankendini
duyurduğunuöğretir.Öğretisiyararlıolursamutlulukve
zevk aramaktan vazgeçeriz ve acıdan da ıstıraptan da
olabildiğince kaçınmaya dikkat ederiz. “OÙ τÕ ¹δύ, 
¢λλὰ τÕ ¨λυπoν διώϰει Ð φρÒνιμoς.”1 Dünyadaki
eniyişeyinacısız,sakin,tahammüledilebilirbirvaroluş
olduğunukabulederiz.Böyleceonundeğerinibilirizve
bunuhayalîzevklerinhuzursuzözlemiyleyadaaslında
tümüylekaderinelindeolanbelirsizbirgeleceğeilişkin
ürkek endişelerle mahvetmekten kaçınırız; istediğimiz
gibimücadeleetmeyiarzuederiz.–Ayrıca:Tümhayat
mevcudiyetin genişçe bir parçası ve bu bakımdan da
heptengeçiciykeninsanınsaltgüvenlibirmevcudiyetin
tadınavarmasıiçinherdaimgerekeniyapmayaçalışma-
sınasılaptalcaolabilirki?Bukonudabkz.No.14.

HAYAT KURALI No. 2

Kıskançlıktankaçınmak:“Nunquam felix eris, dum te 
torquebit felicior.”2 “Cum cogitaveris quot te antecedant, 
respice quot sequantur.”3Bkz.No.26.

Hiçbirşeykıskançlıkkadaruzlaşmasızveacımasız
değildir.Yinedekıskançlıkuyandırmakiçindurmaksızın
çabaharcarız!

1.(Yun.)“Aklıbaşındakişihoşolanındeğil,acıvermeyeninpeşindedir.”Aris-
toteles,Nikomakhos’a Etik,VII,11,1152b15,çev.SaffetBabür,BilgeSuYayın-
cılık,Ankara,2018.(Ç.N.)
2.(Lat.)“Başkasınınmutluolmasısenirahatsızediyorsaaslamutluolamaz-
sın.”Seneca,De ira (ÖfkeÜzerine),III,30,3.(Ç.N.)
3.(Lat.)“Önündeneçokkimseninolduğunugörürsenneçokkimseninde
arkandaolduğunudüşün.”Seneca,Epistulae ad Lucilium (AhlakMektupları),
15,10.(Ç.N.)
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HAYAT KURALI No. 3 
Edinilmiş karakter1

Kavranabilirveampirikkarakterin2yanında,buiki-
sindenfarklıolaraküçüncübirkarakterdendahabahset-
mek gerekir: İnsanın ancak hayatın içinde, dünyadaki
uğraşlarıylakazandığıvekarakter sahibiolarakövülür-
kenyadakaraktersizolarakyerilirkensözkonusuoldu-
ğuşekliyle edinilmiş karakter.–Gerçikavranabilirinte-
zahürüolarakampirikkarakterdeğişmediğindenveher
doğafenomenigibikendiiçindetutarlıolduğundan,in-
sanınkendineözdeşvetutarlıgeldiği,bunedenledede-
neyimvedüşünceyoluylayapayolarakkarakteredin-
meyigerekligörmediğisanılabilir.Fakatburadadurum
farklıdır ve insan hep aynı olsa da her zaman kendini
anlamaz,tamtersineasılözfarkındalığınıkısmenedinin-
ceyekadarkendinisıklıklayanlışanlar.Saltdoğaldürtü
olarakampirikkarakterkendindeakıldışıdır.Hattaken-
dini ifade edişi akılla ayrıca kesintiye uğratılır; dahası,
insannekadardirayetvedüşüncegücüsahibiyseoden-
li sıkkesintiyeuğratılır.Zira ifadebiçimi,türkarakteri
olarak insanın payına ne düşmüşse, arzudadaeylemde
demümkünolanneiseherzaman onuyansıtır.Böylece
insanınbireyselliğidolayısıylasırfbaşkalarındanistediği
veyapabildiğişeylerkonusundaiçgörüedinmesizorla-

