
Augustinus'dan bizim çağımıza ka- terir. Açıkça, özbilinç öz-düşünümsellik ve yeni bir ışık fiziğinin doğuşuna rast-
dar, içgözlem [introspection] “özbilinç- [self-reflexivity] yoluyla harekete geçirilir layan erken modern dönemde “kendi”yi 
ten” ayrılamaz. Bunun yanında, içgöz- ve özdeşlik, öz-farkındalığın bu sürecin- [the self] anlamanın bir paradigması ola-
lem kendilik [selfhood] hakkındaki çe- de ortaya çıkar. Fakat, düşünümsellik rak görünür. “Kendisi üzerine geri döne-
şitli anlayışlar için bütünleyici, ve bir an- sözcüğünün daha sınırlandırılmış bir ta- rek eğilen düşünce” anlamında “düşü-
lamda, bunlarla benzer özellikler gös- rihi vardır. Düşünümsellik, optik bilimi nümsellik”, ilk kez 1640'lı yıllarda bilişsel 
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Kişiye ait kendi hakkında bir bilinç ve öteki şeylere ait bir bilinç, gerçekte, bize 
dolayımsız olarak verilirler, ve bu ikisi temelden farklı öyle bir yolda verilidirler ki 
başka hiçbir fark bununla karşılaştırılamaz. Herkes kendisi hakkında doğrudan bilir, 
diğer herşey hakkında yalnızca epey dolayımlı olarak bilir. Bu, bir olgu ve bir 
problemdir. – Arthur Schopenhauer (1969, 2: 192)
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içgözleme uygulandı. Bu uygulama, bi- bağlı bir özne olarak duygularını ve kendi ve ahlakı dolayımlayan “kendi” ya da 
linci, belirli bir noktada “durana” kadar çevresini deneyimleyen içsel bir kendiy- “ego” olarak gönderme yaptığımız kişi 
sürecek şekilde, dünyaya yeniden yön- le-özdeş varlık ortaya çıkardığını ileri sü- faili nedir? Kant “ego”nun, bir varlık 
lendirmek için kendi kişisel içgözlemsel rer. Kısaca, ben bir kendiyim, sen bir olarak, ne gözlenebilir nede bilinebilir 
araştırmalarına girişen teologlar, filozof- kendisin, toplumsal dünya kendilerden olduğunu kabul etti. Bunun yerine, ken-
lar ve şairler tarafından gerçekleştirildi. oluşur. Buna uygun olarak, kişisel düşün- di, deneyimin öznesi ve bütün tasarımla-

Modern “kendi”, felsefede resmi ola- ceyi, izlenimleri ve duyguları düşünüm- maların bir önvarsayımıdır. “ 'Ben'e yük-
rak Descartes'ın, zihinsel durumların sel öz-inceleme yoluyla derinlemesine lenen herşey, kendiliğinden, Ben'in ken-
“kendiyle-özdeşliğin” [self-identity] te- araştırmakla, kişi, ele geçmez olmasına disi değil fakat Ben'in bir yüklemi ya da 
mellerini oluşturduğu fikrini şekillendi- rağmen, kim olduğumuzla ilgili olarak nesnesidir.” (Inwood 1992, 121) Böylece 
ren nihai “düşünüyorum o halde varım” birtakım içsel özler yakalamamız için ye- Kant, farklı bir perspektivden ve farklı 
[cogito ergo sum] düşüncesiyle ortaya çıkar. terli olan özel bir ego duyumsar. Kısaca, nedenlerle olmasına rağmen, “kendi”nin 
Gerçekliğin kendisinin varoluşu, “bilen” kendinden-sorumlu, düşünülmüş se- yerini belirleyemez. Ona göre, öz-bi-
bir failin kabul edilmesine ve onun çimler ve eylemler bağlamında ahlaki ey- lincin düşünümselliği, temel olarak, ben-
gerçek özelliğine bağlı olduğu için, kendi lemi de belirleyen özbilinç, kendi başına, liğin dünyanın tümünü araştırmasından 
[the self] hakkındaki Kartezyen anlayış kendilik [selfhood] için sağduyusal ölçüt- farksızdır. Böylece, ego bir nesne olarak 
epistemolojik skeptisizme karşı bir leri temellendirir ve böylece onları sağ- gözlendiğinde, Kant onun bir doğal nes-
savunu sağlar. Descartes kendini-keş- lamış da olur. Herşeye rağmen, eğer öz- ne olacağını düşünür. İşte burada, bu ge-
fedişinin görkemli yalnızlığı içinde, öz- bilinç kişiliğin temeli olacaksa ve böylece lenek içinde temellenen Freud'a ait for-
sorgulama yoluyla kuşkuyu giderir ve öz- zihni, dünyadan ayrı olarak biliyorsak, iş- mülasyonu açmaya başlamalıyız.
bilinci kendiliğin olmazsa olmaz şartı ha- te bu ayırım, dünyada kişinin kendisinin 
line getirir. Descartes'in “düşünen şey”i, seçtiği eylemi kökten bir şekilde kişinin Benliğin Transendental onun için, gerçekte düşünen bir şeydi. kendisine ait kılar. Bu anlam içinde, bir 

Tamalgısı“Bir kendi”, dünyayı bilebilecek bir ego “zihin”in bütün bakımlardan dünya için-
[benlik] hakkındaki bu belirleme, Des- deki kendi gidişatına karar verdiği, Kar-
cartes'ın ve bu formülasyonu izleyen ya tezyen kendilik metafiziğinden özgür is- Kant Descartes ve Locke'un “saf  öz-
da karşı çıkan herkesin felsefesinin teme- tencin sıradan anlamı ortaya çıkar. Bu zi- ne”sini – ve Rousseau'nun kısmen belir-
lini oluşturur. Örneğin, Descartes'ın te- hin-beden inşasının ardından ortaya çı- siz tutumunu - benimsedi ve, “kendi” 
mel bir çekirdek-kendi nosyonu, Locke kan psikoloji, psikoloji felsefesinin evri- dünyayı da bir nesne olarak bilebileceği 
ve Leibniz'in birbirinden farklı felsefeleri minin haritasını çizer. Freud bile Descar- için, kendinin kendisini bilebilecek yete-
tarafından desteklendi. Bir kişinin algısı tes'ın temel ikiye ayırmasına bağlıdır: nekte olduğunu gösterdi. (Keller 1998; 
olarak ya da “içimizde”ki bir şeye dikkat kendi orijinal fizyolojisi içinde, beyin-du- Allison 2004) Deneyim olarak deneyim 
etme olarak “düşünüm”, Locke ve Leib- rumlarının kuvvetleri ve içgüdüleri ola- anlama yetisinin a priori kategorilerine 
niz'in herbirine özgü epistemolojileri bü- rak betimlenen bilinçdışı ruh (Beden) göre kurulur. Bu kategoriler, her olayın 
yük ölçüde biçimlendirir. Başka bir de- (Freud 1955 ) Kartezyen zihni temsil bir nedeni olduğu ve nesnelerin töze sa-
yişle, Kartezyen sistemden ne kadar eden ussal, derin düşünceye dalmış, yo- hip oldukları ve uzam ve zamanda varol-
farklı olurlarsa olsunlar herbiri, bilen bir rumlayıcı ego ile karşılaştırılır. Bu, çö- dukları ilkelerini içerir. A priori olan bu 
varlık hakkında ayrı bir tanıma dayanır. zümleyen kimsenin seslendiği ve çö- ilkeler, deneyimsel olarak kurulamazlar. 

Bu kavramsal gelenek, yirminci yüz- zümlenen kimsenin, onun kendisine ait Bilgi, kavram ve deneyimin sentezinden 
yılda felsefenin fenomenolojik araştır- kişi olarak tanıdığı egodur. ortaya çıkar, ve bilgi “transendental” ol-
maları ve psikolojinin içgözlemsel keşif- Derinlemesine araştırıldığı onyedinci duğu, başka bir deyişle, bir süreç olarak 
leri ile epey devam etmiştir. Örneğin, yüzyılın ortasında, kendi [the self] hiçbir gözlenemez olduğu için önvarsayılma-
Wundt, James, Brentano ve elbette, Fre- yerde bulunmuyordu. Hume'a göre, bir lıdır. (Longuenesse 2006) Sentetik a pri-
ud. Eğer felsefe okullarının zaferleri ol- kendiyi tanımlamaya, yalnızca, biraraya ori bilgi mümkündür, çünkü Kantçı ilke-
saydı, temel Kartezyen model, hâlâ, ken- toplanmış ve psikolojik olarak tutarlı lere göre, insanlar deneyimin anlama ye-
dilikle ilgili halk inançları üzerinde güçlü olan geçici algılar yeterlidirler. Hume, tisinin kategorilerine nasıl uyması gerek-
bir şekilde baskın olurdu. Sağduyu, dü- böylece, Kartezyen formülasyonu zayıf- tiğini çıkarsayabilirler. Kant'ın sentetik a 
şünümselliğin, dünyaya yön veren ve latır. Eğer “bir kendi” varolmasaydı, bilgi priori hakkındaki anlayışı kavram ve de-

Ç.N. “V. Bölüm”, Tauber, I. Alfred (2010) Freud The Reluctant Philosopher [Zoraki Filozof  Freud], Princeton: Princeton University Press, ss. 146-173.
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Felsefe Bölümü öğretim üyesi. E-posta: balmetin@gmail.com
Felsefeci psikolog (Endüstri ve Örgüt Psikolojisi uzmanı)
Felsefeci psikolog (Endüstri ve Örgüt Psikolojisi uzmanı)
The World as Will and Representation İstenç ve Tasarım Olarak Dünya 1819. 2 vols. Trans. E.F.J. Payne. New York: Dover.
Ç.N. Schopenhauer'in İstenç ve Tasarımlama Olarak Dünya yapıtı ilk olarak 1818 yılında yayınlanmıştır. Tauber bu yapıtın 1969 baskısına gönderme 
yapmaktadır. Bu metinde Tauber, eserlere yaptığı göndermeleri, bu eserlerin ilk yayım yıllarını gözönüne alarak değil, fakat kendi kullandığı eser 
kopyalarının baskı yılına göre yapmaktadır.
Freud, Project for a Scientific Psychology [Bilimsel Bir Psikoloji Tasarısı] 1895. Stanford Edition, 1: 295-387.
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neyimin sentezine dayanır.  Gerçekliğin Gerçekliğin biçimi, kısmen gözlem- kendi sağlayamaz ve alışıldığı gibi, içsel 
bilgisini yalnızca “fenomenler” olarak – cinin dolayımıyla biçimlendiği için, ken- duyum ya da deneyimsel tamalgı olarak 
deneyimsel araştırmanın nesneleri ola- dilerinde şeyler tüketilemez bir çeviri ya adlandırılır. Sayısal bakımdan özdeş ola-
rak – edinebiliriz. Fenomenler keşfedile- da bir yorumlamadırlar. Kendi böyle or- rak zorunlu bir şekilde tasarımlanması 
bilirdirler; onlar bizimle ilişkiye geçebi- taya çıkar, çünkü bir düşüncenin kavramı gereken şey deneyimsel veri yoluyla bu 
lirler. Bu, gerçekliği saf  zihin ile kavranır içinde her bir zihinsel içerik, dolayımsız şekilde düşünülemez. Bütün deneyimi 
olarak tanımlamaya girişen rasyonalistle- ve sezgisel birliğe sahip bir özne nos- önceleyen ve deneyimin kendisini ola-
rin kesin bir çürütülmesiydi. Bu çürüt- yonu barındırır. Kant bu birliğe tamal- naklı kılan, böyle bir transendental ön-
me, fenomen dünyasının – görünüşler gının transendental birliği olarak gön- varsayımı geçerli kılacak bir koşul varol-
dünyasının - gerçekliğinin kuruluşunun derme yapar (Kitcher 2006) “Tamalgı” malıdır. (Kant 1998, 232 [A 107]) ”
temelini temsil eder. Bu gerçekliği kavra- bu anlamda, “öz-bilinç” (algılarımızın Tamalgının transendental birliği 
mak için, bir özneye gerek duyulur. içeriğini önceleyen bilincin içsel, temel, Kant'ın idealizmi için merkezi önemde-

Hume'a doğrudan bir cevap olarak, birlikli duyumu) anlamına gelir ve “tran- dir. Dahası, o, kendi hakkındaki sonraki 
transendental argüman deneyimin doğa- sendental”, kendinin birliğinin bütün bütün felsefi iyileştirmelerin başlangıç 
sından, geriye, deneyimin öznesini anla- (öz)-bilginin önvarsayımı olarak bilindi- noktasının temeli olarak uzak erimli içe-
maya geçer; başka bir deyişle, bu argü- ğine işaret eder. Kant, bilginin koşulları- rimlere sahiptir. Burada söz konusu olan, 
man, halihazırda gerçekleştiriyor oldu- nın şartlarını açıklayarak, daha genel ola- yalnızca bir nesne olarak değil, fakat da-
ğumuz deneyime sahip olmamız için na- rak, deneyimi düzenleyen ve onu anlamlı ha önemli bir şekilde bir özne olarak, ba-
sıl olmamız gerektiği hakkında bir görü- kılan işlevleri – uzam ve zaman sezgi- sitçe bilinebilecek birşey olarak değil, fa-
şe varır. Böylece, gözlemleyen özne, çı- lerini ve örneğin, nicelik, nitelik, ve ilişki kat isteyen, hisseden, bilen bir fail olarak 
karım yoluyla tanımlandı: sonul gerçek- vb. anlama yetisinin kategorilerini - orta- kendinin birliğidir. Kant, transendental 
lik ele geçmez kalsa da, kendi, dış dünya- ya koydu. Kant'ın şemasında, kendi, zi- tamalgı prensibini sentetik a priori bilgiyi 
nın bilindiği gibi, gözlenir. Numenon, hin durumu tamamlayıcı ekler değil fakat ve genel olarak düşünmenin ve öz-bilin-
özne ya da nesne olsun, bir varolandır. onu nitelendiren özellikler olan “orijinal cin birliğini doğrulamakta kullanır. Böy-
Numenon kendinde [in itself] bilinemez bir birlik”tir. Özdeşlik, böylece, kendinin lece, transendental tamalgı prensibi tüm 
olsada aklın koyutlaması gereken çıkar- [self] bir nesne olarak varolduğu şeklin- insan deneyiminin en yüksek ya da oriji-
sanmış bir gerçekliktir. Akıl, deneyimi ve deki birinci-şahıs [first-person] önvarsa- nal prensibi olarak hizmet eder: 
bütün ussal bilgiyi aşarak, bütün bilimle- yımının bağlaşığıdır. (Kelle 1998) Böyle- “Sezginin bütün verilerini önceleyen 
rin ve felsefenin kaynağı olarak numen- ce, içgözlem, insanların dünyayı algıla- ve kendisine gönderme yapmaksızın 
lerin varlığını kabul etmelidir. (Guyer masına benzer bir şekilde düzenlenmiş nesnenin hiçbir tasarımlanmasının 
1992; Allison 2004; Longuenesse 2006) olarak, hiçbir “varlık” kazanamaz. Kant, mümkün olmadığı bilincin bu birliği ol-
Buna göre, insan bilmesi, onun kendi bunun yerine, öz-bilinç için koyutlanmış maksızın bizde hiçbir bilgi yer alamaz, 
kiplikleri ve anlama yetisinin kategorile- transendental koşullarla ilgili sorundan bir bilgi türünün başka bir bilgi türüyle 
riyle snırlandırıldığı için, insanlar doğal vazgeçti. birleşimi ya da birliği mümkün olmaz. 
nesneleri asla doğrudan bilmezler. Dün- Böylece Kant için, düşünümsellik Bu saf, orijinal ve değişmez bilinci tran-
yayı yalnızca bu bilişsel yetiler yoluyla bil- kendinde-özneyi ayırdetmez, ve başka sendental tamalgı olarak adlandırıyorum.” 
diğimiz için, dünya, kendinde-şey, ger- bir kendinde-şeye benzer olarak, “ken- (Kant 1998, A107, s.105)
çekte, algılarımızın sınırlılıkları, onların di” yalnızca, dünya hakkındaki bilgiyi be- Bu yetinin üç iddiası (ya da özelliği) 
düzenlenmesinin ve son olarak onların lirleyen saf  aklın aynı a priori kategorile- vardır: özdeşlik, birlik ve öz-bilinç. Özne 
yorumlanmasının arkasında gizlenmiş riyle “bilinebilir”. (Kant 1998, 230-34) zaman içinde özdeş olmalıdır, çünkü 
olarak kalır. Böylece, dünya hakkında Bu formülasyon, bu koşulları tanımla- böyle bir özdeşlik olmaksızın, sürekliliği 
bildiğimiz şey, bu işlemlerin fenomenleri manın ötesinde açıklanmamış olarak du- iptal etme ve sürdürme yeteneği boşa çı-
oluşturmak için gerçekleştirdiği bir da- ran “bir kendi”yi betimler: kacaktır. Birliğin temeli, kendi deneyimi-
mıtmadır. Fenomenal bir nesne, anlama “Kişinin bilinci, içsel algımız içindeki ni birlik haline getirmek için etkin bir öz-
yetisinin kategorileriyle düzenlenen ve durumumuzun belirlenimleri gereğince, ne gereksinimine gönderme yapar. O 
“zihin” ile “doğa”nın bir karışımını yan- daima değişkendir; o, bu içsel görünüşler halde bu yetenek, onun kendi birliği üze-
sıtan duyu deneyimi yoluyla bilinir. akışı içinde hiçbir daimi ya da kalıcı bir rine düşünme becerisine gönderme ya-

