www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

www.kitabxana.net
Milli Virtual Elektron Kitabxana
"Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi" N 11 (67 2016)

Artur Şopenhauer
Dünya: iradə və təsəvvür kimi

YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri

YYSQ – 2016

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
www.yysq.org
www.kitabxana.net
Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

1

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

Milli Virtual-Elektron Kitabxana
"Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi"
Elektron kitab N 11 (67- 2016)
Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
Gənclər Fondunun (#AzGF) maliyyələşdirdiyi, Yeni Yazarlar və
Sənətçilər Qurumunun həyata keçirdiyi "Gənclərin Virtual
Multikulturalizm
Mərkəzi" kulturoloji-intellektual
layihəsi
çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana
tərəfindən nəşrə hazırlanıb və yayılır.

Kulturoloji layihənin bu hissəsini qismən maliyyələşdirirlər:
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər
Fondu: http://youthfoundation.az
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu: http://www.yysq.org

Artur Şopenhauer
Dünya: iradə və təsəvvür kimi
Klassik Alman filosofunun multikultural düşüncələrin fəlsəfi
traktat formasında işləndiyi şah əsəri ilk dəfə Azərbaycan
dilində...
YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. Milli Virtual-Elektron
Kitabxananın e-nəşri. Bakı - 2016
Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

2

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov),
yazar-kulturoloq
"Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi" silsiləsindəki
e-kitablarla buradan tanış olun:
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=174
Feysbuk səhifəmiz:
Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan multikulturalizminin və
tolerantlığının təbliği ilə bağlı fəaliyyətlərin genişləndirmək, bu
sahələr üzrə İnternet resurslarımızı - elmi-intellektual
sərvətlərimizi, araşdırma, tədqiqat işlərini təbliğ etmə üçün
ayrıca virtual resurs
burada: https://www.facebook.com/YeniYazarlar

DİQQƏT!
Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun
qorunur. Müəllifin və resurs yaradıcılarının razılığı olmadan
kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə
də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı
yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə,
araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə
şamil olunmur.

Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

3

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

“FİKİR” antologiyası

ON ÜÇÜNCÜ KİTAB

Bakı, YYSQ - 2016

Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

4

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

100 cildlik “Fikir antologiyası”seriyasından dünya
fəlsəfəsi korifeylərinin nəşri
Layihənin baş redaktoru
Qardaşxan Əzizxanlı

ARTHUR SCHOPENHAUER

DIE WELT ALS WILLE
UND
VORSTELLUNG

Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

5

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

ARTUR ŞOPENHAUER
DÜNYA: İRADƏ
VƏ TƏSƏVVÜR KİMİ

Bakı - Zəkioğlu - 2009

Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

6

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana
Əsərin tərcüməsi “Zəkioğlu” nəşriyyatı
tərəfindən sifariş edilmişdir: (Rus dilindən tərcümə)
Y.İ.Ayxenvaldın orijinaldan ruscaya tərcüməsindən çevrilmişdir
(Moskva, “Moskovskiy klub” nəşriyyatı, 1992.
A.Şopenhauer, “Sobrannie soçineniya, v 5 tomax, tom 1.”)
Minsk, Xarvest, 2007-ci il nəşri ilə müqayisəli şəkildə çap edilir
Dahi alman filosofu Artur Şopenhauerin (1788-1860) Dünya
iradə və təsəvvür kimi (1919-44) əsəri dünya fəlsəfi irsinin ən
möhtəşəm nümunələrindən biridir.
Dünyanın, demək olar ki, bütün böyük dillərində dəfələrlə çap
olunan bu əsər Azərbaycan dilində ilk dəfədir ki, nəşr olunur.
«Zəkioğlu» nəşriyyatının «Fikir antologiyası» seriyasından
çap etdiyi bu kitab Dünya iradə və təsəvvür kimi (1919) əsərinin
birinci cildidir. Əsərin ikinci cildi də nəşriyyatda çapa hazırlanır.
Tərcümə üzərində mülkiyyət hüququ «Zəkioğlu» nəşriyyatına
məxsusdur və müəlliflik hüququ haqqında qanunla qorunur

ISBN 978-9952-8137-0-8

©«Zəkioğlu» nəşriyyatı

Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

7

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

ARTUR ŞOPENHAUER

DÜNYA

İRADƏ VƏ TƏSƏVVÜR KİMİ

Ob nicht Natur zulezt sich doch ergründe?
(Təbiət, nəhayət, öz sirrini açmayacaqmı?)

Höte*

*

Hötenin K.G.Foqta həsr etdiyi şeirdən (1916).

Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

8

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

BİRİNCİ KİTAB

BİR TƏSƏVVÜR OLAN
DÜNYA HAQQINDA

BİRİNCİ DÜŞÜNCƏ:
ƏSAS QANUNUNA TABE OLAN TƏSƏVVÜR:
TƏCRÜBƏNİN VƏ ELMİN OBYEKTİ

Sors de l`enfance, ami, réveille toi!
(Uşaqlıqdan ayrıl, dostum, ayıl!)
Jan-Jak Russo1

Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

9

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

§1
“Dünya mənim təsəvvürümdür,-” yalnız insanın onu
reffektiv–mücərrəd şüuradək yüksəldə bilməsinə baxmayaraq,
hər bir canlı və dərk edən varlıq üçün qüvvəyə malik həqiqət
budur və o bunu həqiqətən edirsə, onda şeylərə fəlsəfi baxış
yaranır. O zaman onunçün aydın və şəksiz olur ki, o nə günəşi,
nə torpağı tanıyır, yalnız günəşi görən gözü, torpağı sezən əli
tanıyır; onu əhatə edən aləm yalnız bir təsəvvür kimi, yəni bir
başqasına, müstəsna olaraq elə insanın özü olan təsəvvür
edənə münasibətdə mövcuddur. Hansısa bir həqiqət a priori
deyilə bilərsə, o elə məhz budur, zira o–təcrübənin bütün
başqalarından, zamandan, məkan və səbəbiyyətdən daha
ümumi xarakterə malik olan hər cür mümkün və düşünülə bilən
formasının ifadəsidir, axı onların hamısı onu artıq nəzərdə
tuturlar və onlarda əsas qanununun ayrı-ayrı növlərini qəbul
etdiyimiz bu formalardan hər biri yalnız təsəvvürlərin ayrıca bir
sinfi üçün əhəmiyyət kəsb edirsə, əksinə, obyektə və subyektə
parçalanma bütün siniflər üçün ümumi forma olur, elə bir
forma ki, ümumiyyətlə hansı qəbildən–mücərrəd və ya intuitiv,
xalis və ya empirik olmasından asılı olmayaraq, yalnız onda hər
cür təsəvvür mümkün olan və düşünülə biləndir. Beləliklə, idrak
üçün mövcud olan hər şeyin, yəni bütün bu dünyanın yalnız
subyektə münasibətdə obyekt, seyr edən üçün seyr, qısa
desək, təsəvvür olduğu barədə həqiqətdən daha şəksiz,
digərlərindən daha müstəqil, sübuta daha az ehtiyac duyan
həqiqət yoxdur. Təbiidir, bu həm indiyə, həm hər cür keçmişə
və hər cür gələcəyə, həm də ən uzağa və ən yaxına aiddir: çünki
bu, bütün bu fərqlərin elə məhz olduğu zamana və məkana
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şamil edilir. Dünyaya məxsus olan və ola bilən hər şeyə labüd
şəkildə subyekt tərəfindən bu şərtləndirilmişliyin möhürü
vurulmuşdur və yalnız subyekt üçün mövcuddur. Dünya–
təsəvvürdür.
Bu həqiqət yeni bir şey deyil. O, artıq Dekartın istinad
etdiyi skeptik düşüncələrdə var idi. Amma ilk olaraq qəti şəkildə
onu Berkli söylədi: onun təlimlərindəki qalan şeylər əsassız olsa
da, bununla o, fəlsəfə qarşısında ölməz xidmət qazandı. Kantın
ilk səhvi, əlavədə göstərdiyim kimi, bu tezisin üstündən keçməsi
oldu. Əksinə, bu əsas həqiqət Vedaların Vyasaya aid edilən
fəlsəfəsinin təməl müddəasına çevrilərək, Hindistan müdrikləri
tərəfindən necə də erkən dərk edilmişdir,–bu barədə V.Cons
özünün sonuncu “Asiyalıların fəlsəfəsi haqqında traktatında
şahidlik edir: “Vedanta məktəbinin əsas ehkamı materiyanın,
yəni sıxlığın, keçilməzliyin və məkanda yer tutmanın
mövcudluğunun inkarından yox (onları inkar etmək ağılsızlıq
olardı), onun barəsindəki əsas anlayışın təshihindən və onun
əqli qavrayışdan asılı olmayaraq
mövcud olduğunun,
mövcudluq və qavranıla bilmənin –dönə bilən anlayışlar
olduğunun təsdiqindən ibarət idi”. Bu sözlər empirik reallığın
transsendental ideallıqla bir araya sığmasını yetərincə ifadə
edirlər.
Beləliklə, bu birinci kitabda biz dünyanı yalnız göstərilən
tərəfdən, yalnız bir təsəvvür olaraq nəzərdən keçiririk. Amma
düzgünlüyünə xələl gətirmədən bu cür baxışın birtərəfli olması
və deməli, hansısa ixtiyari bir abstraksiyadan irəli gəlməsi,– bu
hər kəsə elə bir daxili əks–təsir təlqin edir ki, bununla da o
dünyanı yalnız öz təsəvvürü kimi qəbul edir; amma digər
Artur Şopenhauer
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tərəfdən, o heç vaxt bu cür zənndən qurtula bilmir. Amma bu
baxışın birtərəfliliyini,- burada bizim başlanğıc nöqtəmiz olan və
ona yalnız dərin tədqiqat, daha mükəmməl abstraksiya, eyni
olmayanın ayırd edilməsi və eyni olanın birləşdirilməsi gətirib
çıxara bilən həqiqət dərəcəsində bilavasitə doğru olmayan bir
həqiqətin–çox ciddi olan və hər kəsdə qorxu olmasa da,
düşüncə doğuran həqiqətin,–onun da “dünya–iradəmdir” deyə
bilməsi və deməli olduğu həqiqətinin köməyilə növbəti kitab
tamamlayır.
Amma o vaxtacan, deməli, bu birinci kitabda dünyanın
istinad etdiyimiz tərəfini- dərkolunanlıq tərəfini diqqətlə
nəzərdən keçirmək gərəkdir; buna uyğun olaraq, biz əks-təsir
olmadan bütün mövcud obyektləri, hətta öz bədənimizi də
(bunu tezliklə izah edəcəyəm), onları elə yalnız təsəvvür
adlandıraraq, təsəvvür kimi nəzərdən keçirməliyik. Burada
abstraksiya olunduğumuz şey,- sonradan bu yəqin ki, hamı üçün
şəksiz olacaqdır,– həmişə yalnız dünyanın o biri üzünü təkcə özü
təşkil edən iradədir. Nə o, nə də o birisi yox, özündə obyekt
olası olan reallıqsa (əfsus ki, Kantın sayəsində onun
özündəşeyinin cılızlaşıb çevrildiyi şey) uydurma cəfəngiyyatdır
və onu zənn etmə fəlsəfənin bataqlıq işartılarıdır.