1.SchopenhauerbukonuyaDie Welt als Wille und Vorstellung(İradeveTasa-
rımOlarakDünya)adlıeserindededeğinir.Karş.ArthurSchopenhauer,Die 
Welt als Wille und Vorstellung,1.Cilt,IV.Kitap,Bölüm55,Suhrkamp,Frank-
furtamMain,1986.(Ç.N.)
2. Schopenhauer buradaKant’ın ampirik ve kavranabilir karakter arasında
yaptığıayrımdanyolaçıkmaktadır.Saf Aklın Eleştirisi’ndeKant,insaneylemle-
rinindoğadüzenineuygunolarakampirikkaraktertarafındanbelirlendiğini
söyler.Bunagöreampirikkarakterbireyindavranışlarınıtemelalır,bireyin
eylemselbirliğinevebubirliğindeğiştirilemezliğiilkesinedayanır.Bunakarşı-
lıkkavranabilirkarakterisedolaysızolarakbilinebilirdeğildir.(Ç.N.)
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şır.Kendindefarklıfarklıinsaniamaçlaravegüçlerekar-
şıdoğuştangelenbiryetenekbulur;fakatbunundene-
yimolmaksızınkendibireyselliğiiçindekifarklıderece-
sininfarkınavarmaz.Gerçisaltkendikarakterineuygun
çabalara yönelse bile, özellikle de belirli anlar ve ruh
hallerinde ilkinin peşinden rahatça gitmek istediğinde
büsbütünbastırılmasıgerekenozıt,dolayısıylabağdaş-
mazitkiyihisseder.Dünyaüzerindekifizikiyolumuzun
yüzeydeğildeherzamansadecedüzbirçizgiolmasın-
danötürü,BirŞey’itutuponasahipolmakistediğimizde
hayattaki sayısız başka şeyden feragat ederek bunların
sağındansolundangeçipgitmekzorundakalırız.Karar
veremez de yanlarından geçip giderken bizi cezbeden
herşeyepanayıragelençocuklargibielatarsak,ozaman
butersinebirçaba,yaniyolçizgimiziyüzeyedönüştür-
meçabasıolur.Bundansonrazikzaklarçizeriz,oradan
orayaamaçsızcakoşturupdururuzvehiçbirşeyeulaşa-
mayız. – Ya da başka bir teşbih kullanmak gerekirse:
Hobbes’unhukuköğretisinegöre,doğaldurumdaher-
kesinherşeyehakkıvardırfakatsaltbirşeydehakkıyok-
tur;yinedebusonuncudurumdainsangerikalanher
şeyüzerindekihakkındanvazgeçerek,bunakarşılıkdi-
ğerlerideonunseçtiğiyleilgiliaynışeyiyaparakbelirli
şeyleri elde edebilir; farklı bütün taleplerden vazgeçip
diğerherşeydenferagatederekbelirlibirçabanın–zevk,
onur,zenginlik,bilim,sanatyadaerdem–peşindencid-
diyetlevemutluluklagidebilmemizinmümkünolduğu
hayattadabuböyledir.Bunedenlesaltistemeveyapa-
bilmekendiiçindehenüzyeterlideğildir,aynızamanda
insanneistediğinibilmelidirveneyapabildiğinibilmeli-
dir.Ancak bu şekilde karakter gösterebilir ve ancak o
zamandoğrubirşeyyapabilir.Ampirikkarakterindoğal
tutarlılığınarağmen,kişibunoktayaulaşmadanöncehe-
nüzbirkarakterdenyoksundurvebütünüdikkatealın-
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dığındakendisinesadıkkalmasıvekendiyolundailerle-
mesigerektiğihalde,içindekikötügücünçekiminekapı-
lır;böylecedümdüzdeğil titrek,eğribirçizgiçizecek,
yalpalayacak,yolundansapacak,geriyedönecek,pişman
lıkduyupacıçekecektir.Tümbunlar, insan içinmüm-
künveulaşılabilirolaniriliufaklıpekçokşeyinonubek-
lediğinigörmekleberaberbunlardanhangisinin sadece
onauygunveonuntarafındangerçekleştirilebilir,hatta
saltonuniçinzevkliolduğunubilmemesindenkaynakla-
nır.Bunedenleinsankendininkinedeğilsadecebaşkası-
nınkarakterineuygunolan,aslındakendinimutsuzhis-
sedeceği,muhtemelentahammülbileedemeyeceğiko-
numvekoşullarakıskançlıkduyacaktır.Ziranasılkiba-
lıklarsuda,kuşlarhavada,köstebektoprağınaltındara-
hatsa, her insan da sadece kendine uygun atmosferde
rahateder;nitekimsarayhavasıdaherkesiçinsolunabi-
lirdeğildir.Tümbunlara ilişkinyeterince içgörüsahibi
olmadığındanbazısıçeşitlibaşarısızdenemelerdebulu-
nacak,kendikarakteriylebilhassamücadeleedecekama
sonundayineonaboyuneğecektir.Kendidoğasınakarşı
güçlükleeldeettiğişeyseonazevkvermeyecektir;buşe-
kildekazandığıedinimölükalacak,hattaetikbakımdan
saf,dolaysızbirgüdüdendeğilbirkavramdan,dogma-
dankaynaklanan,kendikarakterinegörefazlaasilkaçan
eylem,peşisırabencilcebirpişmanlıklaonungözünde
bilebütündeğeriniyitirecektir.“Velle non discutur.”1Baş-
kakarakterlerinboyuneğmeyenniteliğiniancakdene-
yimyoluylaayrımsadığımızânadekbirinsanımizacını
terk etmeye, davranış biçimini değiştirmeye, düşünce
biçiminden caymaya ya da yeteneklerini geliştirmeye
akılcıfikirlerle,ricaveyakarışlarla,misallerveyücegö-