Critique of  Pure Reason Saf  Aklın Eleştirisi 1787. Trans. P.Guyer and A.W.Wood. Cambridge: Cambridge University Press. 
Tamalgı [İng. apperception] kişinin kendi bilincini algılamasıdır; deneyimsel tamalgı, egonun gerçek ve değişen bilinç durumları hakkındaki 
farkındalığıdır. Deneyimsel tamalgı saf  egoya karşıt olarak, deneyimsel egonun bir işlevidir. Saf  ego, bilincin değişmez birliğini sağlayan yeti olan 
transendental tamalgıyı üretir. Bu saf  ego, insan algılarını önceler (ya da bu algılara aşkındır) ve algıların deneyimlenmiş düzenini ve anlamını olanaklı 
kılar. Bu kurulmuş birlik (1) zaman ve uzam sezgilerinden, ve (2) anlama yetisinin kategorilerinden oluşur. Transendental tamalgı, böylece, deneyimi 
anlam içinde birleştirmek için zorunlu koşuldur. (Angeles 1981, 16)
Kant tamalgıya, aynı zamanda, mantıksal bir koşul olarak gönderme yapar: birşey bilinçli hale gelecekse, ona tasarımlamalar yüklemek mantıksal olarak 
olanaklı olmalıdır. Deneyimsel bilincin nesneleri, kendinin ya da zihnin nesneleri değildirler. Böylece, nesne olarak dünya ve zihnin ayrık bir yetenek 
olarak kendisine ait tasarımlamasına ulaşma becerisi arasında açık bir ayırım vardır. Bu, Kantçı “kendi” ve Kartezyen “kendi” arasındaki önemli bir 
ayırımdır. Kartezyen görüşe göre, Kantçı tüm deneyim dahil, tüm bilinç öz-bilincin bir türüdür. (Pippin 1989, 20) Diğer taraftan, Kant'a göre, öz-bilinç 
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pan üçüncü özelliğe, öz-bilince dayanır: aynı a priori kategorileri tarafından göz- nell 2004) 
“başka bir deyişle, “tamalgı” sözcüğü- lenebilir. (Kant 1998, 230-34) Bir sonuç Freud bu formülasyonu, yalnızca bir 
nün daha şimdiden işaret ettiği gibi, Kant olarak, Kant bir varlık tanımlamaktan bileşimin parçası olarak kullanır. Freud, 
öz-bilincin … deneyimin bir koşulu ol- vazgeçerek, yalnızca bilmenin zorunlu idealizm kaynaklı bir ahlaki eylem kav-
duğunu öne sürer”. (Pippin 1989, 19) koşullarını sunar ve egonun transenden- rayışı ile, insan doğası hakkındaki Dar-
Böylece, Kant etkin ve kendisinin-far- tal tamalgısı metafizik bir kategoriye winci bir nitelendirmeye derin bağlılığıy-
kında olan bir kendi öne sürer, ve bu ek- gönderme yapar. Gerçekte, kesinlikle la geliştirmiş olduğu biyolojik bir formü-
sensel bir öneme sahiptir. Kendi, kendi Kant'ın kendisi, metafiziğin herhangi bir lasyonu birleştirdi. Aşağıdaki tartışmada, 
otonomisine erişmek için kendisi üzeri- birinci-derece anlama yetisini savun- bu yapıyı Kant'tan Schopenhauer'e ve 
ne düşünmelidir: “Öznel bir durum için- maktan ya da karşı koymaktan dikkatli daha sonra Nietzsche'ye kadar izleyece-
de olmak, … kesin belirli bir kavrama bir şekilde kaçındığı için, kendiyle-öz- ğiz. Dahası, Hegelcilik kendilik (ve daha 
başvurmadıkça … ve böyle bir durumda deşlik – özne olarak özne – değinilme- özel olarak, öz-bilinç) hakkında bir anla-
olduğum, yapmak zorunda olduğum ve miş olarak kalır. Kant'a göre düşünüm- yış geliştirme yolunda Kant'ı özel bir 
yapıyor olduğumu bilebileceğim birşey sellik insan zihninin temel düzeninin bir reddediş geliştirdi. Bu ret, düşünümsel-
olduğu yargısını kurmadıkça, bu durum kalıntısıdır. İnsanlar kendi düşüncelerini liğin öz-belirlenim için kurucu olduğunu 
hakkında bir deneyime sahip olmak ve ve duygularını, dünyayı gözledikleri gibi düşünen düşünümsel bir kanalı kulla-
böylece bu durumun farkında olmak an- gözlerler, fakat dış dünya hakkındaki bil- nıma soktu. Sonunda, Freud, kişisel öz-
lamına gelmez”. (Pippin 1989, 19) gilerinde sınırlandıkları gibi kendilerini deşlik hakkında “süreç-yönelimli” bir 

Böylece düşünümsellik, kendinde- bilmelerinde de sınırlanmışlardır. Öyley- anlayış olarak adlandırılabilecek şeyi, 
özneyi ayırdetmez, ve kendi, başka her- se, gerçekte, “kendi”, insanları yaşam Kierkegaard'la paylaştı. Özdeşliğin “sü-
hangi bir doğal nesne gibi, yalnızca, dün- boyunca takip eden sessiz bir ikiz [dop- reç-yönelimli” anlaşımına göre, içsel bir 
ya hakkındaki bilgiyi belirleyen saf  aklın pelgänger] olarak görülmelidir. (O'Don- konuşmacı ya da muhatap olarak “ken-

deneyimin bir koşuludur, çünkü özdeş bir özne tarafından bir nesnenin kavranması için zorunlu olan birlik öz-farkında olma içkin becerisine bağlıdır. 
“Algılayan, imgeleyen, hatırlayan, vb.” bir özne, “algılanacak, imgelenecek, hatırlanacak, vb. birşeyin ayrılmaz tamamlayıcı bir parçasıdır” (Pippin 1989, 
21)
Burada, tartışmamı, bilincin felsefi ve nöro-bilimsel özelliği hakkındaki devasa çağdaş edebiyat içine yerleştirmek için bir çaba harcamıyorum. Bunun 
yanında, Daniel Wegner (2002) tarafından haritası çıkarılan tutum, problemi yerleştirecek yararlı bir çerçeve olarak beni etkiledi: o özbilincin ve özel 
olarak (benim temel ilgimi oluşturan) bilinçli istencin, yapmakta olduğumuz şeyi kavramamız ve hatırlamamız için ve dahası, gelecekteki eylemimizi 
düşünmek için evrimsel bir mekanizma olarak ortaya çıktığını önerir. Eğer kişi seçeneklerin ve seçimlerin farkına varırsa, böylece eylem bir tür kaba 
uslamlamayı ya da “bilişsel his”si izler. (Clore 1992) Buna dayanarak, öz-bilinç, bu düşünüp taşınmalarda kendinin durumlarını gözlemlemenin bir aracı 
olarak hizmet eder. “Bilinçli istenç zihnin pusulasıdır”; “bir pusula okuması gibi” hizmet eden “yapıp etme hakkındaki his bize geminin işleyişi hakkında 
birşey söyler. … pusula okumasının gemiye yön vermediği gibi, istencin bilinçli deneyimi de insan eylemlerine neden olmazlar”. (Wagner 2002, 317-18) 
Bilinçli istenç, böylece, bir “yazarlık duygusu” gibi görünür (318), ve şu anlama gelir: “kontrolün algılanması gerçek kontrol etme ile aynı şey değildir”. 
(332) böylece, sonunda, bilinçli istenç kendi kendini-gözlemlemenin bir ürünüdür, gerçekte o, zihinsel kendi kendini değerlendirmenin özel bir 
formunun epifenomeni [epiphenomen: yan-fenomen ya da gölge-fenomen] olduğu zaman istencin otonomisinin bir duyumudur. Elbette, sorumluluk 
niteliği ve kişinin uygulamalarının içinde gerçekleştiği etik çerçeve, yalnızca, ahlaki uslamlamanın böyle bir düşünümsellik modeli üzerinde nasıl 
temellendirilebileceği hakkında bir düşünme yolu öneren bu formülasyonla açıklanmaz.
Belkide, Kant'ın öz-düşünüm hakkındaki anlayışının en açık ifadesi, 1798 tarihili Pragmatik Bir Bakış Açısından Antropoloji eserinde içsel durumları 
düşünce nesneleri olarak anladığı tartışmasında bulunur. Kant burada kendisine ait “iç duyum” ve “tamalgı” nosyonlarını açıklar:
“Bu zorluk (İçsel durumların nesnelleşmeleri), bütünüyle, genellikle bir ve aynı olarak kabul edilen iç duyumun tamalgı (zihinsel öz-bilinç) ile 
karıştırılmasına dayanır. Her yargıdaki Ben … belirleyen öznenin kendisi ve bir kişinin bilinci tarafından bir anlama edimidir; saf  tamalgının kendisi, bu 
nedenle, bütünüyle (hiçbir konu ve içerik olmaksızın) mantığa bağlıdır. Diğer taraftan, iç duyumun beni, başka bir deyişle, bir kişinin algı ve gözleminin 
beni, bir yargının öznesi değil fakat nesnesidir. Kendisini gözlemleyen bir kişinin bilinci, bütünüyle, yargının kendisindeki öznenin yalın bir 
tasarımlamasıdır. Kişi yalnız onu düşünecek olursa bu tasarımlama hakkındaki herşeyi bilecektir. Fakat, kendisi tarafından gözlemlenmiş olan ben, iç 
algının çeşitli nesnelerinin bütün bir toplamıdır. Bu iç algının içinde saklı yatan herşeyi izlemesi, psikolojinin gerçekleştirmesi gereken bir çok işi olduğu 
anlamına gelir. Psikoloji her zaman bu görevi tamamlamayı ve doyurucu biçimde şu soruyu cevaplandırmayı umamayabilir: “İnsan nedir?”  ” (Kant 
2006, 31: Pragmatik Bir Bakış Açısından Antropoloji, 1798 Anthopology from a Pragmatik Point of  View, Ed. And trans. R.B. Louden. Cambridge: 
Cambridge University Press.) 
İlginçtir ki, Kant'ın açıkça gönderme yaptığı “iç duyum” sağlıklı bir zihinde yalnızca tek doğrultulu bir yöne sahiptir, çünkü, özbilinçli incelemeden ya da 
zihinsel özfarkındalıktan bağımsız, kendiliğinden ortaya çıkıyor görünen ve böylece (başka bir deyişle, “kişinin kendisi üzerinde gözlemleme yapmak” 
için (Kant 1996e, 17) Pragmatik Bir Bakış Açısından Antropoloji, 1798) öz-bilince getirilen bu içsel durumlar tehlikeli türdendirler: 
“Kendi içimde tasarımlayıcı gücün çeşitli edimlerini gözlemlemek, ne zaman onları çağırsam, gerçekten düşünüme değerdir; bu, mantık ve metafizik için 
zorunlu ve yararlıdır. – Fakat, davetsiz bir şekilde ve kendi başlarına zihne geldiklerinde (bu, zihin amaçsız bir şekilde düşünümde bulunduğu zaman 
imgelem gücünün işe karışması yoluyla gerçekleşir), bir kimseyi gizlice dinlemeyi istemek, bilgi yetisindeki doğal düzenin bir tersine dönmesine neden 
olur, çünkü, burada düşünce ilkeleri (yapmaları gerektiği gibi) yol göstermezler, fakat arkadan gelirler. Birini gizlice dinleme ya şimdiden bir zihin 
hastalığıdır (melankoli), ya da bir hastalığa ve akıl hastahanesine götüren bir şeydir. (Zarafet ve cazibeler vb.) iç deneyimlerini büyük oranda nasıl 
betimleyeceğini bilen bir kimse, kendisini keşfetme içindeki bu yolculuğuyla, yalnızca (deliliğe karşı bir tedavinin geliştirildiği bir şehir olan) Antikra'ya 
varabilir.” (Kant 2006, 22)
Böylece, psikanalizin bütün uğraşları – özgür çağrışımlar ve davetsiz düşünceler ve duygular – Kant'ın zihinsel doğruluk duyumunu reddeder (Stone 
1983), ve Freud'un psikiyatrik araştırmalarından bu farklılık, onların daha derin felsefi yakınlıklarını keşfederken, bizi, onların psikolojik teorilerindeki 
geniş farklılıklar konusunda uyanık olmak için uyarır. 
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di” nosyonu, kendi içine çekilen yinele- hakkında bilgi için, bilginin dolayım- yışı ile doğanın organik bir parçası olarak 
nimsel bir düşünümsellik [retreating re- sızlığına izin verir. Böyle bir bilgi eşsiz bir bedenleştirilmiş bir özne anlayışını bir-
cursive reflexivity] olarak tanımlanır. Bu şekilde pratiktir ve bedenin dolayımsız- leştirerek kapsamaya çalıştı. Burada, 
failin ereği, tekrar biyolojik bir temellen- lığında ve insan otonomisinin bir uygu- “kendi”nin dünya içinde ortaya çıktığı ve 
dirmeye bağlanan başka bir yörüngeyi – laması olarak ulaşılabilirdir. Buna uygun buna rağmen dünyayı, her nasılsa onun 
süregiden kendini gerçekleştirme uğra- olarak, beden hakkındaki doğrudan bil- dışında ve ondan bağlantısız bir pers-
şını (Nietzsche) – izler. Belkide, “ken- gi, bütün diğer kavrayış kiplerinden ya da pektivden dikkatle izliyor olduğu şek-
di”nin ele geçmez özelliğini farkeden nesnelerinden kökten bir şekilde fark- linde zorlu bir gerilim yatar. “Kendi”nin 
Freud, Kantçı otonomiyi benimseyen, lıdır. Kant'ın eleştirel izleyicilerinin bir doğasını ve onun dünyayla olan bağını 
Nietzscheci öz-sorumluluğu uygulayan, kısmı, Kant'ın, transendental kendinin betimleme girişimi şu iki apayrı ekseni 
Kierkegaardcı düşünümselliği onay- bilgisine pratik bilgi olarak izin vermekle izler: (1) hâlâ kendi dünyası içindeyken, 
layan, ve Spinozacı öz-bilgiyi izleyen iç- gerçek nesnelliğin temellerini kurmak- dünyayı kendi özel bakış açısından tasa-
gözlemsel özne hakkındaki kendi biçim- tan ziyade, öznelliğin uzanımlarını keş- rımlayan ayrı bir kendi, ve (2) “kendi” nin, 
lendirmesini inşa etti. Bu şemaların her- fetmiş olduğunu belirtirler. Kant “bi- evrensel İstence katıldığı bilişsel ol-
birinden yararlanan, Freud'un kişilikle il- zim” deneyimimize ya da zihnimize gön- mayan dünya-içindelik özelliği. Böylece 
gili düşünceleri hakkındaki yorumum bir derme yaptığında, soru, bu “bizim”in istenç, insan organizmasına yönelimsel-
mozaik olarak görünür. Bu mozaik için- genel bir anlamda mı (örneğin, tarafsız lik [intentionality] veren doğal kuvvet 
de, bu genel özelliklerin her biri kişisel bir şekilde anlaşılan insanlar anlamında özelliğidir. Schopenhauer böylece kişilik 
özdeşlik hakkında yol gösterici psikana- mı) yoksa “bizim”in soyut özneye gön- özdeşliğini oluşturan şey hakkındaki 
litik ilkelerin bir bileşiğine katkıda bulu- derme yaptığı özel idealist anlamda mı Kant sonrası tartışmanın büyük kısmını 
nur. Schopenhauer'in transendental (dünyanın zihinsel kuruluşuyla bağlantılı önceden biçimlendirecek bir anlayış ge-
idelizm eleştirisiyle başlayacağız. “ben” anlamında mı) kabul edileceğidir. liştirdi. 