§2
Hər şeyi dərk edən və heç kəs tərəfindən dərk
olunmayan şey subyektdir. Deməli, o dünyanı daşıyandır, bütün
hadisələrin, hər cür obyektin ümumi və həmişə güman edilən
şərtidir: çünki mövcud olan hər şey elə məhz subyekt üçün
Artur Şopenhauer
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mövcuddur. Yalnız dərk etdiyi, amma dərketmə obyekti
olmadığı dərəcədə hər kəs özünü belə subyekt bilir. Amma
obyekt artıq onun cismidir və bu səbəbdən, onun özünü, bu
nöqteyi-nəzərdən, biz təsəvvür adlandırırıq. Çünki o özü
bilavasitə subyekt olsa da, bədən obyektlər içərisində bir
obyektdir və onların qanununa tabedir. Bütün seyr obyektləri
kimi o, sayələrində çoxluğun mövcud olduğu hər cür idrak
formalarında, zaman və məkandadır. Dərk edən, heç vaxt dərk
olunmayan subyektsə bu formalarda deyil: əksinə, o özü həmişə
onlar tərəfindən nəzərdə tutulur və, beləliklə, ona nə çoxluq, nə
də onun əksi– təklik gərəkdir. Biz onu heç vaxt dərk etmirik,
halbuki harada olursa olsun, idrak baş verən yerdə məhz o dərk
edir.
Beləliklə, bir təsəvvür olaraq dünya– burada biz onu
yalnız bu cəhətdən nəzərdən keçiririk– iki mühüm və bölünməz
yarıya malikdir. Onlardan birincisi– obyektdir; onun forması
məkan və zaman, onlar vasitəsiləsə çoxluqdur. O biri yarı olan
subyektsə zaman və məkandan kənardadır: çünki o büsbütün və
bölünməz olaraq, təsəvvür edən hər bir varlıqdadır. Ona görə
onlardan tək bircəsi bir təsəvvür olan dünyanı mövcud olan
milyonlarla bu cür varlıq kimi obyektlə doldurur; ancaq əgər
onun da yeganə varlığı yox olsaydı, onda bir təsəvvür olan
dünya da olmazdı. Beləliklə, bu yarılar hətta fikir üçün də
bölünməzdirlər, çünki onlardan hər biri yalnız o biri vasitəsilə və
o biri üçün varlığa və önəmə malikdir, onunla birgə mövcud və
yox olur. Onlar bilavasitə bir-birini məhdudlaşdırırlar: obyekt
başlanan yerdə subyekt qurtarır. Bu sərhədin ümumiliyi məhz
onda aşkara çıxır ki, hər cür obyektin mühüm və buna görə
Artur Şopenhauer
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ümumi olan formalarını,- bunlar da ki, zaman, məkan və
səbəbiyyətdir,- biz tapa və tam dərk edə bilərik və obyektin
özünü dərk etmədən, təkcə subyektə istinad edərək,–yəni
Kantın dili ilə desək, onlar a priori bizim şüurumuzda yatırlar.
Bunun kəşfi Kantın başlıca, özü də ən böyük xidmətini təşkil
edir. Mənsə üstəlik iddia edirəm ki, əsas özül qanunu–bütün bu
bizə məlum obyekt formaları üçün ümumi ifadədir və buna görə
xalis a priori dərk etdiyimiz hər şey bu qanunun məzmunundan
və ondan çıxan nəticələrdən başqa bir şey deyil; beləliklə, onda
dürüst idrakın bütün bizim a priorimiz ifadə olunmuşdur. Əsas
(özül) qanunu barədə traktatında hər cür obyektin bu qanuna
necə tabe olduğunu, yəni başqa obyektlərə, bir tərəfdən, təyin
olunan kimi digər tərəfdən təyinedici kimi labüd münasibətdə
olduğumu göstərmişəm; bu elə uzağa gedir ki, onlar obyektlər,
təsəvvürlər və başqa heç nə olmadıqlarından, bütün obyektlərin
mövcudluğu onların adı çəkilən bir-birinə münasibətindən
ibarət olur, məhz onun tərkibindədir və buna görə tam nisbidir;
bu barədə tezliklə müfəssəl danışılacaq. Mən sonra orada
göstərmişəm ki, obyektlərin öz imkanlarına görə bölündüyü
siniflərə uyğun olaraq, ümumi şəkildə əsas (özül) qanununun
ifadə etdiyi bu zəruri münasibət başqa formalarda təzahür edir
ki, bununla da, bu siniflərin bölünməsinin düzgünlüyü yenə
təsdiqlənir. Mən burada daim güman edirəm ki, orada deyilmiş
hər şey oxucuya məlumdur və onun tərəfindən
mənimsənilmişdir; əks təqdirdə, əgər bütün bunlar orada
deyilməmişsə, o hökmən burada öz yerini tapardı.

§3
Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

14

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

Bütün təsəvvürlərimiz arasında əsas fərq intuitiv və
mücərrəd olan arasındakı fərqdən ibarətdir. Sonuncu,
təsəvvürlərin yalnız bir sinfini– anlayışları əmələ gətirir: –
anlayışlarsa yer üzündə təkcə insanın varidatını təşkil edirlər və
insanın anlayışlara olan qabilliyi ta əzəldən onu bütün
heyvanlardan fərqləndirən zəka adlandırılır*1.
Bu mücərrəd təsəvvürləri biz sonra xüsusi olaraq
araşdıracağıq; əvvəlcə isə yalnız intuitiv təsəvvürdən bəhs
edəcəyik. O, bütün dünyanı və ya mümkünlük şərtləri ilə birgə
təcrübənin məcmusunu əhatə edir. Deyildiyi kimi, Kantın çox
vacib kəşfi odur ki, məhz bu şərtlər, bu təcrübə formaları, yəni
onun qavrayışında onun bütün təzahürlərinə eyni dərəcədə xas
olan ən ümumi olan şey,– zaman və məkan– öz- özlüyündə,
məzmunundan asılı olmayaraq, təkcə mücərrəd təfəkkürün yox,
həm də bilavasitə seyrin predmeti ola bilər. Və bu cür seyr
təkrar yolu ilə təcrübədən alınmış fantaziya obrazı deyil, amma
o təcrübədən o qədər müstəqildir ki, əksinə, sonuncunu ondan
asılı saymaq lazımdır, çünki seyrin onları a priori dərk etdiyi kimi
məkan və zamanın xassələri hər cür mümkün təcrübə üçün elə
qanunların qüvvəsinə malikdirlər ki, o onlara uyğun olaraq hər
yerdə baş verməlidir. Bax buna görə özümün əsas qanunu
barədə traktatımda, onlar xalis şəkildə və məzmundan kənar
seyr edildiyindən, zaman və məkanı təsəvvürlərin xüsusi və
müstəqil bir sinfi kimi nəzərdən keçirirdim. Və adı çəkilən
ümumi seyr formalarının Kant tərəfindən kəşf edilmiş xassəsi–
* Kant ağlın bu anlayışını səhv salır; əlavəyə və özümün “Etikanın əsas
problemləri” (§ 6) əsərimə baxın.
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onların öz-özlüyündə və təcrübədən asılı olmayaraq aşkar
olması və bütün qanunauyğunluqlarında dərk edilən olmaları,–
qüsursuzluğu ilə riyaziyyat da buna əsaslanır,– nə qədər mühüm
olsa da, hər halda onların o xassəsi də heç də daha az mühüm
deyil ki, səbəbiyyət və motivləşmə, təcrübəni təyin edən
təcrübə və mühakimələrin əsaslandırılması qanunu olaraq
təfəkkür burada varlığın əsası adlandırdığım və zamanda– onun
anlarının ardıcıllığı, məkandasa– onun bir-birini sonsuzluğadək
qarşılıqlı təyin edən hissələrinin vəziyyəti olan tamamilə xüsusi
bir formada çıxış edirlər.
Kimə mənim giriş traktatımdan növlərinin bütün
müxtəlifliyində əsas qanununun məzmununun tam eyniyyəti
aydın oldusa, o əmin olacaqdır ki, bu qanunun daxili
mahiyyətinin dərk edilməsi üçün onun formalarının özlüyündə
məhz ən sadəsinin dərk edilməsi necə vacibdir və bu forma kimi
biz zamanı qəbul etdik. Onda hər bir anın elə bu qədər də tez
məhv olmaq üçün özündən əvvəlkini, öz atasını məhv edərək
mövcud olduğu kimi; keçmiş və gələcəyin (məzmunlarının
nəticələrindən savayı) istənilən yuxugörmə kimi puç,
əhəmiyyətsiz olduğu kimi, indi isə bu və digəri arasında yalnız
qısa və dayanıqsız sərhəddir,–elə bu puçluğu əsas qanununun
bütün başqa formalarında da görərik və anlayarıq ki, həm
məkan, həm də zaman və o da və onda və zamanda olan hər
şey, yəni səbəblər və motivlərdən irəli gələn hər şey yalnız nisbi
varlığa malikdir, yalnız onunla eynicinsli olan, yəni o da məhz
buşəkildə mövcud olan başqası vasitəsilə və onun üçün
mövcuddur.

Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

16

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

Bu baxışın məğzi köhnədir: onda Heraklit şeylərin əbədi
axınından şikayətini ifadə edirdi; Platon onun predmetini
həmişə oluşan, amma heç vaxt vücuda gəlməyən bir şeyə qədər
endirirdi: Spinoza onu yeganə mövcud olan və qərarlaşmış
ümumvahid substansiyanın aksidensiyaları adlandırırdı; Bu cür
dərk edilmişi Kant özündəşeyin sadə təzahürü olaraq, qarşı
qoyurdu, nəhayət hindlilərin qədim bir hikməti deyir: bu yalan
örtüyü, Mayya fani adamların gözlərini örtür və barəsində nə
onun mövcud olduğunu, nə də mövcud olmadığını söyləməyin
mümkün olmadığı dünyanı görməyə vadar edir; çünki o yuxuya,
yolçunun qum üzərində uzaqdan su saydığı günəş parıltısına və
ya ona ilan kimi görünən isladılmış kəndirə bənzəyir. (Bu
müqayisələr Vedaların və Puranaların saysız yerlərində
təkrarlanırlar). Bu mütəfəkkirlərin nəzərdə tutduqları və bəhs
etdikləri şey indi bizim tərəfimizdən əsas qanununa tabe olan
bir təsəvvür kimi dünyadan başqa bir şey deyil.

§4
Əsas qanununun özlüyündə xalis zamanda üzə çıxan və
hər cür hesab və hesablamanın ona əsaslandığı o növünü kim
dərk etmişsə, o kəs bununla birgə zamanın da bütün
mahiyyətini dərk etmişdir. O məhz əsas qanununun bu
növündən başqa bir şey deyil və başqa xassələrə də malik deyil.
Ardıcıllıq–əsas qanununun zamandakı formasıdır; ardıcıllıq
zamanın bütün mahiyyətidir. Daha sonra, əsas qanununu, onun
sırf seyr edilən məkanda necə hökmranlıq etdiyini kim dərk
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etmişsə, o bununla birgə məkanın bütün mahiyyətini sonacan
dərk etmişdir, çünki sonuncu bütünlüklə onun hissələrinin birbirini vəziyyət adlanan təyinetmələri imkanıdır. Sonuncunun
ətraflı araşdırılması və buradan irəli gələn nəticələrin mücərrəd
anlayışlara keçirilməsi (daha rahat istifadə üçün) bütün
həndəsənin məzmununu təşkil edir. Eynilə bu cür, kimsə əsas
qanununun adı çəkilən formalarının məzmunu (zaman və
məkan), onların qavranıla bilənliyi, yəni materiya üzərində
hökmranlıq edən növünü dərk etmişsə, –o kəs bununla birgə
özlüyündə materiyanın bütün məğzini dərk etmişdir, çünki
sonuncu büsbütün səbəbiyyətdən başqa bir şey deyil, buna isə
predmetin məğzinə varınca bilavasitə hər kəs əmin ola bilər.
Materiyanın varlığı–onun hərəkətidir, onun başqa cür varlığını
ağla belə gətirmək olmaz. Yalnız hərəkət edərək o, məkan
zamanı doldurur; onun bilavasitə obyektə (özü də materiya
olan) təsiri onun təkcə onda mövcud olduğu seyri şərtləndirir;
hər bir başqa maddi obyektin digərinə təsirinin nəticəsi məhz
ona görə dərk edilir ki, sonuncu indi əvvəlkindən başqa bir
şəkildə bilavasitə obyektə təsir edir və adı çəkilən nəticə məhz
bundadır. Beləliklə, səbəb və təsir–materiyanın bütün mahiyyəi
də bundadır: onun təsiri–onun varlığıdır (bu barədə müfəssəl
əsas qanunu barədə traktatda, §
21-ə bax). Ona görə ən
yüksək dərəcədə uğurlu olaraq bütün maddi olanın məcmusu
gerçəklik adlandırılmışdır* HAŞİYƏ* (“Bu çox heyrətamizdir ki,
bəzi hallarda sözlərin xassəsi və qədim dilin qaydası özgə olanı
olduqca ifadəli vasitələrlə işarələyir” (Seneka, 81-ci məktub); bu
söz reallıq sözündən qat-qat daha ifadəlidir** HAŞİYƏ
*(Şopenhauer burada, əslində, alman dilində Wirklichkeit
ifadəsindən bəhs edir, lakin sonuncuya azərbaycanca gerçəklik
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sözü daha uyğun gəlir). Materiyanın təsir etdiyi şey yenə də
materiyadır: beləliklə, onun bütün varlığı və mahiyyəti onun bir
hissəsinin başqa hissəsində yaratdığı qanunauyğun dəyişiklikdir,
odur ki, bu varlıq və mahiyyət yalnız onun öz sərhədləri
daxilində qüvvəyə malik münasibətə uyğun olaraq tam
nisbidir,–deməli, tamamilə zamana, məkana oxşardır.
Amma zaman və məkan, hər biri özlüyündə, materiyasız
təsəvvür ediləndir, materiya isə onlarsız təsəvvür edilməyəndir.
Artıq ondan ayrıla bilməyən forma məkanı nəzərdə tutur, bütün
varlığı elə ondan ibarət olan materiya isə həmişə hansısa
dəyişikliyə, yəni zamanda təyin olmaya aiddir. Məkan və zaman
materiya tərəfindən sadəcə hər biri öz-özlüyündə nəzərdə
tutulmur, amma onun mahiyyətini hər ikisinin birləşməsi təşkil
edir, çünki, göstərildiyi kimi, onun mahiyyəti təsirdən,
səbəbiyyətdən ibarətdir. Bütün ağlagələn, saysız hadisələr və
hallar bir-birini sıxışdırmayaraq, bir-birinin yanında ola, yaxud
həmçinin bir-birinə mane olmadan sonsuz zamanda bir-birinin
ardınca gələ bilərdilər. Onda onların bir-birinə zəruri münasibəti
və bu münasibətin qanunu da əsla lazım olmazdı və, deməli, bu
formalardan hər biri özlüyündə və başqası ilə əlaqə olmadan
mövcud olduqca və öz-özünə vaqe olduqca, məkandakı bütün
birgəlik və zamandakı bütün dəyişikliklər halında hələ heç bir
səbəbiyyət olmazdı, sonuncu isə materiyanın əsl mahiyyətini
təşkil etdiyindən, materiya da olmazdı. Səbəbiyyət qanunu isə
yalnız o səbəbdən önəm və zərurət kəsb edir ki, dəyişikliyin
mahiyyəti halın sadə dəyişməsində deyil, məkanın eyni bir
yerində indi bir hal var, sonra isə başqa bir hal və eyni bir
müəyyən zaman anında burada bir hal var, orada isə başqa bir
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zaman və məkanın bir-birini məhz bu qarşılıqlı
məhdudlaşdırılması, ona görə dəyişiklik baş verən qanuna
qüvvə və bununla yanaşı zərurət verir. Beləliklə, səbəbiyyət
qanunu ilə vəziyyətin tək bir zaman daxilində ardıcıllığı – bu isə
müəyyən məkana münasibətdə ardıcıllıqdır – və müəyyən yerdə
bu vəziyyətin mövcudluğu yox, onların həmin yerdə və
müəyyən zamanda mövcudluğunu müəyyən edir. Dəyişiklik,
yəni səbəbiyyət qanunu üzrə baş vermiş dəyişmə, həmişə
məkanın müəyyən hissəsinə və zamanın müəyyən hissəsinə
dərhal və əlaqədar olaraq aiddir. Buna görə səbəbiyyət məkanı
zamanla birləşdirir. Lakin biz müəyyən etdik ki, materiyanın
bütün mahiyyəti hərəkətdə, yəni səbəbiyyətdədir və deməli,
məkan və zaman onda birləşməlidir, yəni materiya özündə bəri
başdan həm zamanın, həm də məkanın xüsusiyyətlərini
daşımalı (onlar biri-biri ilə hər necə mübarizə aparsalar da), o,
onların hər birində ayrılıqda özü-özünə mümkün olmayan şeyi
özündə birləşdirməlidir: yəni zamanın fəal dəyişkənliyini və
məkanın durğun, dəyişməz sabitliyini. Bax elə bu səbəbdəndir
ki, o, hər şeydən əvvəl eyni zamanda mövcud olmanı öz
arxasınca apara bilmişdir. Bu isə nə yanaşılığı bilməyən tək bir
zamanda, nə də əvvəlləri, sonranı və ya indini bilməyən yalnız
məkanda ola bilərdi. Bir çox halların eyni zamanda mövcud
olması isə, doğrusunu desək, gerçəkliyin mahiyyətini təşkil edir,
çünki yalnız onun vasitəsilə yaşama mümkün olur və o, yalnız
yaşayanla yanaşı mövcud olanın dəyişikliyini qəbul edir. Lakin
digər tərəfdən, yalnız növbədə olanın sayəsində sonuncu
dəyişiklik xarakterini, yəni substansiyanın, başqa sözlə,
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materiyanın saxlanması ilə keyfiyyət və formanın dəyişməsini
kəsb edir.*
Dünya tək bir məkanda hərəkətsiz və ətalətli, sonrasız,
dəyişikliksiz, fəaliyyətsiz olardı, hərəkətsiz materiyanın isə
təsəvvürü də yoxdur. Tək bir zamanda hər şey axıcı olardı:
sabitlik, yanında olmazdı, birlikdə və deməli yaşama da olmazdı:
üstəlik materiya da olmazdı. Yalnız zaman və məkanın
birləşməsindən materiya, başqa sözlə, eyni vaxtda mövcud
olma və bu səbəbdən də yaşama imkanı, ondan isə halların
dəyişməsi ilə substansiyanın sabitliyi imkanı törəyir**. Materiya
mahiyyəti etibarilə zaman və məkanın birləşməsi olduğu üçün,
bütövlükdə hər ikisinin izini özündə daşıyır. Materiya, öz
mənşəyini qismən ondan (çünki dəyişmə yalnız zamana
məxsusdur, yalnız onda mövcuddur, özü-özlüyündə nəsə sabit
bir şey deyildir), ələlxüsus özünün daimiliyi (substansiya) ilə
ayrılmaz olan forma ilə məkandan götürdüyündən xəbər verir
və onun aprior həqiqiliyi buna görə bütünlüklə məkanın
həqiqiliyi ilə izah edilə bilər.*** Zamandan mənşəyini isə o,
özünün keyfiyyətliliyi (aksidensiya) ilə aşkar edir, bunsuz heç
vaxt aydınlaşmır və bu həmişə yalnız səbəbiyyətdir, başqa
materiyaya təsirdir, yəni dəyişiklikdir (zaman anlayışı). Bu
hərəkətin qanunauyğunluğu həmişə bəri başdan məkana və
zamana aiddir və yalnız buna görə əhəmiyyət kəsb edir. Bu
Materiya və substansiyanın eyni şey olması əlavədə göstərilmişdir.
Bu, Kant tərəfindən materiyanın izahının əsasını da aşkara çıxarır.
Ona görə materiya «məkanda hərəkətdə olan» şeydir: axı hərəkat
məkan və zamanın yalnız birləşməsindən ibarətdir.
***
Kantın düşündüyü kimi, zamanı dərketmədən yox: təfsilatı ilə
əlavəyə bax.
*