1.(Lat.)“İsteme,öğretilmez.”Epistulae ad Lucilium,81,14.(Ç.N.)
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nüllülükle sevk edebileceğimize çocukça inandığımız
gibikendimizhakkındadaböylehissederiz.Neistediği-
miziveneyapabildiğimiziöncedeneyimdenöğrenmek
zorundakalırız:Oânadekbunubilmeyiz,karakterden
yoksunuzdurvedışarıdangelensertdarbelerleçoğuza-
mankendiyolumuzagerisingerifırlatılmakzorundaka-
lırız.–Nihayetöğrendiğimizdeysedünyadakarakterde-
nenşeye,edinilmiş karaktereerişmişoluruz.Demekki
bu, bireyselliğe ilişkin olabildiğince eksiksiz bilgiden
başkabirşeydeğildir:Bu,insanınkendiampirikkarakte-
rinin değiştirilemez özelliklerine, zihinsel ve bedensel
güçlerininölçüsüneveyönüne,yanikendibireyselliği-
ninbütüngüçlüvezayıfyanlarınailişkinsoyut,dolayı-
sıyladaaçıkseçikbirbilgidir.Bubizi,kişiliğimizinönce-
lerikuralsızbirşekildedoğallaştırdığımız,kendi içinde
değişmeyenrolünüşimdiölçülüvemetodikolarakyeri-
negetirmevekaprislere,zafiyetleresebebiyetverenboş-
lukları doldurma durumuna getirir. Bireysel doğamız
aracılığıyla zaten gerekli olan davranış biçimini şimdi
açıkçabilinçli, bizim içinhephazır venazırolan, ruh
haliningeçicietkisiyleyadaânınyarattığıizlenimleken-
dini hiç kaybetmeden, yolda karşılaşılan bir ayrıntının
nahoşluğuyadahoşluğuylasekteyeuğramadan,durak-
samadan,yalpalamadan,çelişkidekalmadan,sankison-
radanedindiğimizbirşeymişçesineölçülüolarakyerine
getirdiğimizmaksimlereoturttuk.Bundanböylegerçek-
teneistediğimiziveneyapabildiğimizigörmekiçinace-
miler gibi değerlendirme yapmayacağız, denemelerde
bulunmayacağız, el yordamıyla aranıp durmayacağız,
tamtersinekatiolarakbileceğiz,herseçimdesırfgenel
önermeleritikeldurumlarauygulayarakderhalkesinka-
raravaracağız.İrademizigeneliniçindetanırızvebütü-
nü dikkate alındığında ona aykırı şeye tam olarak son
vermeküzereruhhalimizinyadadışsaltaleplerinayart-
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malarına kapılmayız.Yine aynı şekilde güçlü ve zayıf
yanlarımızıntürünüveölçüsünüdetanırızveböylelikle
kendimizipekçokacıdankurtarırız.Ziragerçekteinsa-
nın kendi güçlerini kullanmasından ve hissetmesinden
başkahiçbirzevkyokturveenbüyükacı,insanıngüce
ihtiyaçduyduğundayokluğunuhissetmesidir.Güçlüve
zayıfyanlarımızınneredeolduğunuaraştırıncaherşekil-