“Bu belirsizlik önemlidir, çünkü, onun Kendinde dünya hakkındaki bilginin 
Schopenhauerci yorumlanmasına bağlı olarak, ya kişiler- mümkün olup olmayacağı sorusu konu-

üstü [impersonal] bir metafiziğe doğru nun kalbinde yatmaktadır. Böylece, derin “İstenç”ten 
ya da son derece tekbenci [solipsistic] bir bir sorun olan Kant sonrası skeptisizm Freudçu “Bilinçdışı”na
epistemolojiye doğru çekiliyor görüne- sorunu ortaya konulur. Schopenhauer, 

Tartıştığımız gibi, Saf  Aklın Eleştirisi ceğiz” (Scruton 1982, 161) özne ve nesnenin her ikisinin de evrensel 
genel bir epistemolojik problemi, ken- Kant tarafından öne sürülen bu fel- bir İstencin parçaları olduğunu ileri sü-
dinde-şeyi doğrudan bilmenin imkansız- sefi belirsizlik ondokuzuncu yüzyıl felse- rerek bu paradoksu çözmeye çalıştı. Baş-
lığı problemini ortaya koydu. Bu prob- fesi için problem oluşturdu. Kant'ın ka bir deyişle, Schopenhauer özne ve 
lemin kaynağı, numenin, yalnızca anlama epistemolojik olarak temellendirilmiş nesnenin her ikisine ortak olan bir onto-
yetisinin nesnesi olan fenomen dünyası “kendi” kavramına yönelik ilk eleştiriler- loji ortaya koydu. Bu ontoloji, “kendi” ve 
ile hiçbir mantıksal ya da deneyimsel bağ den biri ve tek en önemli yanıt, Kant'ın onun bildiği dünyayı birtakım temel do-
taşımıyor olmasıdır. Fakat dünya feno- bu içduyumun temellerini kurmamış ol- ğal kuvvetler yoluyla birbirine bağlar. 
menaldır ve bu nedenle potansiyel olarak duğunu farkeden Schopenhauer tarafın- Böylece Schopenhauer için “İstenç” 
nesnel bir şekilde bilinir, başka bir deyiş- dan sunuldu. Schopenhauer, başyapıtı sözcüğü, her biri altta yatan bir ontolojik 
le, bilen bir özne için dünya gerçek ve İstenç ve Tasarımlama Olarak Dünya'da devinim ya da dürtünün bir ifadesi olan, 
farkedilebilirdir. Buna rağmen, Kant bir (1969) nesnel deneyimin dünyasal olma- yaşam dürtüsünden en temel fizik güç-
durum için, başka bir deyişle, kendimiz yan kaynağı olarak idealist bir özne anla- lere kadar uzanan “kuvvet”in evrensel-

Schopenhauer and Nietzsche 1907. Trans. H. Loiskandl, D. Weinstein, and M. Weinstein. Urbana: University of  Illinois Press.
Parerga and Parilipomena: Short Philosophical Essays, 1851. Trans. E.F.J. Payne. 2 vols. Oxford: Oxford University Press.
Schopenhauer, hakkında bilgi sahibi olduğumuz dünyayı bir görünüşler dünyası olarak ya da, Schopenhauer'in kavramını kullanacak olursak, 
“tasarımlama” olarak kavradı (kendilerinde şeyler bilinemezler) Uzam-zamansal nesnelerden oluşmuş deneyimsel bir dünyanın varolmasına rağmen, bu 
dünya, öznenin kendi nesnesi olarak algıladığı şey içinde “tüketilir”: 
“Dünya benim tasarımlamamdır … Başka bir deyişle, bilgi için varolan her şey, ve böylece dünyanın bütünü, özneyle, algılayanın algısıyla, tek kelimeyle, 
tasarımlamayla ilişkili olarak yalnızca nesnedir.  Bütün diğerleri yanında, hiçbir hakikat bu kadar kesin, bu kadar bağımsız, ve bundan daha az kanıta 
gereksinir değildir. … bir şekilde dünyaya bağlı olan ve bağlı olabilecek herşey kaçınılmaz olarak özne tarafından koşullanmış-olma ile ilişkilendirilmiştir, 
ve herşey yalnızca özne için vardır. Dünya tasarımlamadır.” (1969, 1:3)
Başka sözcüklerle ifade edecek olursak, bütün nesneler bir özneyi önvarsayarlar, ve dünyaya bağsallık ve özdeşlik veren öznedir. Bu bilen özne, bir birey 
olarak değil, fakat daha çok bütün nesnelerin zorunlu bağlaşığı olarak kavranır. Böylece, bilen asla  bir nesnenin kendisi değildir (5). Bunun sonucu, 
tasarımlamaların öznesinin kendisinin, “kendisini göremeyen bir göz gibi” bilinemez olduğudur (Janaway 1989, 6), ve böylece Schopenhauer  şaşırtıcı 
bir Fichteci-Kantçı bilmece ortaya koydu: (1) kendisi tarafından bilinemez bir kendi, ve (2) yalnızca “kendi”nin tasarımlaması olarak bilinir olan 
transendental dünya: “Tasarımlama olmaksızın, özneyi değil yalnızca kör istenci bilirim; buna benzer olarak, bilginin öznesi olarak ben olmaksızın, 
bilinen şey nesne değil, fakat yalnızca istenç, kör itkidir. Bu istenç kendinde, başka bir deyişle, tasarımlama dışında, benim istencimle bir ve aynı istençtir; 
bizler, yalnızca tasarım olarak dünya içinde … bilinen ve bilen bireyler olarak ayrılırız.” (Schopenhauer 1969, 1: 180)
Dahası, “Zihin ikincil bir fenomendir, organizma ise, istencin dolayımsız fenomenal görünüşü olarak birincil fenomendir: istenç metafiziktir, zihin 
fiziksel; zihin, kendi nesneleri gibi, bütünüyle fenomendir, yalnızca istenç kendinde şeydir” (2: 201) Simmel'in ustaca ortaya koyduğu gibi: 
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liğini taşır. (G. Simmel 1991, 42, 44; Ma- mutlağa susayan Schopenhauer ise ger- celer psikanalitik teoriyi yönlendirmek 
gee 1983, 142; Tauber 1994, 239-46) çekliği deneyimle karşıtlık içinde duyum- için, Freud'un Schopenhauer tarafından 
Böylece, İstenç kendi bütünlüğü içinde sar”. (Simmel 1991, 20) Gerçeklik İs- doğrudan etkilenmeyi reddetmesiyle (bu 
dünyanın altında yatar ve kendisini dene- tençtir, ve İstenci bilme çabası bilinci strateji Nietzsche'nin etkisini saptırmak 
yimde bilinen tüm şeylerin çeşitliliği için- saflaştırmaktır, başka bir deyişle, temel- için de benimsendi) karmaşık hale gelen 
de gösterir. Schopenhauer işte bu devi- de beden olan kendimizi bilmektir. İşte eleştirel bir doğrultu sunarlar (Freud 
nim içinde, hepsini ilksel bir İstence da- burada Nietzsche'ye ait olan biyoloji- 1914c, 15; 1925a, 59-60). Bu iddiaları, 
yandırdığı tüm dürtülerin kaynağını, geli- zmin kökenini buluruz. Schopenhauer'in “düş” ve “bastırma” 
şimini ve görünümünü açıklamaya çalış- Bu organik formülasyonun ötesinde, nosyonları hakkında detaylı bir minnet-
tı. Schopenhauer'in konstrüksüyonu, Fre- tarlık bildiren Freud'un kendisine ait er-

Bilginin, algının ve nesnelliğin nasıl ud'un kendi anlayışının Kant'ınkinden ken (1900, 36, 66, 90) ve geç alıntılarıyla 
mümkün olduğuyla ilgili epistemolojik felsefi anlamda nasıl farklılaştığını aydın- (örneğin, 1913b, 87) uzlaştırmak güçtür. 
konuların altında, İstenç hakkındaki me- latır. Kant'ın transendental benliği, bi- Etki altında kalmasının özgüllüklerine  
tafizik altkatmanlar yatar. Böylece, Kant- len-şeyin, nasıl aynı zamanda bilinebilir bakmaksızın, Schopenhauer'in felsefesi 
çı perspektivden, Schopenhauer istenci nesneler dünyasının bir parçası olduğu Freud'un psişik dürtüler ve özdeşlik teo-
“kendinde-şey”le eşitler (ve “fenomen” konusunda bir açıklama sağlamadığı için, risini iki alanda açıklığa kavuşturur: 
“tasarımlama”ya dönüşür) (Schopenha- bilginin öznesi hakkındaki Kantçı anla- (Üçüncü Bölümde tartışılmış olan) Geç 
uer 1974b, 1: 268) ve böylece bir insan yışın bütün çerçevesi kuşku duyulacak yeni-Kantçılar arasında çeşitli ifadeler 
psikolojisi nosyonu inşa eder: “İstenç, hale gelir. Schopenhauer'e göre, Kantçı bulmuş olan Kant sonrası bir gerçeklik 
bireyde ortaya çıktığı sürece, kendinde epistemoloji, yalnızca, İstenç olarak or- nosyonuna doğru genel bir yönelim yo-
[in itself] varolur. Böylece, istenç bireyin ganizmanın ikincil, epifenomenal [yan- luyla ve daha özgül olarak, tekrar yuka-
ilksel ve temel istemesini oluşturur ve fenomenal ya da gölge-fenomenal] bir rıda betimlenmiş olan bir Kant eleştiri-
tüm bilgiyi öncelediği için bilgiden ba- uzantısı olarak açıklanabilir hale gelir: bi- sinden türemiş olan yeni bir dinamik psi-
ğımsızdır.” (2: 227) İstenç yalnızca ken- zim özümüz bilmede değil istemede ya- kolojik model yoluyla. Ruhun topograf-
disi için varolduğu için, bilme ikincil ve tar (Janaway 1989, 350) Mesele basit şe- yasının ve zihnin dinamik özelliğinin psi-
dolayımlı bir işlemdir. kilde ortaya konulacak olursa, Kant'ın kanalitik formülasyonu üzerindeki bu 

Şunu belirtmemiz gerekir ki Kant ve saf  a priori “ben”i, deneyimsel varlıklar derin etki, Freud'un, bir Schopenhauer 
Schopenhauer arasında çözülmeyi bek- tarafından onun örneklenmesiyle ilgili hayranı olan Theodor Meynert'den 
leyen derin bir mesele vardır. Kant'ın hiçbir açıklama içermez. (1833-1892) aldığı psikiyatri dersleri ve 
dünyanın fenomenalliği hakkındaki aksi- Schopenhauer, ondokuzuncu yüzyıl eğitimi yoluyla süzgeçten geçerek kendi-
yomu (başka bir deyişle, tüm bilinebile- sonu Avrupa düşüncesinin neredeyse sine ulaştı. Böylece, Freud'un teorisin-
cek olan şeyler, kendinde-şey değil, feno- tüm alanlarına işleyecek olan bir natura- deki Schopenhauerci öğeleri de-
menlerdir) kurduğu yerde, Schopen- lizmi destekleyen bir organisizm dile ge- ğerlendirmek için, bu entelektüel silsile 
hauer karşıt bir konum alır: Görünüş tirmek yoluyla özneyi kendi dünyasına takip edilmelidir.
olarak dünya gerçek olmayandır, ve ger- yerleştirdi. Schopehnauer böylece, insan Freud'un temel yönelimi büyük ölçü-
çeklik dünyanın ötesinde aranmalıdır: doğası anlayışında, Darwincilikle ivme de, Brentano'nun yakın bir arkadaşı olan 
“Kant gerçekliği, deneyimi üreten bir kazanan ve Nietzsche'de doruğuna ula- ve daha genç bir biliminsanı olarak he-
kategori olarak duyumsar. Metafizik şan bir geçiş başlattı. Bu kesişen düşün- kimlik yapmak üzere Brücke'nin labora-

“Schopenhauer insanı dünyanın bütünlüğü tarafından paylaşılan bir paydaya indirgedi” (1991, 34)
İstenç, kendinde şeyi oluşturur, ve tüm görünüşler, Kantçı kategorilerin uygulaması yoluyla zihin tarafından bilinebilir istencin görünümleridir. Fakat 
görünüşlerin bilgisine karşıt olarak, İstenç “dolayımsız olarak” bilinir, ve zihinle değil, fakat eylem yoluyla bilinir. İnsanların içindeki istenç zihinden hem 
daha güçlü hemde daha ilkseldir, ve böylece, istence dayalı eylemlerin bilgisi, Schopenhauer'e göre, eşsiz şekilde dolayımsızdır. (Janaway 1989, 7) 
Eylemin, özneyi nasıl konumlandırdığı ve açımladığının içyüzünü bu şekilde ortaya koymak, dışsal olmaktan ve her zaman kavrayışımız ötesinde 
olmaktan ziyade insanların içinde varolan olarak altta yatan kendinde şeye erişim sağlar.  Eylemi önceleyen bir şey olarak içsel ya da tamamen zihinsel 
isteme eyleminin reddiyle birlikte, Kartezyen dualizm iptal edildi ve böylece, istenç özneleri cisimleştirilir. Cisimleşmiş İstenç olarak, eylemler, sonul 
olarak bu istencin tam tanınmasına doğru götürerek, onu betimlerler, ya daha doğrusu, ortaya çıkarırlar. Bu şema içinde, öz-bilinç, öz-keşfin son adımına 
dönüşen “istencin öz-bilgisidir”. (Schopenhauer 1969, 2: 259) Böylece, kişinin kendi doğasını öz-bilinçli kavrama yeteneğinin bir ürünü olarak bu süreç, 
insanlara temel varlığı “istenç” olarak kavrama izni verir. (Tauber 1994a, 239-49) 
Kant algılayan özneyi tasarımları birleştirmek için transendental bir prensip olarak bırakırken, Schopenhauer ilkin, özne ve nesnenin zorunlu bağlaşıklar 
olduğunu, ve daha radikal olarak, nesnelerin düzenlenme kiplerinin onların kendilerinde varolmalarından çok, özneden kaynaklandıklarını öne sürdü. 
İkinci olarak, Schopenhauer, beden ve zihnin kör amaçsallığın, İstencin önceliğinin görünümleri oldukları biyolojik alan içine özneyi sıkı bir şekilde 
yerleştirdi. Bu ikinci öğe, Schopenhauer'e teleolojik bir sonuç için izin verdi. Schopenhauer, bu teleolojik sonucu, burada tartışmadığım, fakat daha 
sonraki fenomenolojide zengin bir tarihe sahip olacak bir kavram olan Brentano'nun yönelim nosyonunda yeniden dirilişine değindiğim insan eyleminin 
ayrıntılı bir açıklaması içine inşa etti. Ele alınan konuyla çok yakından ilgili olarak, saf  özne ve saf  nesne arasındaki Kantçı yarık, Schopenhauerci 
İstencin, amacın, özneliğin, her üçününde öz-farkındalığı bağlamında kaybolur. İsteyen özne, İstenç alt katmanının bir başka görünüşüdür, fakat kendi 
varlığını farketmekte eşsizdir.
 “On the History of  the Psycho-analytic Movement.” [“Psikanalitik Akımın Tarihi Üzerine”] Standard Edition, 14:7-66.
Interpretation of  Dreams [Düşlerin Yorumu] Standard Edition, 4-5.
Totem and Taboo. Totem ve Tabu Standard Edition, 13:1-161.
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tuvarından ayrılan Freud'a danışmanlık deli bir psikolojiye çevirdi. Meynert, be- güçlü etkisinden özgürleştirme çabası 
yapan Meynert'den türer. (McGrath yin ve bilinç arasındaki ilişkinin ilksel ve içinde, Freud, pesimist bir metafiziği, ye-
1986, 140-49) 1883'de, genç bir hekim ikincil bir egonun - maddi bir zihin (bi- ni bir psişik fizik adına bir tarafa bıraktı.
olduktan ve çeşitli klinik bölümlerde gö- rincil ego) ve zihinsel bir yeti (ikincil ego) Schopenhauer'in felsefi sisteminin, 
rev yaptıktan sonra Freud, beyin anato- - karşılıklı etkileşimini içerdiğini öne sür- tartışmamızla epey ilgili olan başka bir 
misi üzerine ve hemen ardından kokai- dü. Gelişim içinde, ikincil ego (zihin, öz- özelliği, daha önce Kantçı bağlamda 
nin klinik etkileri üzerine araştırma yü- bilinç, ve diğer yüksek işlemler) bedensel içinde düşündüğümüz determinizm/ 
rütmeyi sürdürdüğü Meynert'in Beyin hisler ve içgüdüleri kuran ilksel durum- özgürlük paradoksunu Schopenhauer'in 
Anatomisi Enstitüsü'ne atandı. (Ellen- dan çıkar. Bu temel kuvvetler dünyayla nasıl şekillendirdiğiyle ilgilidir. Freud ve 
berger 1970, 474-77) Freud ve Meynert karşılaşırlar ve ya güçlendirilirler ya da Schopenhauer'in herbirinin bilinçdışının 
karşılıklı saygın bir dostluk geliştirdiler, reddedilirler, ve bu tepkiler daha sonra (İstenç) radikal determinizmini savun-
ve Freud Düşlerin Yorumu'nda ondan büyük ihtimalle içselleştirilirler ve ikincil duğu kabul edilirse, özgür istenç kullanı-
“Böyle derin bir hürmetle izinden yürü- benliği oluşturmakta kullanılırlar. Bu şe- mı nasıl olabilir? Schopenhauer İstenç ve 
düğüm Büyük Meynert” diye söz eder. kildeki çevreden eklenen öğeler böylece Tasarımlama Olarak Dünya'da ve İstenç 
(Freud 1900, 437) En azından kariyeri- ilksel dürtüleri alırlar ve onları iki kiplik – Özgürlüğü Üzerine Ödül Denemesi'nde 
nin bu aşaması boyunca, Freud, hocası- saldırgan ve savunucu - yoluyla çeşitli eylem özgürlüğünü - “Meydana gelen 
nın psikolojik modelinin onu derinden davranışlar içine kanalize ederler. Mey- herşey … zorunlulukla meydana gelir” 
etkilediğini kabul edecekti, ve Meynert nert'in şemasında (filojeni tarafından (1999, 54) diye birşey yoktur - ve varolma 
de Schopenhauer'e, daha özel olarak desteklenen) – beynin daha derin kat- özgürlüğünü - “İstisnasız her varlık kesin 
Schopenhauer'in geç eseri Parerga ve Pa- manları üzerinde korteks - bir kontrol bir zorunlulukla eyler, fakat her varlık, 
riligomena'ya olan borcunu kabul eder. hiyerarşisi işler. Böylece, anatomik bir olduğu şey olarak kendi özgürlüğü yoluyla 
(Schopenhauer 1974b; McGrath 1986, ayırımın eşlik ettiği Schopenhauer'in İs- varolur”. (1969, 2: 320-21) - ayırdeder.
144-47) Freud'un ele aldığı özel mesele, tenç ve tasarımlama ikiliği, Meynert'in Açıkça çelişkili bu tutumu çözüme 
Schopenhauer'in Kant eleştirisinden ge- ilksel ve ikincil egolarına ve daha sonra kavuşturmak için, Schopenhauer'in er-
liştirilmiş dinamik psikolojik modelle il- Freud'un id ve egosuna dönüşür. ken eseri Yeter Neden Prensibinin Dört Katlı 
gilidir. Freud'un teorisinin büyük kısmı Kökeni 'y le (1974a  )  başlayal ım. 