**
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zaman bu yerdə hansı vəziyyət olmalıdır – səbəbiyyətin
qanunverici qüvvəsinin şamil edildiyi təyin budur. Materiyanın
əsas təriflərinin idrakımızın bizə məlum formalarının a
priorisindən gəlinən bu nəticə ona əsaslanır ki, onların bəzi
xüsusiyyətlərini biz a priori olaraq dərk edirik, yəni məkanın
dolması, anlaşılmazlıq, başqa sözlə təsir qüvvəsi, sonra ölçü,
sonra əbədi bölünmə, mühafizə edilmə, yəni pozulmazlıq və
nəhayət, mütəhərriklik; əksinə ağırlığı, o istisna təşkil etməsə
də, a posteriori idraka aid etmək lazımdır, hərçənd Kant
«Təbiətşünaslığın metafiziki başlanğıcı» (səh. 71: nəşr
Rozenkrants, səh. 372) əsərində onu a priori olaraq dərk edilən
sayır.
Lakin obyekt subyekt üçün onun təsəvvürü olaraq
mövcud olduğu kimi, hər bir xüsusi təsəvvür sinfi də subyektdə
yalnız elə bu cür xüsusi təyin üçün mövcuddur, onu bu və ya
digər idrak qabiliyyəti adlandırırlar. Özü-özlüyündə natamam
forma kimi zaman və məkanın mühüm korrelyatını Kant sırf
hissiyyat adlandırmışdır: burada ilk cığırı Kant açdığı üçün, bu
ifadə saxlanıla bilər, hərçənd ki çox da uğurlu ifadə deyildir,
çünki hissiyyat artıq materiyanı nəzərdə tutur. Materiyanın,
yaxud səbəbiyyətin (bunlar eyni şeydir) subyektiv korrelyatı
düşüncədir, bundan artıq bir şey deyildir. Səbəbiyyəti dərk
etmək – onun yeganə funksiyası, onun müxtəlif cür tətbiq
olunan, lakin bu zaman özünün bütün təzahürlərində şəksiz
eyni olan müstəsna, böyük, irihəcmli qabiliyyəti budur. Əksinə,
hər cür səbəbiyyət və deməli hər cür materiya, onunla birlikdə
isə bütün gerçəklik yalnız idrak üçün, idrak vasitəsilə, idrakda
mövcuddur. İdrakın birinci, ən sadə və daimi təzahürü gerçək
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dünyanın seyridir; o, bütövlükdə hərəkətin səbəbinin dərk
olunmasıdır, buna görə hər bir seyr əqlidir. Əgər məlum
hərəkətlər bilavasitə dərk olunmasaydı və bu yolla çıxış nöqtəsi
xidmətini görməsəydi, ona heç vaxt nail olmaq olmazdı. Bu,
heyvani bədənlərə təsirdir və onlar bunun ucbatından
subyektin bilavasitə obyektləri kimi çıxış edirlər: bütün digər
obyektlərin seyri onların vasitəsilə baş verir. Hər bir heyvan
bədəninin hiss etdiyi dəyişikliklər bilavasitə dərk edilir, yəni hiss
olunur və bu hərəkəti dərhal onun səbəbinə aid etdikləri üçün,
sonuncunun obyekt kimi dərki meydana çıxır. Səbəbə bu keçid
abstrakt anlayışlarda nəticə deyildir, o, nə refleksiya, nə də
qeyri-ixtiyari baş verir, əksinə bilavasitə, zəruri və düzgün olaraq
baş verir. Bu, təmiz idrakın dərk etmə üsuludur, onsuz heç vaxt
seyr baş verməzdi, yalnız bitkilərdə olduğu kimi, bilavasitə
obyektin dəyişikliklərinin dumanlı dərk olunması qalardı. Bu
dəyişikliklər mənasız olaraq əgər ağrı və ya məmnunluq
keyfiyyətində iradə üçün əhəmiyyət kəsb etməsə, biri-birini
əvəz edərdilər. Günəşin doğması ilə xarici aləm göründüyü kimi,
idrak da bir zərbə ilə, özünün yeganə, adi funksiyası ilə dumanlı,
heç nə deməyən hissi seyr şəklinə salır. Gözün, qulağın, əlin hiss
etdiyi seyr deyil, bu adi hissi məlumatlardır. İdrak yalnız
hərəkətdən səbəbə keçdiyi vaxt onun qarşısında məkanda seyr
kimi öz qiyafəsinə görə dəyişkən olan dünya açılır, çünki idrak
materiyanın, yəni gerçəkliyin təsvirində məkan və zamanı
birləşdirir. Bu dünya təsəvvür kimi yalnız idrak vasitəsilə
mövcud olmaqla, yalnız idrak üçün də mövcuddur. «Görmə və
rəng haqqında» traktatımda hisslərin çatdırdığı məlumatlardan
idrakın seyri necə yaratdığı, eyni bir obyektdən müxtəlif
hisslərlə əldə edilən təəssüratların müqayisəsindən körpənin
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necə seyrə alışdığını, bir çox hissi fenomenlərin - iki gözlə adi
görmə qabiliyyəti, çəpgözlük və ya biri-birinin ardınca dayanan
və eyni vaxtda gözlə dərk edilən əşyaların iki görünməsinin və
hiss orqanlarında qəfil dəyişiklikdən yaranan cürbəcür xəyalların
izahının açarının yalnız bunda olmasını mən artıq göstərmişəm.
Lakin mən bu mühüm məsələni daha dərindən və təfsilatı ilə
əsas qanunu haqqında traktatımın ikinci nəşrində şərh etmişəm
(§ 21). Orada deyilənlərin hamısı burada yerinə düşərdi və
əslində burada təkrarlanmalı idi, lakin məndə necə ki,
başqalarından, eləcə də özüm-özümdən köçürmək ikrah
doğurduğu, bundan savayı mənim bunu orada edildiyindən
daha yaxşı şərh etmək qüdrətində olmadığım üçün, burada
təkrar olunmaq əvəzinə adı çəkilən əsərə baxmağı tövsiyə
edirəm, güman edirəm ki, bu əsər kifayət qədər məşhurdur.
Uşaqlar və cərrahiyyə əməliyyatına məruz qalmış,
anadan kor doğulanlar görməyi necə öyrənirlər; dərk ediləni iki
gözlə, ikiqat çox görmə; hiss orqanlarının adi vəziyyətlərindən
yerdəyişməsi zamanı ikiqat görmə və dərk etmə; obyektlərin
obrazları gözdə pozulduğu halda, onların düz peyda olması;
gözlərin fəaliyyətinin yalnız daxili funksiyasını, tamamilə əks
qütblərə bölünməsini təşkil edən rənglərin xarici əşyalara
keçməsi; nəhayət stereoskop– bütün bunlar onun sabit və
təkzibedilməz sübutudur ki, hər bir seyr təkcə sensual yox, həm
də əqlidir, yəni hərəkətdən səbəbin sırf düşüncəli dərkidir və
deməli səbəbiyyət qanununu nəzərdə tutur, o qanunu ki, hər
bir seyr, o cümlədən də təcrübə özünün ilkin imkanları ilə onun
dərk edilməsindən asılıdır, daha əksinə yox, yəni səbəbiyyət
qanununun dərk edilməsi, Yumun skeptisizmi iddia etdiyi kimi,
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təkcə bu mülahizələrlə təkzib edilən təcrübədən asılı deyildir.
Çünki səbəbiyyətin dərk edilməsinin hər hansı təcrübədən
azadlığı, yəni onun a prior olması yalnız hər bir təcrübənin
ondan asılılığından çıxarıla bilər, bunu isə, öz növbəsində,
burada göstərilmiş üsulla (indicə adı çəkilmiş yerlərdə bəyan
edilmiş) sadəcə aşağıdakıları sübuta yetirməklə etmək olar:
səbəbiyyətin dərk edilməsi seyrdə, ümumiyyətlə, mövcuddur və
hər bir təcrübə bu sahəyə salınmışdır, yəni o (seyr) bütünlüklə
özünün təcrübəyə münasibətində apriordur, onun tərəfindən
şərt kimi nəzərdə tutulur, daha onu nəzərdə tutmur. Lakin bunu
Kantın etməyə çalışdığı və mənim əsas qanunu haqqında öz
traktatımın 23-cü paraqrafında tənqidə məruz qoyduğum üsulla
sübut etmək mümkün deyil.