deyararsağlamayaçalışmakiçingözeçarpandoğalyete-
neklerimizigeliştireceğiz,kullanacağızvehepuygunve
geçerliolduklarıyereyöneleceğizfakatdoğamızgereği
yeteneğimizin azolduğu şeyler için çabaharcamaktan
bütünüylevekendimizizaptedereksakınacağız;bece-
remediğimiz şeyi denemekten kaçınacağız. Sadece bu
noktayaulaşankişiherzamantambirdirayetle tama-
menkendisiolurvekendindennebekleyebileceğinibil-
diği için aslahayal kırıklığınauğramaz.Bunun sonucu
olaraksıksıkgüçlüyanlarınıhissetmeninsevinciniyaşar
vezayıfyanlarınınhatırlatılmasınınacısınınadirende-
neyimler – sonuncusu belki de en büyük ruhsal acıya
sebebiyet veren onur kırıcı bir durumdur. Bu nedenle
insan,talihsizliğininkendibeceriksizliğiyleapaçıkyüz-
leşmeyeçokdahaiyikatlanabilir.–Artıkgüçlüvezayıf
yanlarımızıbüsbütünöğrendiğimizegöre,sahipolmadı-
ğımızgüçlerigöstermeyidedenemeyeceğiz,butürgöl-
gedövüşünihayetindehedefiniıskaladığındandüzmece
işgörmeyeceğiz.Zirainsantümüyleiradesinintezahü-
ründenibarettir,dolayısıylarefleksiyondanhareketle,in
sanınolduğundanbaşkatürlüolmayıistemesindendaha
yanlışbirşeyolamaz.Zirabu,iradeninkendikendisiyle
dolaysızbirçelişkisideğildir.Başkalarınınniteliklerinive
özelliklerinitaklitetmek,başkalarınınkıyafetlerinigiy-
mektençokdahaonurkırıcıdır.Zirabu, insanınkendi
değersizliğineilişkinyargınınkendiliğindenifadebulma
sıdır. Kişinin düşünüş tarzını ve her türlü yeteneği ile
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bunlarındeğiştirilebilirsınırlarınıbilmesi,bubakımdan
kendinden olabildiğince memnuniyete erişmesinin en
güvenliyoludur.Zirabizimiçiniçselvedışsalkoşullara
ilişkinolarakdeğişmezzorunluluğuntamkesinliğinden
dahaetkilibirteselliyoktur.Başımızagelenhiçbirkötü-
lük, bizi bunun önlenebileceği koşulları düşünmekten
daha fazla üzmez; bu nedenle sükûnetimiz açısından
hiçbirşey,tümtesadüflerinkendilerinihükümsürenka-
derinaraçlarıolarakgösterdiğiveböylecebizimdemey-
danagelenkötülüğeiçvedışkoşullarınçatışmasıylaçe-
kildiğimizikabulettiğimizolaylaragereklilikyönünden
bakmaktandahaetkilideğildir:yanikadercilik.Aslında
biz sırf ya başkaları üzerinde etkili olacağını ya da eşi
benzeri görülmemiş bir çabayla kendimizi kışkırtmayı
umduğumuzsürecesızlanırızveöfkeduyarız.Fakatço-
cuklar ve yetişkinler başka türlü olmayacağını açıkça
gördüklerindeyetinmeyiçokiyibilirler:

“Θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλον δαμάσαντες ἀνάγϰῃ.” 
(Animo in pectoribus nostro domito necessitate.)1

İşeyaramadığınıgörenedekgünlercedehşetiçinde
tepinipmücadeleeden,sonradabirdenbireboynunusa-
kinceboyunduruğadoğruuzatankafesekapatılmışbir
filebenzeriz.Oğluhayattaolduğusüreceyakarmalarıyla
Yehova’yı sıkıştırıp ümitsizce hareket eden fakat oğlu
ölürölmezbunubirdahaaklınagetirmeyenKralDa-
vud2 gibiyiz. Mutlular bazı şeylere nasıl katlanacağını

1.(Yun.veLat.)“Gemlemekzorundayızgöğsümüzdekiyüreğimizi.”Home-
ros,İlyada,XVIII,115,çev.AzraErhat-A.Kadir,CanYayınları,İstanbul,2013,
s.457.(Ç.N.)
2.Davud’unburadagöndermedebulunulanhikâyesi içinbkz.EskiAhit,“II.
Samuel”,12:23.(Ç.N.)
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bilemezkensayısızinsanındoğuştansakatlık,sefalet,dü-
şüksosyalstatü,çirkinlik,elverişsizmeskengibisayısız
kalıcıkötüdurumahiçaldırışetmeksizinkatlanmasıve
kapananeskibiryaramisalihiçhissetmemesibundan-
dır;ziraonlariçvedışzorunluluğun,durumudeğiştire-
cekbirşeyeyerbırakmadığınıbilirler.Hiçbirşeydışzo-
runluluklaaçıkseçikbilgikadarsıkısıkıyauzlaşmaz.İyi
özelliklerimizivegüçlüyanlarımızıolduğugibihataları-
mızıvezayıfyanlarımızıdaaçıkçagördüğümüzdehede-
fimizibunagörebelirleyipulaşılamazolanıkabullene-
rekkendibireyselliğimizeilişkinbilgisizliğimizin,yanlış
kibrinvebundankaynaklananhaddinibilmezliğinkaçı-
nılmazsonucuolantümıstıraplarınoenacısından,ken-
dimizdenduyduğumuzmemnuniyetsizliktenkişiliğimi-
zinizinverdiğiengüvenlişekildekurtuluruz.Ovidius’un
şudizeleri,salıkverilenözfarkındalığınacıvericifaslını
kusursuzbiçimdeuygular:

“Optimus ille animi vindex, laedentia pectus 
Vincula qui rupit, dedoluitque semel.”1

Gerçi hem gerçek etik için hem de dünya hayatı
içinönemliçokdaönemliolmayan,bununlabirlikteay-
rıntılıaçıklamasıkavranabilirveampirikkarakterinya-
nındaüçüncübirtürolaraksıralananvekendindeözgür,
hattaherşeyekadirolaraknitelendirilebilecekiradenin
tümtezahürleriylezorunluluğatabiolduğunuanlatabil-
memiziçinbirazayrıntılıincelemekdurumundakaldı-
ğımız edinilmiş karakterhakkındabukadarıyeter.

1.(Lat.)“Göğsünüsaranzincirlerikırıpsızlanmayıkesenkimse,ruhununen
büyük kurtarıcısıdır.” Ovidius, Remedia Amoris (Aşkın Çaresi), 293-294.
(Ç.N.)
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