Daha önce değinildiği gibi, Schopen- Schopenhauer'in formülasyonunu, baş- Schopenhauer bu eserde Leibniz'in Mo-
hauer  İstenç ve tasarımlama temel ayırı- ka bir deyişle, kendi dünyasını anlamlan- nadoloji'de (1714) geliştirdiği, hiçbir ol-
mıyla başlar ve bu ayırım daha sonra zih- dırmaya çalışan ve aynı zamanda bilinç- gunun ya da doğruluğun bir yeter-ne-
nin bir şeması tasarısına varır. Schopen- dışı dürtülerden kaynaklanan istenci ifa- denden yoksun olmadığı ilkesine cevap 
hauer açıkça (onun doğal alanına atfedi- de eden bilinçli bir egoyu yankılar. Scho- verdi. Schopenhauer'e göre, bu iddia yal-
len) bilinçdışını öne sürer ve dahası, bi- penhauer, bilinçdışı dürtülerin, mücade- nızca fenomenleri tasarımlama koşulla-
linçdışı ve bilinçli düşünce arasındaki de- le istencinin bir ürünü olarak ussal bilin- rının sonucu olarak doğrudur. İnsan usu 
ğişken ilişkiyi betimler. Meynert'in bir cin farklı özelliklerinin karşılıklı etkile- dünyayı tasarımlar ve insan usu bunu öz-
yarım yüzyıl sonraki görüşlerine benzer şimini zorlanmadan kabul eder. Kısaca, ne-nesne ilişkisi içinde ortaya çıkan dört 
şekilde, Schopenhauer şöyle düşündü: Schopenhauer, insanları sıkı bir şekilde, temel bağlantıda gerçekleştirir. Scho-
“Bilinç, bir kürenin yüzeyi gibi, yalnızca eylemleri ve bilgisi ilksel bir İstenç'ten penhauer, yeter-neden prensibinin genel 
zihnimizin yüzeyidir. İç tarafı değil yal- kaynaklanan organik yaratıkların doğası kökünü (elbette, Kant'a ait formülasyon 
nızca dış kabuğu biliyoruz.” (1969, 2: içine yerleştirir. Bu görüşe göre, Scho- üzerine kurulan) özne-nesne ayrımının 
136) Schopenhauer insanları, ussal ey- penhauerci İstenç Freud'un id'inin doğ- kendisi içine yerleştirir ve daha sonra, 
lemleri ve arzuları altüst eden bilinmeyen rudan öncüsüdür. Freud'un  ruhun çatı- Schopenhauer, kendi argümanını farklı 
iç kuvvetlere maruz olarak görerek, in- şan özelliği olarak betimlediği şeyi, Scho- türden nesnelerin farklı türden usyürüt-
san denetimi ve kontrolüne yabancı bu iç penhauer ünlü bir şekilde pesimizm ola- melere gerek duyduğu bir yapıya dayan-
boyutu anatomik bir düzenleme biçimi rak tanımladı. Bu pesimizm, güçlü ve do- dırarak geliştirir:  (1) maddi şeyler: neden 
içinde resmetti. Schopenhauer, ruhun yurulmamış arzular tarafından uygula- ve sonuç; (2) soyut kavramlar: mantık; 
dinamik karmaşıklığını ve insan kavrayı- nan kaçınılmaz azaptan kaynaklanır. Me- (3) matematiksel ve geometrik konstrük-
şının ya da kontrolünün ötesine çalkan- tafizik konstrüksüyona uygulanmış olan süyonlar: sayılara ve uzamlara gönder-
tılar içinde köpüren gizemli yollarını ka- bu duygusal boyut önemli bir katkıyı me; ve (4) harekete geçirici kuvvetler: ni-
bul ederek sorunu bu aşamada bıraktı. temsil eder. Elbette, Freud psikanalizi, yetler, ya da Schopenhauer'in ahlaksal 

Meynert, anatomiyle ilgili çalışmala- bilinçdışını kontrol etmek ve ussal kıl- usyürütme dediği şey. Kendileri için 
rını yürütürken bu us yürütme çizgisini mak için ve bilinçdışının çalışmasını nes- açıklamalar aradığımız farklı türden bu 
izledi. Meynert bir araştırmacı olarak bir nel kılmak için bir araç olarak ayırdetti. dört nesne, böylece, (birbirine karışma-
zihin teorisi oluştururken anatomik mo- Baskın olmasada, insanları bilinçdışının yan ya da birbirinin üstünden geçmeyen) 

Ç.N. İng. Phylogeny, Alm. Abstammungsgeschichte:  Türleri ya da toplulukları, kökenlerine ve geniş organizma toplulukları arasındaki ilişkilere 
dayanarak inceleyen evrim tarihi.
Prize Essay on the Freedom of  the Will. 1839. Trans. E.F.J. Payne. New York: Cambridge University Press.
The Fourfold Root of  the Principle of  Sufficient Reason. 1813. Trans. E.F.J. Payne. LaSalle, ıll.: Open Court.
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dört bağımsız açıklayıcı yola ihtiyaç du- kabul etmek yetecektir. Bilinçdışı hak- Bu farklı temalar, bilen öznenin fel-
yar, ve daha önemlisi, özne ve nesne ara- kındaki bu görüş, id'i kesin bir şekilde sefi temelinde yatan kendilik nosyonları 
sındaki bağlantılar – nesnenin türü ne biyolojik dünya içine yerleştiren, normal etrafında nasıl birleşirler? Epistemolojik 
olursa olsun - deterministiktirler. Us olarak kabul edilenin aksine, nedenin olarak, Schopenhauer öznenin, saf  bir 
kendisine ait çeşitli kiplikler içinde, bu usun yasalarını izlemediği Freud'un anla- bilme-konusu (Erkennen) olması ama-
ilişkileri deşifre eder. yışını çarpıtır. Buna rağmen, bu yerleş- cıyla, özneye-bağlı düzenlenme formla-

Özgürlük/determinizm paradoksu tirme, basitçe ussal ölçütlerle betimlene- rını aşarak, dünyanın edilgen bir aynası 
Schopenhauer'in İstencin önceliğinin mez olan bilinçdışı kuvvetlerin “man- olabileceğine inandı. Buna bağlı olarak, 
metafizik konstrüksüyonudur: Basitçe, tığı”nı dışlamaz. Kısaca, psikanalitik bi- deneyimsel ben, Schopenhauer'in siste-
tüm varlıkların ontolojik temeli olarak linçdışı İstenci yankılar, fakat Freud bi- mi içinde gözden kaybolur, ve kendiliğin 
İstenç, tanımı gereği, nedensellikten öz- limsel bir açıklama ararken metafizik bir tek anlamı, çabalayan bir varlık olarak 
gürdür. Fenomenal dünyadaki olaylar açıklamayı çok zor kabul edecektir. kendinin bir farkındalığıdır, kendisinin-
belirlenmişlerken, İstenç, hiçbir kuvvete Freud, Schopenhauer'e derinden farkında isteyen bir varlıktır. Süremi con-
ya da başka koşullara maruz değildir, öz- borçlu olmasına rağmen, zihnin meta- tinuum ussal düşünmeden bilinçdışı ey-
gürce kendine ait yoldan gider. (İstenç fizik yapısını betimleme çabasını terk et- leme kadar uzanan isteyen organizma, 
fenomenlerin temeli olduğu için) onların ti. Gerçekte, Freud “istenç”in bir bilimi- fizyolojik olarak temellendirilmiş ve tele-
nedeni İstenç değildir, fakat fenomenler ni kurmak yoluyla psikanalizi metafizik- olojik olarak düzenlenmiştir. Bu örnek-
dünya içindeki eylemler olarak nedensel- ten ayırdığını düşündü. Her biri Scho- lenmede İstenç, böylece yaşamı çoğalt-
liğe maruz kalırlar. İnsanlar da dünya penhauer'in İstencini kendi amaçları için mak ve uzatmak ihtiyacı olarak cisimleş-
içinde eylerlerken nedensel ilişkiler tara- sahiplenen Eduard von Hartmann ve tirilir ve ifade edilir. Freud, daha sonra, 
fından yönetilirler, ancak insanların va- geç Nietzsche gibi başkaları, Schopen- her türlü birincil bir yolda tekrar biline-
roluşu İstencin bir ifadesi olduğu için hauer'in girişimini daha doğrudan kabul mez kalan bu dürtüyü çeşitli içgüdüler 
(başka bir deyişle, özgür varoluşlar [exis- ettiler. İçgüdüsel doğanın bu gizemli içinde formüle eder; bu içgüdüler kendi 
tants] olarak) onlar aynı zamanda özgür- güçleriyle yenilenmiş bir temas, erken etkilerini ussal ya da bilinçli bir kontrol-
dürler. Böylece Schopenhauer, eylemin döneminde Nietzsche'nin Schopenha- den bağımsız olarak uygularlar. Ve tek-
transendental koşullarının İstençte te- uer için hayranlık duyduğu temel öğeydi, rar, Schopenhauer gibi, “ego” ve “İs-
mellendirildikleri metafizik bir yapı dikti. çünkü Nietzsche, açıkça insanlık dışı in- tenç” (ya da bilinçdışı) arasındaki sınır, 
Bu metafizik yapıda, yeter neden prensi- humane doğaları dizginlenmemiş İs- özbilinç (ve çözümlemesi) ile değişiklik 
bi fenomenal dünya içinde geçerliyken, tençlerini belirleyen insanları, benzer şe- gösterir. 
özgürlük ve determinizm birbiriyle bağ- kilde, kesintisiz içgüdüsel dürtülere ma- Freud'un, bu temel yönelimi benim-
daşabilir. ruz olarak anladı. Bu ilksel öğeye (“ya- serken, aynı zamanda Schopenhauer'e 

Askay ve Farquhar'a göre (2006, 136 şama istenci”ne, bir rol değişikliği içinde, ait “kendi”nin iki katlı tutarsız konstrük-
vd.), Freud bu metafizik konstrüksüyon- “güç istenci” olarak) yeniden başvur- süyonundan mağdur olmuş olması son 
dan epey yararlanmıştır: (1) Bilinçdışı, makla, Nietzsche onu, insanın derine- derece önemlidir. Bir taraftan, bilen özne 
İstenç gibi, nedene maruz değildir, ve yerleşik ve temel özelliği olarak Scho- zihnin tasarımlamasının birtakım biyolo-
böylece özgürdür; (2) insanlar, varoluşlar penhauer'in ussallığı çürütmesi üzerine jik olarak temellendirilmiş düzenlemele-
[existants] olarak, özgürdürler, ve böy- inşa etti. Schopenhauer ve Nietzsche rin sonucu olan biçimlerine (sıradan de-
lece, insanın bir örneklenmesi olan Us usu, temelde bir özellik olarak, en doğru- neyimsel bilgi) bağlıdır, ve diğer taraftan, 
özgürdür; ve (3) Tüm psişik eylemler bi- su, İstencin elinde bir araç olarak gör- saf  epistemolojik özne, algının normal 
linçdışı/İstenç tarafından harekete ge- düler ve ikisi de ussallığı, onun yerine kategorileri ötesinde yer alan zihnin ta-
çirilirler, fakat bu, yukarda betimlenen bir (farklı şekillerde formüle edilmiş olsada) sarımlayıcı biçimlerinden bağımsız bir 
nedenden sonuçlanmakla aynı şey değildir. ilksel İstenci koyarak, tahttan indirdi. Te- gerçekliği, genişletilmiş bir anlamda al-
İlk iki özellik Freud'un düşüncesi mel olarak bu iki filozof, İstencin usssal- gılayarak doğanın özünü yansıtır. Buna 
hakkında bilgilendirirken, üçüncüsü lığa karşıt olduğunu değil fakat ussallığın rağmen, insanlar öz-bilginin anlaşılması-
problematikdir. Freud ve Schopenhauer dışında yer aldığı görüşünü paylaştı. Fre- na izin veren sıradan deneyimi aşarlar. 
arasındaki bu paralelliği kabul etmek ud bunu kabul edecektir, ancak egonun Fenomenlerin nasıl bilindikleri, aklın, 
için, yalnızca, psişik fenomenler için ge- ussallığı kisvesi altında us, istenci, ego- otonominin, öz-bilincin konumları, her 
rekli olan temelde yatan transendental nun kendi amaçları için kontrol edebile- nasılsa açıklanmaz. Kavramsal anlayış 
koşulları bilinçdışının sağlıyor olduğunu ceği düşüncesini savundu. bizi Emerson'un “çekirdek kendi” dedi-

Freud, Nietzsche'yle birlikte Schopenhauer'e değer verir, fakat onlardan doğrudan etkilenmez. Freud, Otobiyografik Çalışma'sında şöyle yazar: “G.T. 
Flechner'in düşüncelerine her zaman açık oldum ve birçok önemli noktada bu düşünürü izledim. Psikanalizin Schopenhauer'in felsefesiyle uyuştuğu bu 
geniş erimin izi, benim onun öğretisiyle tanışıklığıma kadar sürülemez. Schopenhauer, yalnızca duyguların ve cinselliğin yüksek öneminin egemenliğini 
öne sürmez, o aynı zamanda, bastırma mekanizmasının da farkındadır. Schopenhauer'i yaşamımda çok geç okudum. Bu nedenle, tahminleri ve sezgileri, 
psikanalizin zahmetlerle ulaştığı bulgularla en şaşırtıcı şekilde sık sık uyuşan başka bir filozof, Nietzsche uzun bir zaman ihmal edildi. Ben öncelik 
problemiyle, zihnimi rahat [unembarrassed; utanmasız] tutmaya çalışmakla ilgilendiğimden daha az ilgilendim”. (Freud 1925a, 59-60) Freud'un daha 
önceki filozofları kabul etmedeki çekinceleri hakkında doğru (ve cömert) değerlendirmeler için bkz. Hughes (1961, 106), Roazen (1968, 84-86), ve 
aşağıdaki 26'ıncı not.
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ği şeyden uzak tutar (Tauber 2003) ve Kantçı düşünce öznenin birliğini ta- kat “istenç”i (bilinçdışını) derinlikli araş-
Schopenhauer, kişilik özdeşliğini yal- lep eder. Algı, bilgi, nesnellik, üçüde bir tırma çabalarından vazgeçme yerine, 
nızca İstenç'te temellendirilmiş olarak, bilince dayanır. Onlar eylemlerde bulu- Freud onun çalışmalarını anlamak için 
esasen özellikleri belirlenmemiş halde nan ve kararlar alan bir faile bağlıdırlar. bu çabayı sürdürdü. Freud'un usa üstün-
bıraktı. Schopenhauer, yalnızca felsefi terimlerle lük vermesinin tümüyle karşısında yera-