§5
Lakin böyük anlaşılmazlıqdan çəkinmək lazımdır, ona
görə ki, guya seyr səbəbiyyəti dərk etmək vasitəsilə baş verir,
obyekt və subyekt arasında səbəb və hərəkət münasibəti vardır;
əksinə, belə münasibət həmişə yalnız bilavasitə və vasitəli
obyekt arasında, yəni həmişə yalnız obyektlər arasında
mövcuddur. Xarici aləmin gerçəkliyi barədə mənasız mübahisə
məhz bu qeyri-düzgün ehtimala əsaslanır. Bu mübahisədə
doqmatizm və skeptisizm bir-birinə qarşı çıxır, həm də birinci
gah realizm, gah da idealizm kimi çıxış edir. Realizm əşyanı
səbəb sayır və onun hərəkətini subyektin üzərinə keçirir. Fixte
idealizmi obyekti subyektin hərəkəti hesab edir. Lakin – bunu
yorulmadan təkrar etmək lazımdır – subyekt və obyekt arasında
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əsas qanununa görə heç bir münasibət olmadığına görə nə bu,
nə də digər iddia heç vaxt sübut edilə bilməzdi və skeptisizm
uğurla hər ikisinə hücum edərdi. Çünki necə ki, səbəbiyyət
qanunu seyr və təcrübənin şərti kimi artıq öndə gedir və buna
görə onun onlardan dərk edilməsi (Yumun düşündüyü kimi)
mümkün deyil, eləcə də obyekt və subyekt artıq birinci şərt kimi
hər hansı dərketmənin və deməli, ümumiyyətlə, əsas
qanununun önündə gedir, çünki sonuncu yalnız hər hansı
obyektin forması, onun təzahürünün vacib üsuludur; obyekt isə
həmişə subyekti nəzərdə tutur, bu səbəbdən onların hər ikisinin
arasında səbəb və nəticə münasibəti ola bilməz. Əsas qanunu
haqqında traktatımın vəzifəsi məhz bu qanunun məzmununu
istənilən obyektin mühüm forması, yəni hər bir obyektiv varlığın
ümumi üsulu və obyektə xas necə bir şey kimi təqdim
etməkdən ibarətdir, lakin obyekt özlüyündə hər yerdə özünün
zəruri korrelyatı kimi subyekti nəzərdə tutur, odur ki, sonuncu
həmişə əsas qanununun fəaliyyətindən kənarda qalır. Xarici
aləmin reallığı barədə mübahisənin əsasında adı çəkilən
qanunun subyektə də təsirinin məhz bu qeyri-düzgün şamil
edilməsi durur; bu anlaşılmazlıqdan çıxış edərək o, heç vaxt özüözünü başa düşə bilməzdi. Bir tərəfdən realist doqmatizm
təsəvvürü obyektin hərəkəti kimi qiymətləndirdiyindən, onları
təsəvvür və obyekt deyə ayırmaq istəyir, halbuki onların hər
ikisi eyni şeydir; o, təsəvvürdən tamamilə fərqlənən səbəbi–
özündə obyekti subyektdən asılı olmayaraq qəbul etmək istəyir,
bunu isə heç ağla belə gətirmək olmaz, çünki obyekt artıq
özlüyündə həmişə subyekti nəzərdə tutur və bu səbəbdən
həmişə yalnız onun təsəvvürü olaraq qalır. Həmin yanlış
fərziyyədən çıxış edərək, skeptisizm bu baxışın əksinə olaraq
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göstərir ki, təsəvvürdə biz yalnız hərəkəti görürük, səbəbi yox,
yəni biz heç vaxt varlığı dərk etmirik, həmişə obyektlərin
hərəkətini dərk edirik; lakin sonuncu ola bilsin ki, birinciyə
qətiyyən bənzəmir və ümumiyyətlə, tamamilə yanlış qavranılır,
ona görə ki, səbəbiyyət qanunu yalnız təcrübədən törəməlidir,
sonuncunun reallığı isə yenə də onun özünə əsaslanmalıdır.
Bununla bağlı– hər ikisinə ibrət olsun deyə– qeyd etmək
lazımdır ki, əvvəla, obyekt və təsəvvür eyni şeylərdir; ikincisi,
göz qabağında olan əşyaların varlığı məhz onların hərəkətidir və
şeylərin həqiqiliyi məhz sonuncuya bağlanır, obyektin varlığının
subyektin təsəvvüründən kənarda, həqiqi şeyin varlığının isə
onun hərəkətindən əlahiddə tələbi mənasızdır və ziddiyyət
təşkil edir; buna görə hər hansı dərk edilmiş hərəkət üsulunun
qavranılması bu obyektin özünü də tükəndirir, çünki o,
obyektdir, yəni təsəvvürdür, belə ki, bundan əlavə onda
dərkedilmə üçün heç nə qalmır. Bu mənada məkan və zamanda
seyr edilən, sırf səbəbiyyət kimi özünü göstərən dünya
tamamilə realdır; o, şübhəsiz ki, necə varsa, elədir və özünü
bütünlüklə və sona qədər səbəbiyyət qanunu ilə bağlı təsəvvür
kimi göstərir. Onun empirik reallığı da bundadır. Lakin digər
tərəfdən hər hansı səbəbiyyət yalnız idrakda və idrak üçün
mövcuddur və deməli, bütün bu həqiqi, yəni hərəkətdə olan
dünya özlüyündə həmişə idrakla şərtlənib və onsuz heç nədir.
Lakin təkcə buna görə yox, həm də ona görə ki, ümumiyyətlə,
ziddiyyət olmadan bir obyekti də subyektsiz təsəvvür etmək
olmaz, biz xarici aləmin reallığının belə doqmatik qavranılmasını
bütünlüklə rədd etməliyik, çünki belə anlayış reallığı bu
dünyanın subyektdən müstəqilliyində görür. Bütün obyektlər
aləmi təsəvvürdür və təsəvvür olaraq da qalır və məhz buna
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görə o, tamamilə və həmişəlik subyektlə şərtlənib, yəni
transsendental mükəmməlliyə malikdir. Lakin bu səbəbdən o,
nə yalandır, nə də ilğım: o, özünü əsil həqiqətdə necə varsa,
eləcə də göstərir – təsəvvür kimi və hətta, bir sıra təsəvvürlər
kimi. Ümumi əlaqəsi də əsas qanunudur. Özlüyündə dünya,
hətta özünün daxili mənasında belə sağlam təfəkkürə
anlaşılandır və onunla tam anlaqlı danışır. Yalnız əllaməliklə
təhrif olunmuş ağıl onun reallığı barədə mübahisə edə bilər və
bu, həmişə əsas qanununun yanlış tətbiqi ilə təklif oluna bilər;
qanun bütün təsəvvürləri, hansı sinfə mənsub olursa- olsun, birbiri ilə bağlasa da, heç vaxt onları subyektlə, yaxud nə subyekt,
nə də obyekt olmayan, yalnız obyektin əsası olan nə isə bir şeylə
bağlamır: belə əlaqə barədə fikrin özü cəfəngiyatdır, ona görə
ki, yalnız obyektlər əsas ola bilər və həm də yalnız və yalnız
obyektlərin əsası.
Əgər xarici aləmin reallığı haqqında məsələnin
mənşəyini yaxından tədqiq etsək, görərik ki, əsas qanununun
onun sahəsindən kənarda olanlara yuxarıda göstərilən yanlış
tətbiqindən savayı, onun formalarının xüsusi qarışığı da qoşulur,
yəni onun yanlış anlayışlara və ya abstrakt təsəvvürlərə
münasibətdə malik olduğu forma əyani təsəvvürlər, real
obyektlər üzərinə keçirilir və belə obyektlərdən dərketmənin
əsası tələb olunur, halbuki onlar yalnız bərqərar olma əsasına
malik ola bilərlər. Əsas qanunu mücərrəd təsəvvürlər, fikrə
bağlanmış anlayışlar üzərində bu mənada hökmranlıq edir ki,
onlardan hər birinin öz dəyəri, öz mənası var, bu halda özünün
həqiqət adlandırılan bütün mövcudluğunu müstəsna dərəcədə
fikrin ondan kənarda nəyinsə üzərinə, özünün dərketmə əsasına
Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

28

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

(bunun üzərinə isə daim qayıtmaq lazımdır) keçirməklə əldə
edir. Əksinə, əsas qanunu real obyektlər, əyani təsəvvürlər
üzərində dərketmə əsası kimi yox, bərqərar olma əsası,
səbəbiyyət qanunu kimi hökmrandır: bu obyektlərdən hər biri
ona öz xəracını bununla ödəmişdir ki, o, ayağa durmuşdur, yəni
səbəbdən hərəkət kimi baş vermişdir; dərketmə əsasının
tələbləri burada qüvvə və məna kəsb etmir, o, tamamilə digər
obyektlər sinfinə aiddir. Bu səbəbdən gözlə görünən dünya, nə
qədər ki, biz onun üzərində dayanmışıq, müşahidəçidə
etimadsızlıq və şübhə oyatmır: burada nə yanılma var, nə də
həqiqət, onlar mücərrədlik, refleksiya sahəsinə çəkilmişlər.
Burada isə dünya hiss və idrak üçün açıqdır, sadəlövh həqiqətlə
özünü olduğu kimi göstərir – səbəbiyyətlə bağlı qanunauyğun
inkişaf edən əyani təsəvvür kimi.
Xarici aləmin reallığı məsələsi, bizim indiyədək nəzərdən
keçirdiyimiz kimi, daim şüurun özü-özünü anlamama dərəcəsinə
çatan yolunu azmasından irəli gəlirdi və bu suala yalnız onun
məzmununu izah etməklə cavab vermək olardı. Əsas
qanununun bütün mahiyyətini, obyekt və subyekt arasında
münasibətləri və hissi seyrin əsl xüsusiyyətlərini tədqiq
etdikdən sonra haqqında bəhs edilən məsələ öz-özünə aradan
qalxmalıdır, çünki onda artıq heç bir məna qalmamışdır. Lakin
adı çəkilən, sırf mücərrəd mənşədən savayı onun bambaşqa,
özünəməxsus empirik mənbəyi də vardır, hərçənd burada o,
hələ də spekulyativ məqsədlə qoyulur. Onun axırıncı mənada
məqsədi birinciyə nisbətən qat-qat anlaşılandır. O,
aşağıdakından ibarətdir: biz yuxular görürük– həyatımız yuxu
deyilmi? Yaxud daha aydın: yuxu və gerçəklik, arzu və real
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obyektlər arasında fərq qoymaq üçün etibarlı, düzgün ölçü
varmı? Reallıqla müqayisədə canlılığın cüziliyi və xəyali seyrin
aydınlığına istinad etmək heç bir diqqətə layiq deyil, ona görə
ki, heç kim indiyədək müqayisə üçün onları bilavasitə bir-biri ilə
müqayisə etməmişdir, yalnız yuxunun xatirələrini mövcud
gerçəkliklə müqayisə etmək olardı. Kant məsələni belə həll edir:
«Təsəvvürlərin qarşılıqlı əlaqəsi səbəbiyyət qanununa görə,
həyatı yuxudan fərqləndirir». Lakin yuxuda da tək-tək təsadüf
edilən hər şey əsas qanununa görə, onun bütün formalarında
bir-biri ilə əlaqədardır və bu rabitə yalnız həyat və yuxu
arasında, ayrı-ayrı yuxular arasında qırılır. Bununla əlaqədar
Kantın cavabı belə səslənirdi: uzun yuxu (həyat) əsas qanununa
görə, fasiləsiz bağlılıqla fərqlənir, lakin o, qısa röyalarla bağlı
deyil, hərçənd onlardan hər biri özü-özlüyündə elə həmin
bağlılığa malikdir; beləliklə, sonuncu və birinci arasında bu
körpü dağılmışdır, onları elə bu əlamətə görə də fərqləndirirlər.
Lakin nəsə yuxuya girib, yaxud həqiqətən baş veribmi meyarı ilə
tədqiqat aparmaq olduqca çətin olardı və çox vaxt mümkün də
deyil: axı biz yaşadığımız hər bir hadisə və bu dəqiqə arasında
səbəb əlaqəsini bənd-bənd izləmək qüdrətində deyilik, lakin bu
əsasda hələ iddia etmirik ki, belə hadisəni yuxuda görmüşük.
Buna görə gerçək həyatda yuxunu reallıqdan fərqləndirmək
üçün artıq bu növ tədqiqatlardan istifadə edilmir. Bunun üçün
yeganə düzgün ölçü heç nə yox, sırf oyanma meyarıdır: sonuncu
müstəqim şəkildə və hiss olunan dərəcədə yuxuya girən
hadisələrlə real hadisələr arasında səbəb əlaqəsini pozur.
Bunun gözəl təsdiqini biz Hobbsun «Leviafan»ın 2-ci fəslində
etdiyi iradda görürük: biz oyandıqda belə çox asanlıqla yuxunu
gerçəklik kimi qəbul edirik.
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Əgər pallı-paltarlı qəfil yuxuya getmişiksə, ələlxüsus,
bütün fikrimiz-zikrimizi oyaqlıqda olduğu kimi, yuxuda da
hansısa tədbir və ya fikir, düşüncə məşğul edibsə, bu halda biz
oyanışı yuxuya getmək qədər az hiss edirik: yuxu gerçəkliklə
qovuşur və onunla qarışır. Belə olan təqdirdə yalnız Kantın
meyarını tətbiq etmək qalır; əgər sonra da, çox vaxt belə də
olur, hazırkı ilə səbəb əlaqəsi və ya onun yoxluğu tam
aydınlaşmazsa, məlum hadisənin yuxu olması və ya ayrılıqda
baş verməsi məsələsi həmişəlik həll edilməmiş qalacaqdır.
Burada həqiqətən bizim qarşımızda həyat və yuxu arasında sıx
qohumluq açıq-aşkar özünü büruzə verir. Bir çox dahi
mütəfəkkirlər onu dərk edib fikir söylədikləri halda, biz niyə onu
qəbul etməkdən utanmalıyıq? Vedalar və Puranalar Mayya
hüceyrəsi adlandırdıqları gerçək aləmi bütünlüklə dərk etmək
üçün yuxudan münasib müqayisə tapmamış, onu başqalarından
tez-tez dilə gətirmişlər. Platon dəfələrlə demişdir ki, insanlar
yalnız yuxuda yaşayır və yalnız filosof ayıqlığa can atır. Pindar (P.
135) deyir: insan – kölgənin yuxusudur. Sofoklun fikrincə:
Yerin bəslədiyi hər şey, yüngül kabus
və boş kölgədən savayı bir şey deyil.2
(Ayaks, 135)
Onunla yanaşı daha ləyaqətli Şekspir çıxış edir:
Biz də yuxu kimi yaranmışıq,
həyatın qısa günləri yuxu ilə əhatə olunub.
(Fırtına, IV, 1).
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Nəhayət, Kalderon bu dünyagörüşünə o qədər aludə
olmuşdu ki, onu özünün «Həyat-yuxudur» 3 adlı bir növ
metafizik dramında izhar etmək istəmişdir.
Şairlərdən gətirilən bu bol sitatlardan sonra mənə də
müqayisə işlətməyə yəqin ki, icazə verilər. Həyat və yuxu - eyni
kitabın səhifələridir (seç. mənimdir- red.). Məntiqli mütaliə
gerçək həyat adlanır. Bizim mütaliəmizin adi müddəti (gün)
başa çatıb, istirahət vaxtı çatdıqda, biz çox vaxt fərəhlə kitabı
səhifələməkdə davam edir, nizamsız və rabitəsiz şəkildə onun
gah bu, gah da digər, çox vaxt isə artıq oxunmuş, bəzən isə
naməlum, lakin həmişə eyni kitabın səhifəsini açırıq. Bu cür
əlahiddə oxunmuş səhifə həqiqətən mütəmadi mütaliə ilə
rabitədən kənardadır, lakin bu səbəbdən heç də ondan geri
qalmır: axı məqsədli ardıcıl mütaliə də qəfil başlanır və sona
yetir, bu səbəbdən onun özündə də ayrıca səhifə, lakin böyük
həcmdə, görmək lazımdır.
Beləliklə, ayrı-ayrı yuxular gerçək həyatdan onun canına
daim işləyən təcrübənin ümumi əlaqəsinə daxil olmaması ilə
fərqlənsə də, hərçənd oyanma bu fərqin mövcudluğuna dəlalət
etsə də, məhz təcrübənin əlaqəsinin özü gerçək həyata onun
forması kimi məxsusdur və yuxu öz növbəsində daxili əlaqəsini
ona qarşı qoyur. Əgər onları qiymətləndirərkən, həyatın və
yuxunun hüdudlarından kənar nöqteyi-nəzəri tutsaq, biz onların
mahiyyətində müəyyən fərq tapmayacaq və şairlərlə birlikdə
etiraf etməli olacağıq ki, həyat – uzun yuxudur.
Əgər biz xarici aləmin reallığı məsələsini bu, tamamilə
müstəqil empirik mənbəyindən onun mücərrəd mənşəyinə
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qayıtsaq və görsək də ki, o, əvvəla, əsas qanununun məhz
subyekt və obyekt arasında yanlış tətbiqindən, ikincisi, onun
formalarının qarışmasından, yəni idrakın əsası qanununun
bərqərar olmanın əsası qanununun hökm sürdüyü sahəyə
keçirilməsindən ibarətdir, bununla belə bu məsələ hər hansı
həqiqi məzmunundan məhrum olsaydı və onun mahiyyətində
əsl mənbə kimi düzgün fikir durmasaydı, bu məsələ çətin ki,
filosofları məşğul edərdi. Mənbə haqqında isə belə fərziyyə irəli
sürmək olar ki, o, özünün ifadəsinin axtarışı naminə refleksiya
sahəsinə qədəm qoyan kimi bu cür yanlış, özü-özü üçün aydın
olmayan forma və məsələlər əxz etmişdir. Mənim fikrimcə,
məsələ belədir və problemin onun tapa bilmədiyi daxili
mənasının təmiz ifadəsi kimi aşağıdakıları təklif edirəm: Bu
gözlə görünən dünya mənim təsəvvürüm deyil, bəs nədir?
Mənim tərəfimdən yalnız bir şəkildə, yəni təsəvvür kimi dərk
edilən, o, tərəfimdən ikili dərk olunan bədənimə bənzəmirmi,
bir tərəfdən təsəvvür, digər tərəfdən iradə deyilmi? Bu
məsələnin izahı və ona müsbət cavab ikinci kitabın məzmununu
təşkil edəcək, ondan çıxarılan nəticələr isə bu əsərin yerdə
qalan hissəsini tutacaqdır.

§6
Hələlik isə bu, birinci kitabda biz hər şeyin yalnız
təsəvvür kimi, subyekt üçün obyekt kimi nəzərdən keçiririk və
bütün digər real obyektlər kimi, öz bədənimizi də biz yalnız dərk
edilə bilmə sarıdan nəzərdən keçiririk, odur ki, bizim üçün
bədənimiz yalnız və yalnız təsəvvürdür. Doğrudur, digər
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obyektlərin tək bir təsəvvür elan edilməsinə artıq müqavimət
göstərən hər bir kəsin şüuru indi, öz bədənin olsa-olsa yalnız
təsəvvür kimi dərk edildiyi bir zamanda daha güclü müqavimət
göstərir. Bu onunla izah olunur ki, hər bir kəsə özündə şey
bilavasitə məlumdur, çünki o, onun öz bədənidir, o, digər
seyretmə predmetindən obyektivləşdiyi üçün, hər bir kəsə
yalnız vasitə ilə məlumdur. Lakin bizim tədqiqatımızın gedişi bu
abstraksiyanı, bu birtərəfli üsulu, mahiyyəti etibarilə vəhdət
təşkil edən bu zorakı ayrılığı zəruri edir və ol səbəbdən belə
müqaviməti müəyyən vaxtadək boğmaq və bu intizarda
sakitləşdirmək lazımdır ki, sonrakılar indiki düşüncələrin
birtərəfliliyini tamamlayacaq və dünyanın mahiyyətinin tam
dərk edilməsinə gətirib çıxaracaqdır.
Beləliklə, bədən bizim üçün burada bilavasitə obyektdir,
yəni subyekt üçün idrakın başlanğıc nöqtəsi xidmətini görən
təsəvvürdür, odur ki, bədən özünün bilavasitə qavranılan
dəyişiklikləri ilə səbəbiyyət qanununun tətbiqindən qabaq gəlir
və beləliklə ona ilkin material çatdırır. Materiyanın bütün
mahiyyəti, göstərildiyi kimi, onun fəaliyyətindən ibarətdir. Lakin
hərəkət və səbəb yalnız idrak üçün mövcuddur və bu onların
subyektiv korrelyatından savayı bir şey deyil. İdrak isə onun
törətdiyi nəsə başqa bir şey olmasaydı, heç vaxt tətbiqini
tapmazdı. Bu başqa şey isə adi cismani hisslərdir, bədənin
dəyişikliklərini bilavasitə duymadır və bu səbəbdən bədən
bilavasitə obyekt kimi göz qabağına gəlir. Odur ki, əyani dünyanı
dərk etməkdən ötrü, fikrimizcə, iki şərt var. Birinci, əgər biz onu
obyektiv ifadə etsək, bu, cisimlərin biri-birinə təsiri, bir-birində
dəyişiklik doğurmaq qabiliyyətidir, bütün cisimlərin bu ümumi
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xüsusiyyəti olmadan və hətta heyvani bədənlərin hissiyyatının
mövcud olması ilə belə seyr qeyri-mümkün olardı; əgər bu
birinci şərti subyektiv ifadə etsək, o belə səslənəcəkdir: yalnız
idrak seyri mümkün edir, çünki səbəbiyyət qanunu, hərəkət və
səbəbin imkanı yalnız idrakdan doğur və yalnız onun üçün
əhəmiyyət kəsb edir, buna görə aşkar dünya yalnız onun üçün
və onun vasitəsilə mövcuddur. İkinci şərt heyvani cisimlərin
həssaslığı və ya bəzi cisimlərin bilavasitə subyektin obyekti
olmaq xüsusiyyətidir. Hissiyyat orqanlarının xarici təsirlərə
spesifik uyğunlaşma qabiliyyəti üzündən keçirdikləri adi
dəyişiklikləri artıq təsəvvür adlandırmaq olar, çünki belə təsirlər
nə ağrı, nə də məmnunluq oyadır, başqa sözlə, iradə üçün
bilavasitə əhəmiyyət kəsb etmir, amma yenə də dərk olunur,
təbii ki, yalnız idrak üçün mövcud olaraq: bu mənada mən də
deyirəm ki, bədən bilavasitə dərk olunandır, bədən bilavasitə
obyektdir. Lakin obyekt anlayışını burada həqiqi mənada qəbul
etmək olmaz, ona görə ki, cismin bilavasitə dərk olunmasının
köməyi ilə – düşünmənin tətbiqinin sələfi və adi duyğu olan
idrak – cismin özü obyekt kimi çıxış etmir, yalnız ona təsir edən
cisimlər çıxış edir, belə ki, öz mənasında obyektin, yəni məkan –
əyani təsəvvürün hər növ dərki yalnız idrak vasitəsilə və onun
üçün mövcuddur və deməli, onun tətbiqinədək yox, sonra. Buna
görə bədən həqiqətdə obyekt, yəni məkanda aşkar təsəvvür
kimi, bütün digər obyektlər kimi yalnız dolayısı, səbəbiyyət
qanununun bədənin bir hissəsinin digərinə təsirinə tətbiqi
vasitəsilə dərk edilir – məsələn, bununla dərk edilir ki, göz onu
görür, əl toxunmaqla hiss edir. Buna görə də bütövlükdə əhval
bizi öz bədənimizin forması ilə tanış etmir, yalnız idrak
vasitəsilə, yalnız təsəvvürdə, yəni yalnız beyində ilk dəfə olaraq
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öz bədənimiz müəyyən ölçüdə, parçalanmış, üzvi şəkildə bizə
görünür. Anadan kor doğulmuş bu təsəvvürü yalnız tədricən,
lamisənin təchiz etdiyi duyulan məlumatlar vasitəsilə əldə edir;
əlsiz kor heç vaxt öz bədəninin formasını öyrənə bilməz, yaxud
çarəsiz qaldıqda digər vücudların ona təsirindən onu yaratmalı
və tədricən onun barəsində nəticə çıxarmalı idi. Bizim
sözlərimizi, yəni bədən – bilavasitə obyektdir, - bu cür
məhdudiyyətlə başa düşmək lazımdır.
Qalan məsələlərdə, deyilənlərə müvafiq olaraq, bütün
heyvani bədənlər bilavasitə obyektlərdir, yəni hər şeyi dərk
edən və buna görə heç vaxt dərk olunmayan obyekt üçün
dünyanı seyrin çıxış nöqtəsidir. İdrak onunla şərtlənən motivlər
üzrə hərəkətlə birlikdə, qıcıqlandırıcılar üzrə hərəkət bitkilərin
xarakterini təşkil etdiyi kimi heyvanlığın əsil xarakterini təşkil
edir; cansızlar isə əsl səbəbdən (bu sözün ən dar mənasında)
doğan hərəkətdən savayı hərəkətə malik deyil. Bütün bunları
mən təfsilatı ilə əsas qanunu haqqında traktatımda (§ 20),
«Etikanın iki əsas problemi» adlı birinci məqalədə (III), «Görmə
qabiliyyəti və rəng haqqında» əsərimdə izah etmişəm– onlara
baxın.
Deyilənlərdən belə çıxır ki, bütün heyvanlar, ən qeyrikamilləri belə ağıla malikdir, çünki onların hamısı obyektləri
dərk edir və bu dərketmə motiv kimi onların hərəkətlərini
müəyyənləşdirir. Ağıl bütün heyvanlarda və bütün insanlarda
eynidir, hər yerdə eyni bir sadə formaya malikdir – səbəbiyyəti
dərketmə, hərəkətdən səbəbə və səbəbdən hərəkətə keçiddən
savayı bir şey deyil. Lakin onun kəskinlik dərəcəsi və onun
dərketmə sferasının həddi olduqca müxtəlifdir və bilavasitə və
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dolayı obyekt arasında səbəb münasibətlərinin dərk olunduğu,
yəni intellektin ancaq bədənin üzərində hiss etdiyi təsirdən
onun səbəbinə keçməyə və onu obyekt kimi məkanda seyr
etməyə çatdığı ən aşağı pillədən tutmuş, təbiətdə səbəb və
hərəkətlərin ən mürəkkəb uzlaşmasına nüfuz etməyədək çatan
təkbir dolayı obyektlər arasında səbəb əlaqəsinin dərk
olunmasının ən yüksək pilləsinədək çoxsaylı müxtəlif pillələrdə
yerləşmişdir. Ona görə ki, bu yüksək idrak da şüura yox,
düşüncəyə aiddir, onun mücərrəd anlayışı idrakın bilavasitə
başa düşdüyü qavrayış, möhkəmlənmə və birləşmə xidmətini
görə bilər, lakin qətiyyən qavrayışın özünü yarada bilməz.
Təbiətin hər hansı qüvvəsi və qanunu, onların təzahür etdiyi hər
bir hal əvvəlcə idrak tərəfindən bilavasitə dərk olunmalı,
reflektiv şüura ağıl üçün in abstracto daxil olmazdan qabaq
intuitiv olaraq qəbul edilməlidir. R.Huk tərəfindən cazibə
qanununun4 kəşfi idrakın intuitiv, bilavasitə dərki və bir çox
təzahürlərin bu vahid qanunla əsaslandırılması ilə baş vermişdir
ki, sonradan bütün bunlar Nyutonun hesablamaları ilə öz
təsdiqini tapmışdır; Lavuazye tərəfindən oksigenin və onun
təbiətdə mühüm rolunun kəşfi5; Höte tərəfindən fiziki rənglərin
mənşəyinin kəşfi 6 də bu səpgidəndir. Bütün bu kəşflər
hərəkətdən səbəbə bilavasitə düzgün keçiddən savayı bir şey
deyil. Bu cür keçid həmin kateqoriyadan olan bütün səbəblərdə
özünü büruzə verən təbiət qüvvəsinin eyniyyətinin tezliklə
dərkinə gətirib çıxarır. Bütün bunların dərk edilməsi idrakın elə
həmin yeganə funksiyasının təzahürü dərəcəsi ilə
fərqlənməsidir. Həmin funksiyanın vasitəsilə heyvan da onun
bədəninə məkanda obyekt kimi təsir göstərən səbəbi anlaya
bilər. Bax elə bütün bu səbəblərdəndir ki, böyük kəşflər seyr və
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idrakın bütün təzahürləri kimi bilavasitə fikirdir və özlüyündə
dəqiqələrin, appercu, gümanın yaranmasının mahiyyətidir, daha
mücərrəd fikirlərin uzun zəncirinin məhsulu yox; sonuncu (fikir)
şüurun abstrakt anlamında idrakın bilavasitə dərk etdiklərini
qeyd etmək, yəni onu aydınlaşdırmaq, başqalarını şərh etmək
üçün onu yararlı etməkdən ötrüdür.
Dolayı dərk edilən obyektlər arasında səbəb
münasibətlərinin qavranılmasında idrakın itiliyi təkcə
təbiətşünaslıqda (bütün kəşflərə görə ona borcluyuq) deyil,
həm də əql adlandırılan praktiki həyatda tətbiq olunur. Halbuki
birinci əlavədə onu (əqli) fərasət, bəsirət, gözüaçıqlıq
adlandırmaq yerinə düşərdi. Əql sözünün dəqiq mənası
müstəsna dərəcədə iradənin xidmətində duran idrak deməkdir.
Qeyd edək ki, bu anlayışlar arasında müəyyən sərhəd çəkmək
mümkün deyil, ona görə ki, qarşınızda artıq məkanda obyektləri
seyr zamanı hər bir heyvanda fəaliyyət göstərən həmin idrakın