Hume, zorlanmaksızın kendilik atfe- betimlenen bir “kendi”nin yetersiz oldu- lan köktenci bir tutumla Nietzsche (“us-
dilen algılayan özne için içimizi [within] ğunu farkederek bu sunum üzerinde de- sal bir düşünme” şöyle dursun) düşünen 
araştırdığımızda, kendimizi bilincin çe- ğişiklikler yaptı. Özdeşliğin psikolojik bir “Ben”i bile terkederek, daha kuşkucu 
şitli nesneleriyle – geçici düşünceler, im- kaynağı keşfedilmelidir. Nietzsche bütün bir yol tuttu. Bir sonraki bölümde, usun 
geler, duygular vb. - karşılaşır buluruz, farklılıklara rağmen, son derece eleştirel çalışması hakkındaki farklı anlayışlarla 
fakat bu içeriklerden ayrı hiçbir varlıkla olmakla birlikte parallel bir yol izledi. eşleştirilen insan doğası hakkındaki ben-
asla karşılaşmayız. Bilinç her zaman bir- Schopenhauer için “kendi”, bütün zer biyolojik modellerin, birbirine karşıt 
şey hakkında bilinçtir. Bilincin her za- belirli nesnelerden, durumlardan ve et- ahlaki eylem anlayışlarına nasıl götürdü-
man bir nesnesi vardır, ve algılayan öz- kinliklerden soyutlanmış saf  bir nesne- ğünü inceleyeceğiz. Böylece, Freud ve 
neyle asla bir nesne olarak karşılaşılmaz. olmayanken [nonobject], Nietzsche bu- Nietzsche kendi felsefelerini Schopen-
“X hakkında benim [my]  bilincimi” dü- nun yalnızca belirli ereklere hizmet eden hauer'in organik bir insan doğası formü-
şünen “Ben” nedir, ve önceki tırnak için- özel bir yorum olduğunu düşünür. (Ja- lasyonu üzerine inşa ederlerken, onların 
deki sözde yer alan “benim” [my] söz- naway 1989, 351) Nietzsche, Schopen- kişisel felsefeleri, Batının kimlik politi-
cüğü neye gönderme yapar? O ne olursa hauer'in öznesinin, başka bir deyişle, dü- kası ve ahlak felsefesi için değişken so-
olsun, sistematik olarak anlaşılmaz – onu şünümsel istencin açık bir kanalı olan nuçlar üretmekle birlikte, farklı yörünge-
asla ele geçiremeyiz” (Magee 1983, 107) Kartezyen bir “düşünüyorum” nosyo- ler izledi.
Algılayan kişi, algılanmış olan şeydir, ya nuna saldırdı. Nietzsche'ye göre, episte-
da Hume'un dediği gibi, “kendi” bir al- mologların onu kavradığı şekilde, “dü- Nietzsche ve Freud
gılar tutamından başka birşey değildir. şünme”, basitçe meydana gelmez: o, bir 
Schopenhauer'in çözümü, kökten farklı öğeyi belirli bir süreçten seçmek ve tüm Kant'ın ahlak programına önemli bir 
olmasına rağmen, Hume ile yakın bir diğer şeyleri elemek yoluyla ulaşılan, bir karşı koyuş ondokuzuncu yüzyılda natu-
uyuşmayla sonuçlanır: Algılayan “kendi” kurgudur, anlaşılırlık amacıyla yapılan ralizmin yükselişiyle  geliştirildi. Natura-
deneyim dünyası içinde hiçbir yerde bu- yapay bir düzenlemedir. Ve hatta, Scho- lizmin bir kolu, öz-bilinci radikal oto-
lunmaz. Schopenhauerci metafizik penhauer'e daha doğrudan bir karşı çı- nom bir konumdan çıkarmak ve bunun 
“kendi”, dünyayı oluşturan şey olarak va- kışla Nietzsche şunu öne surer: “Kişi, yerine, onu “İstenç” içine yerleştirmek 
rolur, fakat kendisi dünya içine girmez, fenomenalizmi yanlış bir yerde arama- isteyen Schopenhauer ile başlar.  Burada 
böylece, Hume gibi, “özneler ve nesneler malıdır … hiçbir şey, şu ünlü “iç du- tartışılmış olduğu gibi, Schopenhauer'in 
bütünüyle yalnızca birbirlerinin bağıntı- yum”umuzla gözlediğimiz, bu iç dünya İstenç'le ilgili kavrayışına göre, dünya 
ları olarak varolurlar ve daha önemlisi … kadar aldatıcı değildir”. (Nietzsche 1967, hakkındaki bilgi fizyolojik yapı ve işlev-
onların yapıları bağıntılıdır”. (Mageee 264) Elbette, Freud, bu gözlemi bütün- den kaynaklanır. Bu beceri, şekillendiril-
1983, 107) lüklü bir ruh teorisine genişletecekti, fa- miş bir “yaşamını sürdürme” olan İsten-

“Yalnızca öteki şeyler hakkındaki bilinç – örneğin, dış dünyanın kavranışı - değil, aynı zamanda öz-bilinç de … bir bileni ve bir bilineni içerir, böyle 
olmasaydı o bilinç olamayacaktı. Çünkü, bilinç bilmeye dayanır, fakat bilme bir bilen ve bir bilinen gerektirir. Bu nedenle, öz-bilinç, eğer onun içinde 
bilenin karşısına konmuş ve ondan farklı bir bilinen yoksa varolamaz. Böylece, bir nesne olmaksızın hiçbir özne olamaz, başka bir deyişle, bilinen şeyden 
farklı birşey olmaksızın hiçbir bilen varolmaz. Bu nedenle, saf  zihin yoluyla bir bilinç  mümkün olmayacaktır. … Bu nedenle, öz-bilinç içinde bilinen, 
sonuç olarak istenç, ilk ve orijinal olan şey olmalıdır. Diğer taraftan, bilen, yalnızca, eklenmiş olan, ayna olarak ikincil bir şey olmalıdır.” (Schopenhauer 
1969, 2: 202)
The Will to Power  [Güç İstenci] , Trans. W. Kaufmann and R. J. Hollingdale. New York: Vintage.
Nietzsche'nin kuşkucu tutumu, onun Schopenhauer'in İstenci hakkındaki çok farklı kavramından türer. Nietzsche'ye göre, İstenç karşıt kuvvetler 
çokluğudur: Düşünme yalnızca böyle bir etkinliğin vesile olduğu bir görünümdür ve değer-yüklenmiş ihtiyaçlar ve dürtüler bu düşünmeye karışırlar. 
Nietzsche, düşünen bir özne, hatta istemenin bir öznesini bile koyutlamaya hiçbir gerek olmadığını, çok derin bir şekilde ileri surer: “Benim varsayımım: 
bir çokluk olarak özne.” (1967, 270) Böylece, Nietzscheye göre zihin, isteyen ve eyleyen tek, birleşmiş bir faile ait olmak yerine, sürekli bir meydana gelme 
durumu içindedir ve böylece “kendi” sürekli bir meydana gelme süreci olarak görülür: “Yalnızca yorumlamalar vardır. Yorumlamaların öznesi  olan bir 
“Ben” yoktur. Onu meydana getiren kimsenin bir uydurması olan “Ben”, güç istencinin görünüşlerinin bir yığınıdır”. (Janaway 1989, 355) 
Freud ve Nietzsche arasında paralellikler ve zıtlıklar bulmak Freud ile birlikte başlar, ve, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu konuyla ilgili olarak çok çeşitli bir 
literatür geliştirildi. (Örneğin, Mazlish 1968; Waugaman 1973; Roazen 1991; Karwautz, Wöber-Bingöl, ve Wöber 1995; Lehrer 1995; 1996; Assoun 
2000; Greer 2002) Freud, hiç kuşkusuz, Nietzsche'nin felsefesinin çok iyi farkında olmasına rağmen (gerçekte, Freud Nietzsche'nin toplu eserlerini 1900 
yılında satın aldı ve İngiltere'ye göç ederken, onları kendisiyle birlikte götürdü (Trosman ve Simmons 1973)) ondan herhangi bir doğrudan etkiyi bilinçli 
olarak reddetti. (Üstteki 22'inci nota bakınız) Freud, genç bir öğrenciyken, Nietzsche'yi okumuş olmasına ve onun kılavuzluğuna gönderme yapıyor 
olmasına rağmen, bu kopuşu kabul eder. (Gay 1988, 45-46; Scavio, Cooper, ve Scavio Clift 1993) Freud'un bu uzak duruşunun nedeni, kısmen, onun 
(felsefeye karşıt olarak) bilime bağlı kalmış olmasıdır, kısmen de onun kendi orijinalliğinden bir şey eksiltmeme çekincesidir. Buna rağmen, 
Nietzsche'den alıntılar yapar (Gay 1988, 129), ve daha da önemlisi, o kendi eski rakibiyle insan davranışı hakkında iki önemli düşünce paylaşır: (1) 
bilinçsiz dürtülerin önceliğine inanmaya doğru genel bir yönelim, ve (2) Kant'ın görüşlerinden epey farklı bir insan otonomisi anlayışı. Bununla birlikte, 
Nietzsche ve Freud, aşağıda tartışıldığı gibi, her özelliği farklı bir tarzda kurmuşlardır.

23

24

25

26

23

24

25

26



cin önceliği olarak hizmet eder. Bu ci- dönüştürülmüştür. eckel), ve dahası, bir “psiko-Lamark-
sim-temelli “kendi”nin soyut formülas- Nietzsche'nin biyolojizmi onun tüm çılık” tarafından bozulmuş haliyle. (Sul-
yonlar üzerindeki açıklayıcı gücünün on- felsefesinin kavramsal bir yapısı ve dü- loway 1992, 238-76) Burada nevroz, ta-
dokuzuncu yüzyıl düşüncesi üzerinde zenleyici prensibi olarak hizmet etti. (Ta- rihöncesi olayların bir ürünü olarak “kül-
büyük bir etkisi olmuştur. Schopenha- uber 1994b) Organizma hakkında Dar- türel bir kazanım”a dönüşür. (Freud 
uer, Nietzsche'yi önceleyerek, deneyim- winci özel bir görüşten yararlanan Nietz- 1987, 19) Freud, insanlığın erken tarihi 
sel bilginin organizmanın ihtiyaçlarından sche'nin Güç İstenci kendisini, sürekli boyunca gerçekleşen psikososyal trav-
kaynaklandığını ve belirlendiğini öne sü- içsel çekişme içinde rakip içgüdülerin maların bireyde çeşitli biçimlerde yeni-
rer. Schopenhauer böylece, Kant'ın ta- uyumsuz bir karmaşası olarak gösterir. den canlandırıldığını koyutladığı sürece, 
malgının birliğini, organik bir temel da- Bu – sürekli değişen ve kendini tanım- gerçekte, onun Darwinciliği, Lamarkcı 
yanak üstüne, başka bir deyişle, bedensel layan - organizma görüşü çevreyle ve güçlü bir eğilim içerir (örneğin, Freud 
çaba üstüne temellendirmeye çalıştı. öteki bireylerle kesintisiz çekişme içinde 1913b; 1939;  1987)

Nietzsche, insan doğasının ve insan kendisini gerçekleştirmek için çabalar. Freud insan uygarlığının evrimsel 
niyetinin ahlaki yapısının anlaşılması için Beden yalnızca birleştirici öğeyi sağla- özelliğinin genel kabülünü, “ontojeni fi-
önemli içerimlerle Schopenhauer'in İs- maz, aynı zamanda, beden “kendi”dir lojeniyi yineliyor!” popüler anlayışını iz-
tenç hakkındaki görüşünden ayrıldı. İlk [the self]: “bedeniniz ve onun büyük usu: ledi (örneğin, “bireyin zihinsel gelişimi, 
fark, perspektivin oynadığı rolde yatar. bu, “Ben”i söylemez, fakat “Ben”i ya- insanın gelişim sürecini özetlenmiş bir 
Nietzsche saf  bilen öznenin olanaklılığı- par” (Nietzsche 1959, 146) Nietzsche' şekilde tekrarlıyor” (Freud 1910b, 97; 
nı reddetti ve perspektivler çokluğunu, nin felsefesine böylece baştan sona biyo- Gould 1977, 155-62), Freud buna ben-
bilmenin doğası için bütünleyici olarak lojik bir formülasyon egemendir, ya da zer düşünceleri başka yerlerde de bildirir 
gördü: “Yalnızca perspektivsel görme, bu felsefe biyolojik bir formülasyona (örneğin, 1913b; 1919b, 260; 1987) ) ve 
yalnızca perspektivsel bir “bilme” vardır; bağlanmıştır. Bu biyolojik formülasyon, duyguların ekonomisine ilişkin olarak 
... bir şeyi gözlemek için ne kadar çok göz, bir sağlık ve hastalık düşüncesiyle kaplı nörofizyolojik terimler konusunda, 
farklı gözler kullanabilirsek, kendi ham bir “diş ve pençe” Darwinizmi üze- Freud Darwin'e ait duygusal ifade anla-
nesnelliğimiz … o kadar çok tam olur” rine oturtulmuştur. (Tauber ve Podolsky yışına, “başka bir deyişle”, onun erken 
(1967, 119) Özne, Schopenhauer'in for- 1999)  Freud, Nietzsche'ninki gibi, Dar- düşüncelerini (Breuer ve Freud 1895, 
mülasyonunda olduğu gibi, asla dünya- winci bir insan davranışı teorisi içinde te- s.91; Freud 1955) şekillendiren, aynı za-
nın yalın bir yansısını edinmez, fakat, öz- mellendirilen, fakat farklı bir “terapatik” manda onun olgunluk eserlerinde (örne-
ne her zaman, onun kendi dürtülerinin perspektiv etrafında düzenlenmiş olan ğin, 1926c, 133, 141) savunduğu bir gö-
ve yorumlarının perspektivsel doğası ta- benzer bir biyolojik yönelim benimseye- rüş olan “uyarım taşması”na başvurdu. 
rafından sınırlandırılmış dünyanın kısmi cekti. Dahası, Freud, tehlikeye tepki verme bi-
bir yansımasını edinir. Tikel bir bakışın Freud'un bilinçdışını anlamak için bi- yolojik işlevini gören kaygı teması onun 
eşsizliğini ve yanlılığını düşünecek olur- yolojik bir konstrüksüyona başvurması düşüncesini sardığı zaman, Darwin'in 
sak, bu, bilen faile epistemolojik olarak ve onun Darwinizme olan minnettarlığı adaptasyon nosyonuna başvurur (1926c) 
ironik bir global görüş sağlar. Nietzsche tüketici bir şekilde keşfedildi. (Örneğin, Freud'un kendi Otobiyografi'sinde an-
bu duruş noktasından Schopenhauer'e Sulloway 1979; Ritvo 1990; Babitch lattığı gibi: “O zamanlar [1870'lerin ba-
ait, dünyanın öznenin farkındalığının 1999) Freud temel Darwinci talimatları şında] güncel bir ilgi oluşturan Darwin'in 
çarpıtılmamış nesnesi olduğu temel saf  çeşitli bakımlardan benimsedi: içgüdü teorileri güçlü bir şekilde beni çekti, 
“kendi” yapısına saldırdı. Hepsi pers- teorisi; çerçeveleyici zihin paradigması çünkü onlar, dünya hakkındaki anlayışı-
pektiv ve konstrüksüyondur: dünya, olarak mücadele ve çatışma; tarihbilim- mızda olağanüstü bir ilerleme için umut 
kendi, ve vaysayılan otonomisi sonul ola- sel gerçek (şimdiyi anlamanın anahtarı vaat ettiler.” (1925a, 8) Dönemin kültü-
rak istencin çabasına indirgenen usun olarak geçmiş); (cinsiyet filojenisinden rüne derinden işlemiş bu etki (Kitcher 
kendisi. Böylece, ussal birşey olarak us, türeyen) psikoseksüel aşamalar; (ve daha 1992), Freud'un hayatı boyunca, 1873'te 
içgüdüler karşısında bilmeyen bir araca spesifik olarak) biyogenetik yasa (Ha- üniversiteli bir tıp öğrencisi olarak aldığı 

Sayısız yorumcu, Nietzsche'nin bu tartışmayla ilgili biyoloji konusundaki, özellikle evrimi ve Darwinizmi içeren (örneğin, Mostert 1979; Smith 1986; 
1987), düşüncelerinin çeşitli özelliklerini araştırdılar. Nietzsche'nin kuvvetler hakkındaki kavramları (örneğin, Deleuze 1983; Moles 1990),  
Nietzsche'nin felsefesinde bedenin rolü (örneğin, Warren 1988; Foucault 1984; Kogaku 1991; Blondel 1991), ve bilinçdışıyla ilgili daha ayrıntılı konular 
(örneğin, Ellenberger 1970; Golumb 1989; Jung 1988)
Twilight of  the Idols [Putların Alacakaranlığı]. In The Portable Nietzsche. Ed. and trans. W. Kaufmann. New York: Penguin, 463-563.
A Phylogenetic Fantasy: Overview of  the Transference Neuroses. Ed. I. Grubrich-Simits and trans. A. Hoffer and P.T. Hoffer. Cambridge: Harvard University 
Press.
Moses and Monotheism [Musa ve Tektanrıcılık]: Three Essays. Standard Edition 23:7-137.
Leonardo da Vinci and a Memory of  his Childhood. [Leonardo da Vinci ve Onun Çocukluğunun Bir Hatırası] Standard Edition, 11:63-137.
“Preface to Reik's Ritual: Psycho-analytic Studies.” Standard Edition, 17:259-63.
Studies on Hysteria. Bu metin için bkz. The Standard Edition of  The Complete Psychological Workds of  Sigmund Freud. Vol.2. Trans. and ed. James  Strachey et. al. 
London: Hogarth Press and The Institute of  Psychoanalysis, 1955. 
Inhibition, Symptom and Anxiety Engelleme, [Belirti ve Kaygı] Standard Edition, 20:87-174.
 “An Autobiographical Study.” Standard Edition, 20:7-74.
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ilk seçmeli dersten, Uygarlık ve Hoşnut- mekle ve böylece kendisini Darwinci bir liğine (Freud 1920; 1923a; Brown 1959; 
nuzlukları'nda (1930) içgüdüsel çatışma biyolojiye, anlamanın biyolojik bir bili- Ricoeur 1970) kadar – Freud, zihnin alt-
hakkındaki geç açıklamalarına ve Musa ve mine bağlamakla Freud ruhu, Nietzs- katmansal uzantılarında hep varolan iç-
Tektanrıcılık'da (1939) ilksel bir drama che'nin yaptığı gibi formüle etti. Kısaca, güdülerin sonuçlarına dayanarak psişik 
hakkındaki Lamarkcı mirasa kadar, onun Nietzsche İstenci göklere çıkarırken, yaşamı betimledi. O bunları, “zihnin 
düşünmesinin değişmez bir özelliği ola- Freud istenci kontrol etmeye çalışacaktı.  üzerinde somatik talepler”de bulunma 
rak kaldı. Bir noktada psikanalitik teori ve Niet- ve “tüm etkinliklerin sonul nedeni” ola-