elə həmin funksiyasıdır; bu funksiya öz qüvvəsinin yüksək
pillələrində gah həmin fəaliyyətlə bağlı təbiətin təzahürlərində
naməlum səbəbi düzgün tapır və beləliklə şüura təbiətin
qanunu kimi ümumi qaydaların bərqərar olmasından ötrü
material verir; gah məlum səbəbləri məqsədəuyğun hərəkətlərə
uyğunlaşdıraraq mürəkkəb və ağıllı maşınlar ixtira edir; gah da
motivasiyaya müraciət edərək incə intriqa və fırıldaqları başa
düşür və onları pozur, yaxud insanları onlardan hər birinin tabe
olduğu motivlərə müvafiq bölüşdürür və sonra öz istəyinə
uyğun sükan və təkərlər maşınları necə hərəkətə gətirirsə,
onları hərəkətə gətirir və onları müəyyən məqsədlərə yönəldir.
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Əqli çatışmazlıq özünün həqiqi mənasında axmaqlıq
adlanır: bu, məhz əsas qanununun tətbiqində korafəhmlik,
səbəb və hərəkət, motiv və əməl arasında uzlaşmanı bilavasitə
dərk etmək qabiliyyətində olmamaqdır. Axmaq adam təbii
təzahürlərin əlaqəsini görmür – nə başlı-başına qaldıqları yerdə,
nə də planauyğun şəkildə onlardan istifadə edilən yerlərdə, yəni
maşınlarda: elə bu səbəbdəndir ki, o, həvəslə caduya və
möcüzəyə inanır. Axmaq görə bilmir ki, üzdə bir-birindən asılı
olmayan ayrı-ayrı təsir, əsil həqiqətdə öz aralarında ilkin
razılaşmaya əsasən hərəkət edir; bu səbəbdən onu çox asanlıqla
aldatmaq və maraq oyandırmaq olar – o, təklif olunan
məsləhətlərdə, söylənilən mülahizələrdə gizli motivləri hiss
etmir və s. Həmişə çatmayan bir şeyi vardır: səbəbiyyət
qanununun tətbiqində kəskinlik, cəldlik və yüngüllük, yəni idrak
qüvvəsi çatışmır. Ən böyük və baxdığımız mənada axmaqlığın
ən ibrətamiz nümunəsi, mənim nə vaxtsa gördüklərim
içərisində dəlixanada müşahidə etdiyim on bir yaşlı kütbeyin
oğlan uşağıdır. O, şüurlu idi, yəni başa düşür və danışırdı: lakin
idrak səviyyəsinə görə bir çox heyvanlardan aşağı səviyyədə
dayanırdı. Nə vaxt gəlsəydim, boynumdan asılan şüşə-gözün
diqqətlə oyan-buyanına baxardı, burada otağın pəncərələri və
onun arxasından ucalan ağacların zirvələri əks olunardı: bu
mənzərə hər dəfə onda böyük heyrət və təəccüb doğurardı və
o, valeh olmaqdan yorulmurdu – o, inikasın bu bilavasitə
səbəbiyyətini başa düşmürdü.
Müxtəlif insanlarda idrakın itilik dərəcəsi eyni olmadığı
kimi, müxtəlif heyvan cinsləri arasında bu fərq daha böyük
nəzərə çarpır. Lakin hamıda, hətta bitkilərə ən çox yaxın
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olanlarda belə bilavasitə obyektdə hərəkətdən səbəb kimi
vasitələnmiş
obyektə,
yəni
obyektin
seyrinə,
qavranılmasına keçid üçün lazım olan dərəcədə dərrakə vardır;
çünki məhz sonuncu qavrayış onları heyvan edir, belə ki, o,
onlara motivlə bağlı hərəkət etmək və buna görə qidanı axtarıb
tapmaq və ya ələ keçirmək imkanı verir– halbuki bitkilər yalnız
qıcıqlandırıcı üzrə hərəkət etdiyindən və yaxud onların
bilavasitə təsirini gözləməli, ya da haldan düşməli olduqlarından
onları axtarıb tapmaq və ya tutmaq iqtidarında olmurlar. Biz ən
kamil heyvanların – məsələn itin, filin, meymunun fəhminə
heyran qalırıq. Büffon meymunun ağlını çox ustalıqla təsvir
etmişdir. Həmin bu kifayət qədər ağıllı heyvanlara əsasən biz,
yetərincə dəqiqliklə ağlın köməyi olmadan, yəni anlayışlarda
mücərrəd idrak olmadan dərrakənin nə qədər güclü olduğunu
ölçə bilərik: biz bunu öz üzərimizdə bu dərəcədə yaxşı öyrənə
bilmərik, çünki bizim özümüzdə dərrakə və ağıl həmişə bir-birini
dəstəkləyirlər. Bu səbəbdəndir ki, heyvanlardakı dərrakənin
təzahürü gah bizim gözləntilərimizdən artıq, gah da aşağı olur.
Bir tərəfdən bizi Avropanı səyahət zamanı çoxsaylı körpülərdən
keçmiş, ancaq bir dəfə onun ağırlığına tab gətirməyəcəyini
düşünüb bir körpüyə ayaq basmaqdan imtina edən filin
dərrakəsi heyran qoyur. Halbuki, həmişə olduğu kimi, insanlar
və atların onun üstündən keçdiyini görürdü. Digər tərəfdənsə,
ağıllı oranqutanqların tapdıqları tonqalın sönməməsi üçün ona
odun atmaması bizi təəccübləndirir. Sonuncu sübut edir ki,
burada elə dərrakəlilik tələb olunur ki, mücərrəd anlayışlar
olmadan o mümkün deyil.
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Dərrakənin ümumi əməliyyatı kimi, hətta a priori olaraq
səbəb və təsirin dərk edilməsi heyvanlara xasdır; bunu
tamamilə aydın şəkildə ondan görmək olar ki, bizim kimi onlar
üçün də idrak xarici aləmi görüb dərk etməyin ilkin şərtidir.
Əgər daha bir təsdiq də istəyirsinizsə, xatırlatmaq yerinə düşər
ki, məsələn, hətta küçük istəsə belə, stoldan yerə tullanmağa
cəsarət etmir, ona görə ki, bədənin ağırlığının təsirini
qabaqcadan görür, hərçənd ki, bu vəziyyətlə bağlı müvafiq
təcrübəyə malik deyil. Lakin heyvanların dərrakəsini müzakirə
edərkən biz, instinktin təzahürü olan şeyləri onun adına
çıxmaqdan çəkinməliyik: söhbət öz təsirinə görə həm idrak,
həm də zəkadan fərqlənən, lakin çox vaxt hər ikisinin birləşmiş
fəaliyyətinə olduqca bənzəyən qabiliyyətdən gedir. Bir də axı bu
məsələnin izahı burada yersizdir, biz bu şərhi harmoniyanı,
yaxud necə deyərlər, təbiətin teleologiyasını araşdırarkən ikinci
kitabda verəcəyik; əlavələrin 27-ci fəsli bütünlüklə ona həsr
edilmişdir.
İdrak çatışmamazlığını biz axmaqlıq adlandırdıq: sonra
biz görəcəyik ki ağlın təcrübədə tətbiqi çatışmazlığı–
sadəlövhlükdür; mühakimə qabiliyyətinin çatışmazlığı –
məhdudluqdur; nəhayət, yaddaşın tam və ya qismən
çatışmazlığı – korafəhmlikdir. Yeri gəldikcə, hər biri haqqında
ayrılıqda danışacağıq.
Ağlın düzgün dərk etdiyi şey– həqiqətdir, yəni kifayət
qədər əsaslı mücərrəd fikirdir (bax: «Əsas qanununun dördlük
kökü haqqında», № 29, və s.); dərrakənn düzgün dərk etdiyi şey
– reallıqdır, yəni bilavasitə obyektlə təsirdən onun səbəbinə
düzgün keçiddir. Həqiqətin əksi zəkanın aldanışı kimi
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yanılmadır. Bütün bunların müfəssəl izahını mənim görmə
qabiliyyəti və rənglər haqqında traktatımda tapmaq olar.
Görüntü o vaxt yaranır ki, eyni bir təsir iki tamamilə
müxtəlif səbəbdən doğur, onlardan biri tez-tez, digəri isə nadir
hallarda təsir edir: idrak burada iki səbəbdən hansının təsir
etdiyini (çünki təsir tam eynidir) ayırd etmək üçün məlumata
malik olmadığından, həmin adi səbəbi nəzərdə tutur və o,
reflektiv, diskursiv yox, lakin birbaşa şəkildə və bilavasitə təsir
etdiyi üçün, həmin yanlış səbəb gözümüz önündə seyr edilən
obyekt kimi görünür, yanlış görünüş də elə budur. Əgər hiss
orqanları qeyri-normal vəziyyətə gətirilibsə, bu yolla ikili
görünüş və ikili lamisə necə yaranır – mən bunu göstərilən
yerdə aydınlaşdırdım və seyrin yalnız dərrakə vasitəsilə və
dərrakə üçün mövcud olduğunun təkzibedilməz sübutunu
verdim. Belə əqli yanlışlıq və ya görüntüsə digər misallar– suya
batmış çubuq, o, sınmış kimi görünür; kürəşəkilli aynalarda
təsvir,- səthi qabarıqdırsa, bir qədər ondan arxada, səthi
batıqdırsa, qabaqda görünür. Ayın zenitdə yox, üfüqdə zahirən
böyük həcmi də bura aiddir. Bu isə qətiyyən optik hadisə
deyildir, ona görə ki, mikrometrin göstərdiyi kimi, göz ayı
zenitdə üfüqə nisbətən bir qədər böyük görmə bucağı ilə qəbul
edir, lakin üfüqdə ay və ulduz parıltısının zəifləmə səbəbini ayın
və bütün ulduzların onu və eləcə də Yerdəki əşyaları hava
perspektivi ilə ölçərkən olduqca uzaq olmasında görən zəka,
buna görə üfüqdə Ayı zenitə nisbətən daha böyük, üfüqün göy
qübbəsini isə daha açıq, yəni yastılanmış qəbul edir. Hava
perspektivinə əsasən bu yanlış ölçmə bizi məcbur edir ki, ancaq
zirvələri görünən təmiz, şəffaf havada qərar tutan, çox uca
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dağları yüksəkliklərinə rəğmən həqiqətdə olduğundan daha
yaxın sayaq,- Sallanşdan baxdıqda Monblan belə görünir.
Bütün bu aldadıcı təzahürlər bilavasitə gözümüzün
qarşısındadır və onu ağlın heç bir mühakiməsi ilə aradan
qaldırmaq olmaz. Ağıl yalnız yanlışlıqdan, yəni həqiqəti ona
qarşı qoymaqla kifayət qədər əsası olmayan mühakimələrdən
qoruya bilər, məsələn, şüur in abstracto etiraf edə bilər ki, Ay və
ulduz parıltısının zəifləməsinə səbəb böyük uzaqlıq yox, üfüqdə
havanın böyük sıxlığıdır, görüntü isə misal gətirilən bütün
hallarda, hər hansı mücərrəd idraka rəğmən sarsılmaz qalır,
çünki dərrakə dərketmə qabiliyyətindən olduğu kimi zəkadan
da bütünlüklə və kəskin şəkildə ayrılmışdır, bu qabiliyyət yalnız
insanda birləşir, ancaq onun özündən də dərrakə öz-özlüyündə
zəkalı deyil. Şüur həmişə yalnız bilə bilər, zəkanın təsirindən asılı
olmayaraq dərrakəyə yalnız seyr etmək qalır.