Freud'un evrimci düşünceyi psikana- zsche'nin olduğu ve diğer noktada Kant' rak betimledi. (1940b, 148) “Hipotezin 
litik teoriye bağlamasının önemine rağ- ın olduğu bir üçgen oluşturarak ilerleye- doğruluğu”yla ilgili olarak, Freud, daha 
men, Lamarkcı spekülasyonlar, başka bir ceğiz. sonra, kuşkusunu yansıtan ihtiyatlı bir 
deyişle, aile çatışmasının ve onun yeni- tutum takındı (1920, 59) Freud'un kuş-
den sahnelenmesinin rekonstrüksiyonu kusu şuydu: mesele, onun önerdiği bir İçgüdüler
genel olarak “hayali dünyadan gerçeğin topografi olsun ya da içgüdüler hakkında 
dünyasına asla geçme!” düşüncesine onun bütün yaklaşımını temellendiren Psikanalizde, (uygar insanın temel 
mahkum edildi. (Parisi 1989, 487) Buna bir anlayış olsun, nörobilimler, onun psi-durumu) Nevrotik İnsan zihinsel çatış-
rağmen, içgüdüsel alana yerleştirilen bir şik işlemler hakkındaki iddialarını doğru-manın ürünüdür. Böylece, Freud ve 
psikolojinin radikal olması güçtür, ve bu- lamaya yeterli olacak kadar gelişmemiş-Nietzsche için, çatışma içindeki içgüdü-
gün sosyobiyolojinin ve evrimsel psiko- lerdi. Gerçekte, Freud'un endişeleri, ler psişik yaşamı karakterize eder ve her 
lojinin geniş literatürü tarafından doğru- onun teorisinin sert eleştirisinin sonraki türlü müdahale karşısında çözümlene-
landığı gibi, toplumsal davranışın ve ah- bir odağı haline geldi ve psikanalizin da-mez olarak kalırlar. Freud'un pesimizmi 
lak eyleminin erken ilksel davranışa ka- yandığı çalışmaları oluşturdu. (Holt bu temel kostrüksüyona doğru geriye 
dar uzanan izini sürme çabaları, tartış- 1989, 127-40; Kitcher 1992, 155-83)dönük izlenebilir. Bu konstrüksüyonda, 
maya açık olmasına rağmen (örneğin, Dürtülerle ilgili bir teori tasarlamak gerçeklik ve haz, yaşam ve ölüm, libido 
Buller 2006), hiçte yenilikçi sayılmazlar konusunda Freud'un son girişimleri uy-ve batırma karşıtlığı, analiz edileni kendi 
(örneğin, Sober ve Wilson 1998; Joyce gun bir şekilde, psikanalizin “en bulanık içgüdüsel psişik yaşamına maruz ve sü-
2007) Ancak, karmaşık davranışların bi- ve en rahatsız edici bir halde” görün-rekli olarak onunla çatışma içinde sunar. 
yolojisini betimlemek bizim konumuz düğü (Brown 1959, 77; yukarıya bkz. Bö-Nietzsche, hastalık hakkındaki bir çatış-
değildir, çünkü biz Freud'un, ruhu kendi lüm 2, not 2) bir “metafizik” olarak ad-ma modelini kabul etmesine rağmen, 
arkaik biyolojik zemine yerleştime dava- landırılmış (Brown 1959, 82) şeyle so-yekpare bir içgüdüsel sistem - Güç İsten-
sının kural koyucu bir us tarafından nasıl nuçlandı. Buna karşın, Freud kendi for-ci - içinde çalışır. Kendi potansiyelini ser-
dönüştürülmüş olduğuyla ilgileniyoruz. mülasyonunu psikanaliz için bilimsel bir best bırakmakla, serbestleştirilen insan-
Bunu yapmak için, anlama etkinliğinde temel sağlamak için ve içgüdüleri daha ları kendi iç doğalarıyla uyum içine so-
ussallığın rolünü azaltan, ve ardından, us anlaşılır kılmak umuduyla sorguladı. Fre-karak, sağlık için gereken şartları karşılar. 
hakkında derin bir skeptisizmi yansıtan ud şöye yakınıyordu: “İçgüdüler hakkın-Freud yalnızca sürekli çatışma görür, ve 
(ussal “daha yüksek” yetilerin, “daha aşa- daki teori, deyim yerindeyse, bizim mito-bu konumdan psikanalize temel karşı çı-
ğı” içgüdülerin taleplerine altgüdümlü lojimizdir. İçgüdüler mitik varlıklardır, kış ortaya çıkar: Ego bilinçdışının talep-
oldukları düşüncesine sahip) Nietzs- kendi belirsizliklerinde muhteşemdirler. leriyle nasıl daha iyi ilgilenebilir?
che'nin konstrüksüyonunu ve özel ola- Kendi çalışmamızda onları bir an olsun Freud'un 1895 Tasarı'sındaki teorile-
rak Kantçı usu karşıtlaştırıyoruz. Ger- asla gözardı edemeyiz, buna rağmen on-rinin başlangıcından itibaren, Freud, de-
çekte, bu görüşler geri dönüşü olmaz bir ları açık bir şekilde anlayıp anlamadığı-taylarda değişiklik göstersede hiçbir za-
şekilde onu Freud'dan ayırır. Aşağıda, mızdan asla emin değiliz.” (1933, 95) Ya-man terkedilmemiş olan psişik dinamik 
onların karmaşık entellektüel ilişkisi bir- şamının sonuna doğru yazdığı bu değer-kuvvetleri betimlemeye çalıştı. Kariyeri 
birine bağlı iki mesele etrafında özetle- lendirme, Freud'un ruhun içgüdüsel ya-boyunca farklı özelliklerle kabul ederek – 
nir: bir tarafta, Freud usa, Nietzsche'nin pısı hakkındaki betimlemeleri için yaptı-bebeğin yaşamındaki cinsel içgüdüleri 
reddettiği bir otonomi verir, ve diğer ta- ğı zahmetli düzeltmeleri yansıtır. Freud betimlemekten (Freud 1905b ) sonul te-
raftan, organik bir perspektiv benimse- içgüdüsel güçlerin dualist yapısını asla orik Eros ve Tanatos'un yaşam-ölüm iki-

David Levin'in gözlemlediği gibi, “Nietzsche bedensel bir yönelimsellik gibi birşeyi tanıyacak kadar yakına gelir.  Örneğin, “yargı” edimlerine önsel olan 
ve bu edimleri olanaklı kılan  bedenin “işleyen bir yönelimselliği”. Nietzsche şöyle yazar: “Yargı oluşmadan önce, henüz bilince girmeyen”, fakat canlı 
beden yoluyla çalışan “bilişsel bir etkinlik vardır.” (1967, 289) Nietzsche, transendental bir egonun müdahalesi olmaksızın kendi varlık alanını 
birleştirme yeteneğine sahip olan ve kişisel bir özdeşlik personal identity kuran bedenin bilişsel bir işleyişine bile değinir. (1967, 270-71,281, 294-95)” 
(Levin 1985, 35) 
Three Essays on the Theory of  Sexuality [Cinsellik Teorisi Üzerine Üç Deneme] Standard Edition, 8.
Beyond the Pleasure Principle [Haz Prensibinin Ötesinde] Standard Edition, 18:7-64.
İkinci bölümdeki, Freud'un açıkça spekülatif  olan metafizik teorisinden ayırdedilmiş olarak, onun deneyimsel bulgularının epistemolojik konumuyla 
ilgili tartışmayı hatırlayalım. Bu spekülatif  metafizik teori, onun içgüdüler nosyonunu içerir, ve böylece, ölüm içgüdüsünün konumunu özel olarak 
tartıştığı zaman, Freud, onun koyutlanması birtakım klinik fenomenlere (örneğin, hipokondri kuruntu, narsizm, sadizm) gönderme yaparken, bu 
buluşsal değerin,  bu düşünce modelinin deneyimsel konumu hakkındaki kuşkucu düşünceleri dengelediğini kabul etti.  (Bkz. Bölüm 2, not: 2)
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terketmezken, bu ya da şu modele düz- ma, sanat, estetik deneyim – Güç İsten- zsche 1959, 146)
gün bir şekilde uymayan klinik bulguları ci'nin görünüşleridir. Freud'un klinik bir İçgüdüler, toplumun iyiliği için kla-
bağdaştırmaya çalışırken, bu düşünceler bağlama oturtulmuş yüceltme [sublima- vuzluklarında yararlı ve başarılı olup ol-
artarak soyut hale geldiler. tion] nosyonu bu düşünceye epey yakla- madıklarına bakmaksızın, Freud'un zi-

Freud, duyduğu kuşkulara rağmen, şır. İkisine göre, insan çabaları, ne kadar hin kavrayışı için de temel kabul edilmiş-
kendi teorik konstrüksüyonlarını, bir zi- gelişmiş olurlarsa olsunlar – estetik, etik, lerdir ve Freud'un teorisinin karmaşık 
hin bilimi kurmak için ilk muhtemel gi- mantık, epistemoloji -, kendi biyolojik salınımını bir tarafa koyacak olursak, bu 
rişimler olarak savunacaktı. Ve, gerçekte, kökenlerine, başka bir deyişle, Güç İs- teori için biyoloji kurucu bir temel olarak 
Freud'un temel prensibi değişmeden kal- tenci'ne (Nietzsche 1967a, 173, 271, 289, kalır. Dahası, organik ve ussal bölümler 
dı: psişik yaşamın tümünü kuşatan, bir 538) ya da yüceltmeye (Freud 1910b; ayrı ve seçiktirler.  Fakat bu dualiteyi bir 
içgüdüsel taleplerin dualitesi tarafından Laplanche ve Pontalis 1973, 431) sıkıca hiyerarşi karakterize eder: yalnızca us yo-
ifade edilmiş olarak insan ruhunun orga- bağlanmış kalırlar. luyla potansiyel olarak yıkıcı öğeler anla-
nik özelliğinin derin bir takdiri. Son su- Buna rağmen, Nietzsche ve Freud şılabilir ve böylece kontrol edilebilir. Fre-
numda, bir taraftan, Erotik içgüdüler daha temel bir düzlemde birbirlerinden ud, usun içgüdüsel bedenin tiranlığından 
yaratıcı kültürün buluşlarına ve keşifleri- ayrılırlar: Freud da ruhu sürekli bir çe- özgürleştiği, bir Aydınlanma idealine işa-
ne yüceltildiler, ve diğer taraftan, ölüm kişme içinde – çekişme içinde id, ego ve ret etti. Böylece ideal bir anlamda, onun 
içgüdüleri sonul olarak kültürün geliş- süperego - düşünmüş olmasına rağmen, için, usun otonomisi, yalnızca ahlaki so-
mesine düşmandırlar ve uygarlık için yı- Nietzsche, bir ayırım ya da hiyerarşinin rumlulukların deterministik doğasını an-
kıcıdırlar. (Freud 1930) Bu ikili güçlerin karşıt kuvvetlerin dinamiklerini körelte- lamak için izin vermez, aynı zamanda, 
kaynaşmaları ya da yeniden yönlendiril- ceğini düşündüğü için bu tür bir katman- potansiyel olarak arzuyu kontrol etmek 
meleri, yıkıcı davranışla ya da derin bir laştırmadan tatmin olmayacaktı. Fakat, için böyle bir görüyü ussal bir egonun 
birlikle, en iyi haliyle hassas bir dengeyle daha önemlisi, Nietzsche daha aşağı dür- aracı yapar.
sonuçlanır. tüleri rasyonalize (kontrol) etmek için Bununla birlikte, Freud'un ussallık 

Bu anlayışa karşı olarak, Nietzsche ussal egoyu güçlendirmeyecekti. Nietzs- görüşünde karmaşık bir denklem işba-
içgüdüler hakkında yekpare bir anlayış che'ye göre, birey, herbiri güç arayışında şındadır, çünkü (Nietzsche gibi), Freud 
önerdi. Ona göre, insan psikolojisini an- tek bir bireyleştirici kuvvet olan farklı ussal düşüncenin duyguları kontrol altı-
lamak, içgüdüsel dürtülerin ve davranı- duygular, tutkular, davranışlar, zekalar na alma yeteneği hakkında skeptik kaldı. 
şın bambaşka bir taşıyıcısını Güç İstenci tarafından ifade edilen ilksel (ya da Fre- Freud yalnızca usun bilinçdışını gözetme 
olarak kavramaktır  ve Nietzsche, bu na- udçu terimlerle erotik) istençdir. Böyle- ve kontrol etme yeteneği hakkında kuş-
turalistik konumdan, insanların beden, ce, kişisel özdeşliğin en doğrudan anla- kulara sahip değildir, aynı zamanda, us-
içgüdüler, bilinçdışı olduklarını savundu. mı, Zerdüşt'ün seçimine uygun olarak, sallaştırılmış kişisel-çıkarın ayartmasının 
Nietzsche'nin yüksek insan davranışları kendi erotik potansiyelini en üst dere- da çok iyi farkındadır. Freud'un skepti-
saydığı alanlar – örneğin, yaratıcı çalış- cesine çıkaran organik bedendir. (Niet- sizmi, etiğin duygusal belirleyicilerin us-