§7

İndiyədək nəzərdən keçirilənlərlə əlaqədar aşağıdakıları
da qeyd etmək lazımdır. Biz öz təhlilimizdə obyektə və subyektə
yox, təsəvvürə əsaslanırdıq. Belə ki, sonuncunun məzmununda
hər ikisi var və hər ikisi nəzərdə tutulur, obyekt və subyektə
parçalanma onun birinci, ən ümumi və mühüm formasıdır. Buna
görə biz onu özlüyündə olduğu kimi hər şeydən əvvəl nəzərdən
keçirdik, sonra isə (əsas sayda giriş traktatına istinad edərək)
digər, ona tabe formaları – yalnız obyektə xas zaman, məkan,
Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

43

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

səbəbiyyəti araşdırdıq: lakin onlar özlüyündə onun üçün, obyekt
isə, öz növbəsində özlüyündə subyekt üçün əhəmiyyət kəsb
etdiyinə görə onları subyektdə də tapmaq olar, yəni a priori
olaraq dərk edilə bilərlər və bu mənada onlara hər ikisinin
ümumi sərhədi kimi baxmaq olar. Onların hamısı isə ümumi
ifadəyə– əsas qanununa müncər edilə bilər. Giriş traktatında
müfəssəl surətdə bu məsələyə toxunmuşam.
Belə üsul bizim nəzər nöqtəmizi indiyədək təklif edilən
filosoflarımızdan tamamilə fərqləndirir. Onların hamısı ya
obyektdən, ya da subyektdən çıxış edir və beləliklə, birini
digərindəki kimi izah etməyə çalışır və bu zaman əsas qanununa
istinad edirdilər: biz isə, əksinə, obyekt və subyekt arasındakı
münasibəti sonuncunun hakimiyyətindən azad edir, yalnız
obyekti bu qanunun hökmü altına veririk. Doğrudur, etiraf edə
bilərlər ki, bizim günlərdə yaranmış və geniş yayılmış eyniyyət
fəlsəfəsi göstərilən alternativdən qaçmışdır, çünki o, özünün əsl
çıxış nöqtəsi kimi nə obyekti, nə də subyekti qəbul edir, nəsə
üçüncü bir şeyi əqli seyrlə dərk olunan mütləqi qəbul edir, o isə
nə obyektdir, nə də subyekt, lakin hər ikisinin
təfavütsüzlüyüdür7. Hərçənd ki, mən hər hansı «əqli seyrdən»
tam xali olduğum üçün, bu möhtərəm təfavütsüzlük və mütləq
haqqında mülahizə yürütmək istəməsəm də, hər halda hamıya,
o cümlədən biz naşılara da məlum olan «əqli seyr edənlər»in
protokollarına istinad edərək, qeyd etməliyəm ki, bu fəlsəfə də
iki səhvin adı çəkilən alternativindən istisna edilə bilməz. Zira,
subyekt və obyektin eyniyyəti onda təsəvvürə gəlmir,
intellektual şəkildə seyr edilməsinə və ona nüfuz etmək yolu ilə
əldə olunmasına baxmayaraq, o, bu iki səhvdən qaçmır, əksinə
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hər ikisini özündə ehtiva edir, belə ki, özü iki fənnə parçalanır,
əvvəla – transsendental idealizmə: Fixtenin Mən haqqında
təlimi belədir və o, əsas qanununa görə, obyekti subyektdən
çıxarır və ya hasil edir; ikincisi, təbiət fəlsəfəsinə. O da elə bu
yolla obyektdən tədricən konstruksiya adlanan metodun
köməyi ilə subyekt düzəldir 8 (Mənə bu barədə çox az
məlumdur, lakin bir şey aydındır ki, o, bir sıra formalarda əsas
qanununa görə irəli hərəkətdir). Həmin «konstruksiyada»
gizlənən dərin fəlsəfədən mən qabaqcadan imtina edirəm,
çünki «əqli seyrdən» tamamilə məhrum bir şəxs kimi, mənim
üçün onu nəzərdə tutan bütün təlimlər müəmmalar
müəmmasıdır. Həqiqətən də, belə dərin mənalı nəzəriyyələr,
qəribə olsa da, məndə belə təəssürat oyadır ki, sanki mən yalnız
dəhşətli və olduqca darıxdırıcı boşboğazlıq eşidirəm.
Obyektdən çıxış edən sistemlər gözlə görünən bütün
aləmi və onun quruluşunu öz problemi saysa da, onların istinad
nöqtə kimi seçdikləri obyekt heç də həmişə bu dünya və ya
onun əsas elementi – materiya olmur. Daha doğrusu, bu
sistemlər, mənim giriş traktatımda müəyyən edilmiş mümkün
obyektlərin dörd sinfinə uyğun olaraq bölünür. Beləliklə, demək
olar ki, bu siniflərdən birincisi, yaxud real aləm Fales və
ioniyalılar 9 , Demokrit, Epikür, Cordano Bruno və fransız
materialistləri10 üçün çıxış nöqtəsi olmuşdur. İkinci sinfə və ya
abstrakt anlayışa Spinoza (sırf mücərrəd və yalnız öz
definisiyasında mövcud olan substansiya anlayışına), daha əvvəl
isə eleatlar əsaslanırdı11. Üçüncü sinif, yəni zamandan və deməli
rəqəmlərdən pifaqorçular 12 və Çin fəlsəfəsi «İ-tszin» 13 çıxış
edirdi. Nəhayət 4-cü sinif, yəni iradi akt, idraka əsaslanaraq heç
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nədən – dünyadan xaric, şəxs olan varlığın iradi aktından
yaranma haqqında təlim 14 keçən sxolastların çıxış nöqtəsi
olmuşdur.
Əgər obyekt əsl materializm kimi çıxış etdiyi təqdirdə,
obyekt metodunu ən ardıcıl surətdə və ən uzağa aparmaq olar.
Əsl materializm materiyanı, onunla birlikdə isə zaman və
məkanı şəksiz mövcud olan kimi nəzərdə tutur və
münasibətdən keçəcək subyektə tərəf atılır, halbuki bütün
bunlar elə həmin münasibətdə mövcuddur. O daha sonra,
özünün irəliyə doğru hərəkəti üçün ipuçu kimi səbəbiyyət
qanununu seçir, onu müstəqil adi şey, qayda veritas acterna
(əbədi həqiqət) sayır və beləliklə, dərrakənin üzərindən atılıb
keçir. Halbuki səbəbiyyət yalnız dərrakədə və yalnız onun üçün
mövcuddur. Sonra o, materiyanın ilkin, ən adi vəziyyətini
tapmağa və ondan xalis mexanizmdən kimyəviliyədək,
qütblülüyə, bitkisəlliyə, heyvaniliyədək qalxaraq, bütün
digərlərini inkişaf etdirməyə çalışırdı; əgər buna müvəffəq
olsaydı, zəncirin son həlqəsi heyvani hissiyyat – materiyanın
sadə modifikasiyası, onun səbəbiyyətdən doğan vəziyyəti ola
biləcək idrak olardı. Əgər biz əyani təsəvvürlərlə materializmin
arxasınca getsəydik, onunla birlikdə onun zirvəsinə çatıb
qarşısıalınmaz qəfil olimpiya gülüşünün coşqusunu hiss edərdik.
Belə ki,sanki yuxudan oyanaraq görərdik ki, onun sonuncu, çox
çətinliklə əldə etdiyi nəticə – idrak – elə birinci çıxış nöqtəsində
xalis materiyanın labüd şərti kimi nəzərdə tutulurdu və hərçənd
biz onunla edirdik ki, materiyanı düşünürük, lakin əsl həqiqətdə
materiyanı təmsil edən subyektdən, onu görən gözdən, onu hiss
edən əldən, onu dərk edən dərrakədən savayı bir şey
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düşünmürdük. Beləliklə, gözlənilmədən böyük petitio principii
(əsasın önduyumu) baş verərdi, ona görə ki, sonuncu həlqə
birincinin artıq asılmış olduğu həmin istinad nöqtəsi olar və
zəncir dairəyə çevrilər, materialist isə baron Münhauzenə
bənzəyərdi: suda atla üzərkən ayaqları ilə atını bərk-bərk
qucaraq öz saçlarından yapışıb özü-özünü sudan çıxaran həmin
baron Münhausenə. Buna görə materializmin köklü mənasızlığı
ondan ibarətdir ki, o, obyektivlikdən çıxış edərək, sonuncu
izahedici obyektiv prinsipi kimi elə obyektiv olanı qəbul edir –
bu, yalnız düşünülən, in abstracto, yaxud da empirik verilmiş,
artıq formasını almış materiya, yəni maddə, məsələn, ən yaxın
birləşmələrilə kimyəvi elementlər olacaqmı? Bütün bunları o,
özü-özlüyündə və mütləq mövcud olan kimi qəbul edir ki, həm
canlı təbiəti, həm də, nəhayət, dərk edən subyekti buradan
çıxarsın və beləliklə, onları bütünlüklə izah etsin. Halbuki, əsl
həqiqətdə obyektiv olan hər şey artıq özlüyündə dərk edən
subyekt, özünün ilk şərti kimi malik olmaqla onu dərketmə
formaları ilə onlara çox surətli şəkildə şərtlənmişdir və buna
görə əgər subyekt haqqında fikir kənarlaşdırılarsa, tamamilə yox
olur. Beləliklə, materializm bizə bilavasitə verilənləri dolayı
verilənlərdən izah etmək cəhdidir. Obyektiv, məkan tutan,
fəaliyyətdə olan hər şey, bir sözlə, maddi nə varsa, materializm
onu öz izahlarının həddən ziyadə möhkəm özülü sayır və bu
səbəbdən ona istinad onun gözündə başqa bir şeyi arzulamağa
hacət saxlamır (ələlxüsus, o, təkana və əks-təsirə müncər
edilirsə). Mən isə deyərdim ki, bütün bunlar yüksək dərəcədə
dolayı və şərti verilənlərdir və bu səbəbdən yalnız nisbi mövcud
olanlardır. Çünki o, beynin mexanikası və süzgəcindən keçib və
buna görə onun formalarına – zaman, məkan və səbəbiyyətə
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daxil olmuş və yalnız onların sayəsində o, məkanda yer tutan,
zamanda isə hərəkət edəndir. Materializm bu cür veriləndən
bilavasitə rəvac veriləni – təsəvvürü (bütün bunlar hamısı onda
var) və nəhayət, iradənin özünü izah etməyə çalışır. Halbuki əsl
həqiqətdə məhz əksinə, səbəbiyyətin yol göstərən ipinə əsasən
aşkar edilən və bu səbəbdən qanunauyğun olan bütün əsas
qüvvələr iradə vasitəsilə izah olunmalıdır. İdrakın materiyanın
modifikasiyası olması barədə iddiaya eyni haqla həmişə əks
iddia qarşı qoyulur: hər hansı materiya subyektin bir təsəvvür
olaraq idrakının modifikasiyasıdır. Bununla belə, öz əsasında
təbiətşünaslığın məqsədi və idealı bitkin materializmdir. Bizim
onu burada aşkar qeyri-mümkün saymağımız başqa bir
həqiqətlə təsdiqini tapır ki, bu da tədqiqatın sonrakı gedişində
aydınlaşacaqdır. Bu həqiqətdir ki, heç bir elm sözün həqiqi
mənasında (mən bunu dedikdə əsas qanununun rəhbərlik etdiyi
sistematik idrakı nəzərdə tuturam) heç vaxt son məqsədə nail
olmayacaq və tam qənaətbəxş izah verə bilməyəcəkdir, çünki o,
heç vaxt dünyanın daxili mahiyyətinə varmır, heç vaxt
təsəvvürün hüdudlarından kənara çıxmır və mahiyyəti etibarilə
yalnız bir təsəvvürün digərinə qarşılıqlı münasibətləri ilə tanış
edir.
Hər bir elm həmişə iki başlıca varlıqdan çıxış edir.
Onlardan biri – bu labüd surətdə alət kimi özünün hansısa
formasında əsas qanunudur - orqanondur; digəri – problem
kimi onun xüsusi obyektidir. Məsələn, həndəsə öz problemi ilə
məkana, ondakı varlığın oturacağı isə öz orqanonu ilə məkana
malikdir; hesab üçün problem – zamandır, ondakı varlığın əsası
isə– orqanon; məntiq üçün anlayışların uzlaşması, özlüyündə
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problem, idrakın əsası isə orqanondur, tarixin problemi–
insanların dahiyanə və kütlə halında törətdiyi əməllər,
motivasiya qanunu– onun orqanonudur; nəhayət təbiətşünaslıq
üçün problemi materiya təşkil edir, səbəbiyyət qanunu isə –
orqanondur, buna görə də onun məqsədi və niyyəti səbəbiyyəti
rəhbər tutaraq materiyanın bütün mümkün vəziyyətlərini birbiri ilə və nəhayət, birinə gətirib çıxarmaq, sonra isə yenə də
onları bir-birindən və nəhayət birindən çıxarmaqdan ibarətdir.