An Outline of  Psycho-analysis [Bir Ruh-çözümlemesi Taslağı]. Standard Edition, 23:144-207.
Gesammelte Werke. Vol. 15. London: Imago.
Trieb [dürtü] ve Instinkt [içgüdü] birbirinden ayırdedilebilir: İçgüdü nesnel birşeye gönderme yaparken, dürtü spekülastiftir. (Fulgencio 2005) Buna 
rağmen, Freud onları asla ne bu şekilde ayırdetti nede karşılaştırdı.
Bu organik yönelimden türeyen metafizik çeşitli yönlere doğru yol aldı. Nietzsche – oluş dediği - biyolojik sürecin, gelişimin ve evrimin kılavuz bir 
prensibini olarak görünebilecek şeyi – varlıktan - ayırdetti.  Asla tamamlanmış ya da bitmiş olmayan ve her zaman geçici ve değişime tabi olan oluş, 
varlıkla karşıtlaştırılır. Bu bildirim, sürekli yinelenen bir temadır, en özlü şekilde şöyle ifade edilir: “Oluşa varlık özelliği verilecekse – bu, ulu Güç 
İstenci'dir”. (Nietzsche 1967, 330) Böylece İstenç ontolojik bir tasarı içine alınır. Bu, “oluş”u reddetmek değildir, Nietzsche, farklı bir ahlak düzeni 
içinde, bu terminolojiyi, kesinlikle, yeni bir etiğin temeli olarak kullanır. Böylece, oluş ve varlık kavramlarıyla ilgili olarak, bağlama göre değişen bir 
karışıklık söz konusu olabilir. Bir taraftan, onun açıklanmış olan bütün anı, insanın şimdideki bütün varlığını yaşama etiği, sürekli çekişme içinde, her 
zaman çatışma, alt etme içinde olan “kendi” temel nosyonuyla karşıtlık içinde görünür; Zerdüşt'ün dediği gibi: “Neysen, o ol”. Temel etkin dürtü öz-
doyuma değil, fakat esrimeye, kendini-gerçekleştirmeye izin verecektir. Heidegger'in yazdığı gibi: “Nietzsche için tüm varlık, oluştur”.  (1979, 7 
[Nietzsche, 1961. Cilt I, trans. D. F. Kressl. San Francisco: Harper]) Nietzsche son bir durumu reddeder. Herhangi bir karışıklığı önlemek için şu 
açıklamayı yapalım: zamanla işlenen değişiklikler kendinden açıktırlar, fakat Nietzsche, oluşun ahlaki boyutunu yeniden tanımlayan sınırlamalar koyar, 
ve bu gelişim içinde, deneyimi “dır” [is] olarak tanıdığımızı öne sürer:
“Oluş, son bir hedefe başvurmaksızın açıklanmalıdır. Oluş, her an için doğrulanmış görünmelidir … Kesinlikle, ne şimdi, bir geleceğe gönderme 
yapmakla doğrulanmış olmalıdır, nede geçmiş şimdiye. Bu amaçla, bütün olayları hisseden ve bilen ancak istemeyen bir varlığın himayesi altına almaktan 
kaçınmak için, bütün “Tanrı” olma bilincini reddetmek zorunludur.” (Nietzsche 1967, 377)
Böylece, Zerdüşt, bu temel metafizik yönelimden yola çıkan “Tanrı öldü” ilanında bulunur. Bu peygamber, bunun ardından, bu konuma dayanarak 
modern insanı eleştirmeye başlar: yozlaşmış, yönünü şaşırmış, ve hastalıklı - ve belkide en yıkıcısı, nihilizm tarafından sakatlanmış.
The Will to Power  [Güç İstenci] Trans. W. Kaufmann and R. J. Hollingdale. New York: Vintage.
Schopenhauer sanatı, acımasız istençten kurtulmak için bir araç olarak kavradı. (Simmel 1991, 75-104; Magee 1983, 164-88; Hamlyn 1980, 110 vd.; 
Janaway 1989, 275-79) Nietzsche sanatı kendini dönüştürmenin bir aracı olarak görmekte Schopenhauer'in kılavuzluğunu izledi. (Young 1992) Elbette 
Freud sanatı yüceltmenin önemli bir kanalı olarak gördü, ve onun sanata çok yönlü bir ilgisi vardı, öyle ki birtakım kimseler onun sanat anlayışının onun 
teorilerinin bir yankısı olduğunu (Burke 2006) ve onun sanat eleştirisine yaptığı büyük etkinin ötesinde, Freud'un kendisinin, bu yönü bastırılmış olsa da, 
bir sanatçı olarak düşünülmesi gerektiğini  öne sürdüler. (Chamberlain 2000) 
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sallaştırılmış sonucundan başka birşey mağımın çizilmesine tercih etmek usa sağladığından nasıl emin olunabilir, ve 
olmadığını ve ahlaki seçimlere kılavuzluk aykırı değildir” (1978, 416) Kısaca, usun konuya daha da yaklaşarak, tercihler nasıl 
eden değerlerin de benzer kökene sahip hegemonyasından kuşkulanan Hume, olurda zorunlu olarak ideal ussal bir dü-
olduklarını tanınmış bir şekilde savunan onun yerine ikili bir yapı koydu: içinde, şünüp taşınmayı izlerler? Ussal araştır-
Hume'un ahlak felsefesinde felsefi öncü- failin sonul ereklerini “hislerin” belirle- manın tamamı bir sürü altta yatan – kül-
sünü bulur. Hume'a göre, us ikincil bir diği duygusal boyut. Usa, bu amaçlara türel, tarihbilimsel, ve kişisel - varsayım-
işleve, daha temel insan özelliklerine, ulaşmanın en iyi yolunu belirlemek dü- larla ve kuvvetlerle kuşatılmıştır, böylece 
duygulara, ya da günlük dildeki deyimle, şer. “ideal düşünüp taşınma” tarafsızlığa ve 
“tutkular”a arabuluculuk yapma işlevine Humecu tutum, ahlaki eylemin, yal- bu tartışmayı bütünlüklü bir şekilde son-
sahiptir. Hume, us ve duygunun bağıl nızca us tarafından belirlenmediğini, an- landırmaya varamaz. Kısacası, ussallık  
rollerini yeniden şekillendirdi; us yalnız- cak sorumluluğun ya da seçimin daha de- bağlama-dayalı ve değer-odaklıdır. Bu-
ca düşünüp taşınmanın bir aracıydı ve rin bir anlamından türediğini savunur ve nun böyle olması, insanların ussal olarak 
ahlaki karar ve güdülemenin kaynağı ola- sonuç olarak, Hume'un tutumunun eleş- eylemedikleri anlamına gelmez, fakat, 
bilmeye yeterli değildi. Hume yalnız us tirisi genel olarak, usun uygulamasının aynı zamanda, ahlaki olarak eylemenin 
yoluyla tercihlerin ya da arzuların hareke- altında yatan varsayımların doğru ya da ussallıktan daha fazlasını gerektirdiği an-
te geçirilemeyeceğini, ve usun yalnızca yanlış olup olmamasını belirleyen “uy- lamına gelir. 
insanın doğrudan seçimlerine yardımcı gun düşünüp taşınmanın” güvenilir ol- Bu konstrüksüyon Freud'un süper-
olabileceğini savundu. (Lindey 1986, 30) mayan bir temeline dayanır. Yanlış var- ego nosyonunda yankı bulur (Freud 
Bu perspektivden, amaçlar, ussal düze- sayımlarla eylemek bütün girişimi yıkar. 1923a, 28 vd.; 1930, 123 vd.) Bu kons-
nin yalnızca çok küçük bir rol oynadığı Böylece, usun temellendirmesinin kesin trüksüyonda, bireysel ahlak, süperego 
psikolojik ve kültürel etmenlerin karma- olduğu düşüncesinin nasıl güvence altına yoluyla etkin olan belirleyici kuvvetlere 
şık bir dizisi taafından belirlenirler. Ünlü alınması gerektiği konusu, temel tartış- maruz kalır ve seçim tekrar ya reddedilir 
bir abartıya dönüşmüş cümlesinde Hu- ma noktası olarak kaldı. (Brandt 1979; ya da tam bir otonomi ve usa dayalı dü-
me şöyle der: “dünyanın yıkılmasını par- Parfit 1984) Tüm ilgili malümatın bunu şünüp taşınma özlemleri tarafından sert 

Bu eserde, Nietzsche postmoderni ilan ederken, Freud, usa sürekli bağlılığından dolayı bir modernist olarak kaldı. (Koelb 1990; Behler 1991) Klasik 
nesne, bir özneden bağımsız ve verili olarak düşünülüyorsa, ve modern (örneğin, Kantçı) nesne yalnızca ona bilen bir özne tarafından yüklenen 
öznitelikleri yoluyla biliniyorsa, postmodern düşünce özne-nesne ilişkisini “kararsız bir değişim” olarak görerek yıkar. (Tauber 1994a, 280-83) Nietzsche, 
etkin bir şekilde, bu tür ayırımların yıkılmasını önerir (“ “Özne”, “nesne”, “öznitelik” gibi ayırımlar uydurmadırlar”. (1967, 294) ) ve bu süreçte, o, radikal 
bir psikoloji önerdi: bedeni bir nesne olarak düşünmeyi reddederek (ve böylece Schopenhauer'e karşı çıkarak), Nietzsche  bedeni kendiliğin temeli olarak 
kurdu ve  öznel “ben”i kendi biyolojik, başka bir deyişle, içgüdüsel ya da duygusal özdeşliğiyle kaynaştıran bir söylem yoluyla Kartezyen parçalanmış 
zihin-beden dualitesinden kaçındı. (Tauber 1994b) Nietzsche biyolojik anlayışa itiraz etmesine rağmen, biyolojik modellerin böyle bir özdeşliği 
betimlemekteki karmaşıklıklarını ve çabalarını takdir etti. Fakat, onun perspektiv çokluğunda, bu şema, onun felsefesinin gücü ve zayıflığı olan birçok 
farklı açıdan düşünülebilir.
A Treatise of  Human Nature [İnsan Doğası Üzerine Bir Deneme] 1739. Oxford: Clarendon Press.
Freud'un, bilinçdışı etkileri ayırdetmek ve onlar hakkında bir perspektiv geliştirmek amacıyla ve böylece azap altındaki bir egoyu özgürleştirmek için usun 
otonomisine dayandığını savundum. Burada bir tutarsızlık belirmekte midir? David Hume determinizmin özgürlük ile uzlaşabilir olduğunu savundu. 
“Özgürlük” ve “zorunluluk” sık sık karşıtlar olarak eşleştirildi, fakat “özgürlük”ün gerçek karşıtı “baskı”dır, ve zorunluluğun karşıt eşi  “şans” ya da 
“rastlantısallık”tır. (Lindley 1986) Etkinliklerin, insan eylemleri de dahil, rastgele gerçekleşmedikleri anlamında “zorunlu” oldukları söylenebilir. Ve 
“özgürlük”, örneğin, bireysel seçim, baskı olmaksızın gerçekleşen bir edim olarak anlaşılmalıdır. Bir mahkum belirli bir şekilde eylemeye zorlanır. 
Yataktan kalkıp kalkmayacağım, evden çıkıp çıkmayacağım, kendi istencime göre özgürce seçilir.  (Hume 1975, 95 [Enquiry concerning Human 
Understanding (İnsan Anlığı Üzerine Soruşturma) 1748. Ed. P.H. Nidditch. Oxford: Oxford University Press.]) Böylece, otonomi Hume'un özgürlük 
anlayışına, başka bir deyişle, ussal görünen seçimlere karşılık gelir. 
Ahlaki seçim özgürlüğüyle ilgili olarak ondokuzuncu yüzyıl eleştirisinin büyük kısmı bu yönelimi izler. Buna göre, ussallığın sadece sık sık bir kendini 
beğenmişlik olarak ve ahlaki sorumluluğu sağlamakta yeteneksiz olduğu düşünülemez, fakat aynı zamanda etik eylemlerin, her türlü kararda rol alan 
toplumsal, varoluşsal ve duygusal etmenlerin karmaşık dizisini gözardı eden yalıtılmış bir usa indirgenebilir olduğuna inanıyor olduğu düşünülür. 
Humecu tutum yalnızca psikanalitik teori tarafından değil, fakat aynı zamanda Foucault'nun güç ve davranış hakkındaki teorileri (1970; 1983) cinsiyet 
farklılığı ve ötekilik hakkındaki feminist teoriler (Butler 1990) ve fenomenolojiden Wittgensteincılık sonrası analitik felsefeye kadar uzanan çeşitli 
yirminci yüzyıl felsefe okulları tarafından genişletildi. Bu çeşitli perspektivleri “öznenin eleştirilmesi” konusunda bir araya getiren şey, ideal kendinin öz-
saydamlığa sahip olmadığı, psişik olarak birlikli bir halde (ya da ussal) olmadığı, ya da öz kendi kendine hükmetmeyi başaramadığının kabulüdür. 
(Mackenzie ve Stoljar 2000) Us, ahlaki fail, çatışmayla yönlendiriliyor olarak, sık sık kendi kendisini kandıran, temelde bulanık olarak ve usun farkında 
olmadığı ve bunun sonucu olarak kontrol edemeyeceği geçmişe ait dürtüler ve arzular tarafından yönlendiriliyor olarak betimlendiğinde epey 
problematik bir hale gelir. Bu kuvvetler iç-ruhsal (Freud) ya da toplumsal (George Herbert Mead) olabilirler. Örneğin, kendileri, haklarında çok az şey 
bildikleri ya da çok az kontrol sahibi oldukları rejimler, söylemler ve güç (Rose 1990; 1998), ya da evrensel kurallar olarak kılık değiştirmiş tarihsel olarak 
belirlenmiş kültürel idealler içinde ve tarafından kurulan kişiler. (Butler 1990) Hangisi olursa olsun, bu görüşlerin sonucu olarak ahlaki-güdülenen öz-
istenç (öz-belirlenimli özgür seçim) ruhsal, politik ya da tarihbilimsel kuvvetlerin tanınmayan biçimlenimlerinin bir yanılgısıdır, ve böylece Freud'un 
psikolojik özgürlük için mücadele eden otonom birey anlayışı ironik bir şekilde daha fazla varolmaz. Buna göre, “Birincil zihinsel yapıdaki eşit derecede 
temel değişikliklerin eşlik ettiği ileri sanayi toplumundaki geniş kapsamlı değişiklikler” (Marcuse 1970, 59) kimliğin identity ortak kullanımına ve Freud'un 
ideal egosunun ve onun altında yatan otonominin önemini kaybetmesine yol açar. Dahası, “Özgürlük imkansız bir kavram haline gelir, çünkü şu ya da bu 
şekilde birey için saptanmış olanın dışında hiçbirşey yoktur. Ve gerçekte, özgürlük yalnızca, içinde, araçların bireyin ihtiyaçlarını doyurması şartıyla … 
hükmetme çerçevesi içinde tanımlanabilir” (2). Böylece otonomi, ussallık, ve Freud'un sağlık için temel olduğunu düşündüğü vicdan (eğer her zaman 
varolmuşlarsa bile) tarih içinde kaybolur. (Bkz. Bölüm 6, not 18.)
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biçimde – yalnızca “aşağı”dan değil, fa- insanın yaşama gücünü ve yaratıcılığını Bu fark, Nietzsche ve Freud tarafın-
kat aynı zamanda “yukarı”dan - uzlaş- betimlediği düşüncesi içinde belirleyici dan sunulan, herbinin insan davranışı 
tırılır. Bununla birlikte, Nietzsche'nin iç- bir işlevi vardır. Nietzsche, bu görüşe kavrayışını dayandırdıkları metafizikte 
güdüsel yaşamın gücü hakkındaki açık- dayanarak, Güç İstenci'ni kör bir biyo- önemli bir sapmaya işaret eder. Nietz-
lamasını, ve süperegonun önemli rolünü lojik kuvvetten insan özgürlüğünün te- sche ve Freud uygar insanları bozulmuş 
paylaşmasına rağmen, sonunda, usun ge- meline ve sonul olarak insan eyleminde olarak gördüler, ve dahası, herbiri uygar-
nel rolüyle ilgili olarak, Freud, psikana- öz-belirlenimin yaratıcı zeminine dö- lığın problemlerinin, sırayla, nihilizme ve 
lizin kabülüyle kanıtlandığı gibi, Kant'ın nüştürdü. (Örneğin, 1967, 36, 366, 367) nevrozlara götürdüğünü düşünürler. 
tarafına geçer. Freud, bir “yeni-Kantçı” Böylece, insanları doğa içine yerleştir- (Brown 1959, 82-84) Nietzsche yaşam 
olarak, otonomiyi insanları insan, başka mek, onların içgüdüsel özelliklerini belir- gücü veren doğal bir İstencin baskı altına 
bir deyişle ussal ve otonom yapan şey lemenin ötesine gider, ve eğer onun fel- alınmasını hastalığın ve yaşamın çarpıtıl-
olarak gördü. Nietzsche, buna karşıt ola- sefesi doğalcı (örneğin, bir Hobbescu masının nedeni olarak kabul eder, ve 
rak, insanları, sınırlandırıcı bir ussallıktan felsefe olarak) görülüyorsa, Nietzsche' Freud bastırmanın sonuçlarını hastalığın 
özgür bir halde kendi tam potansiyelleri nin ahlakın soykütüğünü yanlış yorum- belirtileri olarak görür. (Tauber ve Po-
içinde resmetti. Çünkü, Nietzsche ussal, larız. Nietzsche'nin düşüncelerinin çoğu, dolsky 1999) Bununla birlikte, doğayı 
duygusuz bir çözümlemeyi reddetti ve dışardan yüklenen bir ahlaka bağlı kılın- terketmenin hastalıkla sonuçlandığı ko-
Freud'un projesinin bir ussallaştırma dü- ma yoluyla betimlenen Batı etiğinin nusunda ikisi aynı fikirdeyken, Nietzs-
şü tarafından mahkum edildiğini düşü- olumsuz bir değerlendirilmesine doğru che'ye göre doğaya geri dönmek sağaltı-
nür. Gerçekte, insan davranışı için temel yönlendirilirken, Nietzsche bunu birey- cıdır; Freud'a göre, böyle bir seçenek 
bir ontoloji olarak çalışan Nietzsche'nin sel bağımsızlık için bir kanıtlamanın te- yoktur, ve o bunun yerine, us ve İstencin 
radikal biyolojizmi usu Güç İstenci'nin melini açık hale getirmek için yaptı. Böy- sürekli çatışmasının üstesinden gelmek 
bir yıkımıyla görevlendirir, böylece tüm le bir otonomi, özgürce seçilmiş ahlak için daha etkili araçlar aradı. Bu birbi-
insan potansiyelini baskı altında tutar. eksenlerini kurmanın ve sonra bunlara rinden farklı konumlardan, birbirinden 
Freud'un ussal olmayan bir bilinçdışını uygun eylemenin sorumluluğunu içerir.  ayrılan etikler ortaya çıktı. 
kontrol eden ussal bir egoyu ortaya ko- Böylece bireysel seçim, hem kural ba- Nietzsche Güç İstenci'ni çok çeşitli 
yan dualitesinden farklı olarak, Niet- kımından hem eylem bakımından, onun yollarda geliştirdi. Felsefenin, poetiğin, 
zsche bilinçdışını insan varlığı için kuru- ahlak görüşünü tanımlar. Böylece, ironik metaforu ya da psikolojinin ne olduğu 
cu olarak kabul etti, dahası onu göklere olarak, Nietzsche Kant tarafından öne- üzerine olan tartışmada anlaşmazlık 
çıkardı. Böylece Nietzsche ve Freud, rilen benzer bir yönelimi, başka bir de- önüne geçilmez bir şekilde sürer, ancak 
kendi kişisel projeleri için içgüdüleri kul- yişle, radikal bir otonomiyi benimsedi, onun, nihilizmi eleştirmek ve kendi yeni 
lanım tarzlarında ayrıldılar. Basitçe ifade fakat sorumluluk ussal bir edimi doyur- etiğini kurmak için bir dil sağlamak ama-
edecek olursak, Freud içgüdüsel dürtü- maktan (hem yaşamsal hem yaratıcı cıyla biyolojiden yararlanmış olduğu 
leri us yoluyla kontrol ederken, Nietz- olan) biyolojik bir buyruğa cevap verme- hakkında çok az kuşku vardır. Nietz-
sche onları sınırlandırıcı bir ussallıktan ye kaydı. sche'nin ünlü değerlerin değer değiştiri-
özgürleştiyordu. Nietzsche ve Freud uy- Bireysel otonomiyi, insan potansiye- mi  (Umwertung) [transvaluation] “iyi” 
gar insan davranışının altında yatan özel- lini gerçekleştirmenin hem araçları hem- olan (biyolojik genişleme) ile “kötü” ola-
liği dönüştürülmüş biyolojik bir temel de temelleri olarak öne sürmekle Niet- nın (çekişen aşağı kuvvetler tarafından 
dayanak hakkında birtakım ifadeler ola- zsche, belkide ondokuzuncu yüzyıldaki İstencin zayıflatılması ya da yozlaştırıl-
rak kabul ederlerken, biri bu kuvvetleri bütün öncülerinden daha açık bir şekil- masının) özdeşleştirilmesinden ortaya 
özgürleştirir, diğeri onları derin kuşku ve de, insan seçiminin kutsallığını ilan etti. çıkar. Böylece, İstenç'in ifadesi evrimci 
büyük korkuyla inceler. Biri içgüdüsel Gerçekte, bireysel eylemi bir insan doğa- ya da fizyolojik bir perspektivden görü-
çatışmayı sağlıkla uyumlu olarak görür, sı biyolojisi içinde temellendirmek insan lüyor olsun, insanmerkezcil ya da ahlaki 
diğeri ise patolojinin [hastalığın] kaynağı özdeşliğini kavramsallaştırmada önemli çarpıtlamalar tarafından bozulmamış ve 
olarak görür. Biri içgüdüsel kuvvetlerin bir değişime işaret eder, ve böylece “oto- kirletilmemiş yasalar tarafından yöne-
özgürlüğünü savunur, diğeri onların nomi” Kant'ın formüle ettiğinden çok tilen bir insan görüşüne götürür. İnsan-
ussal kontrolünü savunur. daha başka yeni bir tanım kazanır. Freud, merkezcil ya da ahlaki çarpıtlamalar yal-

birey özgürlüğünün olanaklılığını kabul nızca insanın gerçek doğasını gizleyip 
etti, fakat bu özgürlük çok daha dar dü- çarpıtmazlar, aynı zamanda, Güç İstenci İstencin Ahlaki Yapısı
şünülmüştü. Birey yalnızca bilinçdışının, yoluyla yaşamın – gelişme, üstesinden 
başka bir deyişle, her zaman mevcut iç- gelme, oluşma - hedefinin başarıya ulaş-Nietzsche, kendisinden önce Kant'ın 
güdülerin belirlenimine maruz değildir, masını engellerler. (Tauber 1994b, 249-yaptığı gibi, kendi felsefesini, insan öz-
fakat aynı zamanda, geçmiş deneyimlere 61) Organik doğa içinde gördüğü bu sü-gürlüğü için bir temel kurmak amacıyla 
ve kolayca etkilenen kişilere aşılanan bir reci Nietzsche “kendini alt etme” (Selb-yaratmıştır. İnsan doğası hakkında biyo-
ahlak davranışının uyarısına da maruz- stüberwindung) olarak adlandırdı (“Ve lojik bir kavrayışın Nietzsche'nin, insa-
dur. Freud'a göre, özgürlük başka bir yaşamın kendisi bu sırrı bana açtı: İşte!, nın gelişimi için, yalnızca İstencin özgür 
yerde bulunur. Ben kendisini sürekli altetmek zorunda uygulamasında tam olarak ifade edilen 



olanım” (1959d, 225)), ve bu “kendini alt mükemmelik biçimidir ve bunu, buna sini belirleyen ahlakın gerçek temelini 
ediş” Übermensch'de kişilikleştirilir. Bu benzer bir şekilde ahlaki bir yasa izler: oluşturur. (Nietzsche 1967, 356; 1966, 
dinamiğin birey için bütünleyici olduğu organik yaratıklar olarak, bireylerin, ken- 203)
erime kadar, bu yasa, organizma olsun, di kurallarını kendilerinin belirledikleri Özet olarak, Freud ve Nietzsche için, 
türler olsun, uygarlık, ya da ahlak olsun, yaşamsal yolları izledikleri gibi, biyolojik biyolojik kuvvetler her çeşit insan dav-
toplumsal ya da biyolojik işlemlerin her yaşam gücü de bu davranışı yöneten eti- ranışını yalnızca etkilemez, fakat daha te-
düzeyinde uygulanır. (Nietzsche 1967c, ğin doğruluğunu belirler. Nietzsche'nin mel olarak onların hareketini yönlendirir. 
161) toplumsal dünyada böyle bir mücadele Buna uygun olarak, İstenç ya da bilinçdı-

Etik alanda (Platoncu erotik bir yük- için hiçbir etik yön belirlememiş olması şı, insan varlığının tam merkezinde bulu-
selmede olduğu gibi) gücün hüküm sür- onun büyük hatalarından biridir, fakat nur ve kişinin temelini oluşturur: Fre-
mesi Nietzsche'nin ahlakının temelini Freud gibi, özfarkındalık ahlaki sorum- ud'un bilinçdışını insan davranışının psi-
oluşturur. Bir organizmanın, kendi ken- luluğa doğru ilk adım olur. (Sherman şik kaynağı olarak betimlemesi gibi, 
dine varlığını sürdüren birtakım amaç- 1995) Bu çaba içinde, Nietzsche ve Fre- Nietzsche de Güç İstenci'ne insan öz-
ları, öz-kontrol mekanizmaları tarafın- ud, ayrılmaz şekilde bağlantılıdırlar. deşliğinin kaynağını yükledi. Bunun ar-
dan yönetilen istemli bir eylemle başara- İnsan özgürlüğünün potansiyeli hak- dından, Freud ikinci bir öğeyi, usu ekler. 
bilmesi gibi, insanlar da, ahlaki kendine- kında, Freud ve Nietzsche farklı strateji- Kendisi yoluyla bir etiğin formüle edile-
hükmedişi gerçekleştirmek için benzer leri benimsemiş olsalarda, birlik olurlar: bileceği bir şema konstrükte eden Niet-
bir yolu izlerler. Böylece, Nietzsche'nin deterministik biyolojinin sınırlamaları zsche'den farklı olarak, Freud insan öz-
kültür eleştirisinin geniş bağlamı içinde, üstünde ya da ötesinde, insan davranışını gür istencinin bu aynı temel betimlemesi 
nihilizmin panzehiri, İstenci kendi ken- temellendiren ahlaki bir duruşa erişme- için böyle bir temel sağlamaz. Stratejiler 
disini belirleyen bir etiğe ulaşmaya sev- nin olanağı hem Freud'un hem Nietzs- farklıdır, fakat Nietzsche ve Freud aynı 
ketme çabası olur. Buna göre, öz-kontrol che'nin insan varlığı için temel olarak amacı paylaştılar: insanın içgüdüsel yaşa-
ne kadar yüksekse, ahlaki başarı o kadar kabul ettikleri etik misyonu temsil eder. mının canlılığını farketmek yoluyla ruhu 
büyüktür. Böylece, birey, kendi kendini Ancak onlar, kendisi yoluyla böyle bir serbestleştirerek insan doğasının potan-
altetme (Selbstüberwindung) sorumlu- ereğe ulaşılacak felsefi yapı konusunda siyel olarak yıkıcı öğelerini sıralamak ve 
luğunu kabul etmekte kendi özdeşliğini – ayrıldılar. Freud,  zihnin belirlenmemiş,  bu anlayışa dayanarak, bastırmanın des-
özgürlüğü - öne sürer, ve bu arayışta, tecrit edilmiş bir bölgesine yerleştirilmiş potizminden özgürleşmeyi başarmak 
hem psikolojik olarak hemde ahlaki ola- ussallığa başvurdu. Bu ussallıkla ulaşıl- (Nietzsche) ya da dizginlenemeyen bi-
rak sağlık gerçekleştirilir. (Nietzsche mış yorum, biyolojik determinizm bağ- linçdışı arzuyu ve nevrotik ürünleri onla-
1959, 542; Tauber ve Podolsky 1999) larını kesmek için bir araç işlevi gördü. rın bastırılmasından özgürleştirmeyi ba-
Kısa ve öz olarak ifade edilirse, “Öz- Nietzsche insan özgürlüğünü, zihini dür- şarmak (Freud). Bununla birlikte, onlar 
gürlük nedir? Kişinin, kendi sorumlulu- tüler ve us arasında bölerek değil, fakat usa verdikleri rol bakımından birbirlerin-
ğunu üzerine alma istencine sahip olma- aynı biyolojik dürtüleri potansiyel insan den ayrıldılar: Nietzsche'ye göre, us ti-
sıdır”. (Nietzsche 1959, 542) Böylece, yaratıcılığını gerçekleştirmek için bir araç ranlığı, usun taşıyamayacağı ya da doğru-
Nietzsche bireysel seçim ve sorumlulu- olarak kullanmak yoluyla anladı. Nietzs- layamayacağı bir gücün hatalı bir şekilde 
ğun etik bütünlüğünü ilan etti. che zihin-beden dualitesinden bütünüyle ona yüklendiği bir yetiydi, ve Freud'a gö-

Nietzsche'nin eşsiz katkısı ve önemi, vazgeçmekle, kendi sistemini organik re, insan davranışı üstündeki ısrarlı kont-
ne bilinçdışının coşkuyla karşılanmasın- olan hakkında yekpare bir nosyon üze- rölüne karşı konulması gereken ve sonra 
da, nede onun açıklamasında yatar, fakat rine inşa etti. Bu sistemde zihin, bedenin etkili bir şekilde sevgiye ve üretici çalış-
daha çok, bireylerin, birtakım otoriteler yalnızca başka bir ifadesi olur. Bu şema maya kanalize edilmesi gereken bir kuv-
ya da gelenekler tarafından konulan ah- içinde, organik İstenç kişinin kendi seç- veti zapt etmek için id'in talepleri, öz-
laki kuralları izlemek yerine, ahlaki so- tiği ahlaki bir ereğe doğru yönlendirilir. gürleştirilmiş usun kullanımı yoluyla alt 
rumluluğu önce kendilerinin belirleyip, Başka bir deyişle, kaçınılamaz İstenç, ah- edilebilir. Buna rağmen, Freud usun et-
sonra kendileri için kabul etmeleri gerek- laki alanda yüce bir nitelik kazanır ve bu kinliğini betimlemez, ve bu belirsizliği iz-
tiği talebinde yatar. (1959, 542) İnsan do- ifade içinde insan doğası hakkında yeni lemekle, o, ahlaki failin ele geçmez özel-
ğası temel olarak, organik bir varlık kuv- bir görüş ortaya çıkar. Bu görüş içinde, liğini tanımlamakta başarısız olur.
vetinden türeyen bir mücadeledir, bir İstenç kişisel özdeşliğin ve kendi kendi- Etik alan komünal ortak olanı içere-

The Ego and the Id [Ego ve İd], Standard Edition, 19:12-59.
Nietzsche contra Wagner [Wagner'e Karşı Nietzsche] Bkz. The Portable Nietzsche. Ed. and trans. W. Kaufmann. New York: Penguin, 661-83.
On the Genealogy of  Morals [Ahlakın Soykütüğü] Trans. W. Kaufmann and R. J. Hollingdale. New York: Vintage.
Nietzscheci ben'in, toplumsal olan ile açıkça çok az bir ilgisi vardır ya da daha iyi bir şekilde ifade edecek olursak, Ben, bir kendini-büyütme ruhu içinde 
bulunan toplumsal alan içinde işler. Nietzsche'nin felsefesi Öteki hakkında doyurucu bir açıklama verme konusunda ve bir öznenin diğeriyle ilişkisinin 
temelini kurma konusunda başarısız oldu. Onun düşüncesinin “kendi-merkezli” yapısı, gerçekte, toplumsal bir etik düşüncesini engeller, çünkü birey (1) 
ilksel ve kendi kendine yeterli olarak kabul edilir, ve (2) kendisine tutsak kılınır. Çünkü, insanlar arası ilişki yalnızca çatışma ve hiyerarşik kontrol 
aracılığıyla betimlenir, işbirliksel özneler-arasılık [cooperative intersubjectivity] Nietzsche'nin ilgisi dışında kalır. (Tauber 1999a)
Beyond Good and Evil  [İyinin ve Kötünün Ötesinde] Trans. W. Kaufmann. New York: Vintage.
Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud [Eros ve Uygarlık: Freud Üzerine Felsefi Bir Soruşturma] Boston: Beacon Press.
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cek kadar genişlediğinde, Freud ve Niet- dı. Gerçekte Freud'a göre, cinselliği diz- çözümleyici kavrayışa yer açmak için zo-
zsche, toplumsal olan pahasına bireysel ginlemek ve kontrol etmek için düzen- runlu bir görü önerir ve bu görü saye-
olan ile ilgilenirler, ve buna paralel insan lenen toplumsal örf  ve adetlerin daya- sinde özgürlük ulaşılabilir olur. Böylece, 
doğası hakkındaki yorumlarıyla aynı tılması, çoğunlukla, doğrudan doğruya us, bilinçdışını irdelemek için kendi oto-
doğrultuda, her biri çatışmayı insan iliş- nevrotik davranışlara neden olur. Elbet- nomisinin bir sonucu olan teşhis edici ve 
kilerine özgü olarak gördü. Freud'a göre, te, Freud (baba katilliğinin ve benzeri du- terapatik bir araç olarak çalışır. Bunun ar-
psikanalizin dinamikleri, başkalarıyla – rumların vahim sonuçlarına bakarak) dından ulaşılan anlayış, egoyu, bir tara-
geçmişteki ve şimdiki - çatışma tarafın- haz ilkesinin özgür bırakılmasına ya da ftan, içgüdüsel haz arayışını yönlendiren, 
dan yönlendirilirler. Çocuklar üzerindeki sınırlanmamış içgüdülerin kullanımına diğer taraftan, süperegonun sıkıntı verici 
ilk ebeveyn tahakkümü, Opidal müca- göz yumamaz, fakat, toplumsal olan ve boğucu kancasını gevşeten belirleyici 
dele, Tanatos'u savuşturan Eros'un has- problemiyle ilgilenirken, psikanaliz ken- nedensellikten özgürleştirir. Psikanalitik 
sas dengesi, herbiri mücadele ile Niet- disini, başkalarının taleplerinin çeşitli da- senaryoda, içgüdüsel biyoloji ve despotik 
zscheci bir ilgilenmeye işaret eder, ancak yatmalarıyla başa çıkmak amacıyla, bu adalet beyiti bir alanda kalır ve ussal ego, 
Freudçu bir anlamda, sağlığın bir işareti taleplere bir yer açmak için araçlar arar- bunların herbirini, davranışa idealleştiril-
olarak değil, fakat daha çok nevrozların ken bulur. Bu benzerlik, Freud'un, Dar- miş bir temel sağlama hizmeti içinde ir-
kaynağı olarak anlaşılır. Ancak daha son- winci mücadele içine hapsedilmiş olan, deler ve kontrol eder. Freud, bu şema 
ra, (sonraki bölümde tartışılacak olan) bununla akraba insan hayvan [human içinde, Kant ve Nietzsche arasında yer 
“nesne” ya da “ilişki psikolojisi”nin ve animal] anlayışından kaynaklanır. Amaç- alır: insan varlıkları, açıkça, biyolojik dür-
psikanaliz tarafından harekete geçirilen larımız için, mesele - tek kelimeyle birey- tülere ve içgüdülere maruz biyolojik ya-
toplumsal eleştirelliğin (örneğin, Her- ci olan - böyle bir yönelimin talep ettiği ratıklardır. Onları insan yapan şey, birta-
bert Marcuse (1955 )) gelişmesiyle birlik- türden bir etiktir. Gerçekte, psikanaliz kım amaçları ve daha spesifik bir alan 
te, çabaların, Freudçu teoriyi, açıkça, ku- kendisini, gizlenmiş içgüdüsel dürtüler olan etik alanda birtakım idealleri uygu-
rucu toplumsal bir etiğe doğru yönlen- ve onların nevrotik bireylerde kılık de- lama konusunda uslamlama becerileri-
dirdikleri görülür. Bununla birlikte, Fre- ğiştirmiş görünüşleri hakkındaki bir an- dir. İşte burada Freud'un ahlak projesi 
ud'un kendisi, açıkça, içgüdüsel dürtüleri layışa doğru yönlendirir. başlar.
toplumsal bir etik inşa etmeye doğru çe- Sonuç olarak, Freudçu evrende, ana-
virecek bir etik geliştiriyor olduğu konu- litik deneyimin temelinde yatan duygusal 
sunda dikkat çekici bir şekilde sessiz kal- tanımanın önceliğini kabul etmekle, us 
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