Buna görə təbiətşünaslıqda materiyanın iki son hədd halı qarşıqarşıya qoyulur: subyektin ən çox olduğu onun ən az olduğu
vəziyyət və onun daha çox subyektin obyekti olduğu vəziyyət.
Başqa sözlə desək: ən ölü və kobud materiya, ilkin maddə və
insan orqanizmi.
Təbiətşünaslıq birincini kimya, ikincini fiziologiya olaraq
öyrənib bilməyə çalışır. Lakin indiyədək son hədlərdən heç
birinə nail olunmayıb, yalnız onların hər ikisi arasında nəsə dərk
edilib. Gələcəyə olan ümidlər də xeyli dərəcədə puçdur.
Kimyaçılar materiyanın keyfiyyətcə bölünməsinin kəmiyyətcə
bölünməsi kimi intəhasızlığa qədər uzanmamasından çıxış
edərək, onun indi 60-a çatmış elementlərinin sayını getdikcə
azaltmağa çalışırlar: əgər onlar öz tədqiqatlarında iki
elementədək gəlib çıxsaydılar, onu birə endirməyə çalışardılar.
Çünki yekcinslik qanunu özlüyündə materiyaya xas olan və
materiya üçün özlüyündə əhəmiyyət kəsb etməyən, yalnız onun
təsadüfi forma və keyfiyyəti olan bütün digər vəziyyətlərdən
qabaq gələn ilkin kimyəvi vəziyyət barədə hipotezə işarə edir.
Digər tərəfdən, başa düşmək olmur ki, bu vəziyyət hansısa
kimyəvi dəyişikliyə necə məruz qalır, axı ona təsir göstərəcək
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başqa bir vəziyyət hələ yox idi. Bu, kimyəvi izah üçün Epikürün
atomlardan birinin ilk dəfə öz hərəkətinin ilkin istiqamətindən
necə çıxdığının şərhini vermək istəyərkən rastlaşdığı çətinliyi
yaradır. Bu özü-özlüyündə açılan, labüd və həlli qeyri-mümkün
ziddiyyəti birbaşa kimyəvi antinomiya kimi qiymətləndirmək
olar: o burada, təbiətşünaslığın iki təbii qütblərindən birində
peyda olan kimi, ikincidə də müvafiq antipod ortaya çıxacaqdır.
Təbiətşünaslığın bu ikinci qütbə nail olmağına da ümidlər azdır,
çünki getdikcə daha aydın olur ki, kimyəvini heç vaxt mexanikə,
üzvini isə kimyəviyə və ya elektrikə müncər etmək olmaz. Kim
bizim günlərimizdə bu yanlış yola düşürsə, özündən əvvəlkilər
kimi nəzərə çarpmadan və pərt halda həmin yoldan çıxacaqdır.
Bu barədə təfsilatı ilə növbəti kitabda danışılacaqdır. Burada
ötəri xatırladılmış çətinlik təbiətşünaslıq qarşısında onun öz
sferasında durur. Fəlsəfə kimi götürüldükdə isə, materializm
kimi göz qabağına gəlir: lakin sonuncu, gördüyümüz kimi,
yaranışdan öz qəlbində ölüm daşıyır, çünki o, subyekt və idrak
formalarının başı üzərindən tullanır, halbuki sonuncular da artıq
onun gəlib çıxmaq istədiyi kobud materiya və eləcə də onun
gəlmək istədiyi orqanizm üçün nəzərdə tutulur. Çünki
«subyektsiz obyekt yoxdur» - hər cür materializmi həmişəlik
qeyri-mümkün edən müddəa budur. Günəş və planetləri, əgər
onları görən göz və dərk edən dərrakə yoxdursa, sözlə
adlandırmaq olar: lakin təsəvvür üçün bu sözlər cingildəyən
sincdən savayı bir şey deyil. Amma digər tərəfdən, səbəbiyyət
qanunu və onun izi ilə gedən təbiəti müşahidə və tədqiqat
labüd olaraq bizi belə bir doğru gümana gətirir ki, hər bir
materiyanın hər bir yüksək təşkilli vəziyyəti zaman daxilində
yalnız daha kobud olanın ardınca gəlmiş, heyvanlar –
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insanlardan əvvəl, balıqlar –quru heyvanlarından qabaq, bitkilər
sonunculardan əvvəl, cansızlar bütün canlılardan əvvəl mövcud
olmuş; deməli, ilkin kütlə birinci göz açılmazdan xeyli əvvəl bir
sıra uzun dəyişikliklərdən keçməli idi.
Hər halda bu birinci açılan gözdən, o, həşərata mənsub
olsa belə, biliyin zəruri vasitəçisi kimi bütün dünyanın varlığı
asılıdır. Söhbət o bilikdən gedir ki, dünya məhz onun üçün və
onun özündə mövcuddur, onsuz dünyanı heç xəyala belə
gətirmək olmaz, zira o, bütünlüklə təsəvvürdür və bu
keyfiyyətcə öz varlığının daşıyıcısı kimi dərk edən subyektə
ehtiyac duyur. Saysız-hesabsız çevrilmələrlə dolu olan, - həmin
çevrilmələr vasitəsilə materiya formadan yüksəlmişdir.Ona
qədər ilk dərk edən heyvan yaranmışdır – zamanın bu uzun
dövrü və eləcə də zamanın özü belə bir şüurla eyniyyətdə
mümkündür ki, onun təsəvvürləri, onun idrak forması elə
zamanın özüdür, onlardan kənarda əhəmiyyətini büsbütün itirir,
heçliyə çevrilir. Beləliklə, görürük ki, bir tərəfdən bütün
dünyanın varlığı zəruri surətdə, nə qədər kamil olmasa da, ilk
dərk edən məxluqdan asılıdır, digər tərəfdən bu dərk edən ilk
heyvan da labüd olaraq və büsbütün özünün də kiçik halqa kimi
daxil olduğu əvvəlki səbəb və təsirlərin uzun zəncirindən asılıdır.
Bizim həqiqətən eyni labüdlüklə gəldiyimiz bu iki bir-birinə zidd
baxışı, əlbəttə ki, idrakımızın digər antinomiyası adlandıra və
onu təbiətşünaslığın birinci qütbündə tapdığımıza uyğunlaşdıra
bilərik; Kantın15 dörd antinomiyası isə, əksinə, əsası olmayan
uydurmadır, mən bunu bu əsərimə əlavə edilmiş tənqidimdə
göstərəcəyəm. Lakin axırda labüd surətdə qarşımızda peyda
olan bu təzad onunla öz həllini tapır ki, Kantın dili ilə desək,
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zaman, məkan və səbəbiyyət özündə şeyə yox, onun yalnız
forması olduğundan təzahürünə mənsubdur; mənim dilimdə
isə bu o deməkdir ki, obyektiv aləm, təsəvvür kimi dünya –
dünyanın yeganə yox, bir növ tək zahiri tərəfidir və onun tam
başqa tərəfi də vardır; o onun daxili mahiyyətini, özəyini,
özündə şeyi əks etdirir; biz onu obyektivləşdirmələrdən ən
bilavasitəsi olan «iradə» adlandırdığımız növbəti kitabda
nəzərdən keçirəcəyik. Lakin dünya təsəvvür kimi– biz onu
burada elə bu cür də tədqiq edirik– əlbəttə ki, yalnız ilk göz
açılan andan başlanır: biliyin bu vasitəçisi olmadan dünya
mövcud ola bilməz və deməli, əvvəllər də mövcud olmamışdır.
Lakin bu göz olmadan, yəni idrakdan keçmədən nə əvvəl olub,
nə də ki, zaman. Lakin başlanğıca malik olan zaman deyil,
əksinə, bütün başlanğıclar ondadır. Lakin zaman dərk edilə
bilənin ən ümumi forması olduğuna görə – bütün hadisələr
səbəb əlaqəsi vasitəsilə onda yerləşir – ilk dərketmə ilə birlikdə
zaman da özünün ikitərəfli sonsuzluğu ilə meydana çıxır; bu
birinci indini özü ilə dolduran təzahür də, eyni zamanda, səbəb
əlaqəli və nəhayətsiz olaraq keçmişə uzanıb gedən bir sıra
hadisələrdən asılı kimi dərk olunmalı, bu keçmişin özü isə elə bu
cür birinci indi ilə və eləcə də əksinə, sonuncu– birinci ilə
şərtlənmişdir. Beləliklə, ilk indi, onun irəli gəldiyi keçmiş kimi
dərk edən subyektdən asılıdır və onsuz heç nədir; bununla belə,
onlar labüd şəkildə ona gətirib çıxarırlar ki, bu birinci indi birinci
kimi, yəni öz atası olaraq keçmişə malik olmayan kimi, zamanın
başlanğıcı kimi təsəvvür edilmir: yox, o, digər tərəfdən, bu
indinin doldurduğu hadisə səbəbiyyət qanununa görə bu
keçmişi dolduran əvvəlki vəziyyətlərin təsiri olduğu kimi varlığın
zamandakı əsas qanununa görə keçmişin nəticəsidir. Mifoloji
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şərhləri sevənlər burada göstərilmiş başlanğıcsız zamanın
başlanma
anını
Kronosun
(Xpovos)
doğulmasında
simvollaşdırılmış görə bilər: bu balaca zalım öz atasını axtalayan
kimi göy və yerin kobud törəmələri kəsildi və səhnəyə allahlar
və insanlar nəsli çıxdı16.
Məsələnin materializmin- obyektdən çıxış edən fəlsəfi
sistemlərdən ən ardıcılının– izi ilə gəlib çıxdığımız bu cür
qoyuluşu subyekt və obyekt arasında labüd qarşılıqlı asılılığı
və eyni zamanda dəfedilməz əksliyi aşkar edir. Bunu
dərketmə dünyanın daxili mahiyyətini, özündə şeyləri,
təsəvvürün haqqında bəhs edilən iki elementindən birində
yox, daha çox təsəvvürdən tam fərqlənən nəsə bir şeydə–
üzərində bu cür ilkin, köklü və bu halda həlledilməz
ziddiyyət olmayan şeydə axtarmağa məcbur edir.
Obyektdən subyekti çıxarmaq məqsədilə təsvir olunan
çıxış etməyə subyektdən obyekti çıxarmaq məqsədilə çıxış etmə
qarşı durur. Əgər birinci indiyədək yaranmış fəlsəfi sistemlərdə
çox geniş yayılməşsa da, ikincinin yeganə və bu zaman çox yaxşı
örnəyi, doğrusu desək, yalnız Y.Q.Fixtenin yalançı fəlsəfəsidir.
Onu o baxımdan xatırlamaq lazımdır ki, onun təlimində həqiqi
dəyərlər və daxili məzmun çox az idi: o gözə kül üfürməkdən
savayı bir şey deyildi, lakin zahirən çox ciddi şəkildə, təmkinlə,
şövqlə şərh edilir, zəif rəqiblə mübahisələrdə bəlağətlə müdafiə
edilərək parlaya və nəsə həqiqiyə bənzər bir şey təsiri bağışlaya
bilərdi. Bütün xarici təsirlər üçün əlçatmaz olan və dönmədən
öz məqsədini – həqiqəti nəzərdə tutan əsil ciddilik Fixtedə,
eləcə də şəraitə uyğunlaşan bu cür filosoflarda ən çox
çatışmayan şey idi. Başqa cür ola da bilməzdi. Hər bir kəs
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təəccüb üzündən və hökmən bundan azad olmağa çalışaraq
filosof olur. Platon onu xeyli dərəcədə fəlsəfi hiss adlandırır.
Lakin burada qeyri-həqiqi filosofları həqiqi filosoflardan
fərqləndirən odur ki, sonuncularda bu heyrət dünyanın öz
mənzərəsindən yarandığı halda, birincilərdə yalnız kitabdan,
hazır sistemdən yaranır. Fixtedə də belə olmuşdur, çünki o
yalnız Kantın özündə şeyi sayəsində filosof olmuşdur, bunsuz isə
çox güman ki, tamamilə başqa işlə məşğul olardı, həm də böyük
uğurla, belə ki, o, böyük ritorik istedada malik idi. Əgər Fixte
onu filosof etmiş kitabın– «Xalis zəkanın tənqidi» kitabının
mənasına dərindən nüfuz etsəydi, başa düşərdi ki, öz ruhuna
görə onun başlıca təlimi belədir: əsas qanunu bütün sxolastik
fəlsəfənin düşündüyü kimi qətiyyən veritas aeterna deyildir,
yəni dünyayadək, ondan kənarda və onun fövqündə şərtsiz
önəmə yox, tək bir təzahür hüdudunda nisbi və şərti
əhəmiyyətə malikdir, onun məkan və ya zamanın zəruri əlaqəsi,
yaxud səbəbiyyət qanunu kimi, ya da idrakın əsası kimi çıxış
edib-etməməsinin fərqi yoxdur; buna görə dünyanın daxili
mahiyyətini, özündə şeyləri heç vaxt bu qanunun yol
göstərəninə əsasən kəşf etmək olmaz, əksinə, nəyə gətirib
çıxarartdığı hər şey həmişə yalnız asılı və nisbi, həmişə yalnız
təzahür, qeyri-özündə şey olacaqdır; daha sonra, bu qanunun
qətiyyən subyektə aidiyyəti yoxdur, yalnız obyektlərin
formasıdır və bu obyektlər də məhz buna görə özündə şey
deyillər; obyektlə eyni vaxtda subyekt yaranır və əksinə, odur ki,
nə obyekt subyektə, nə də subyekt obyektə nəticə öz əsasına
daxil olduğu kimi daxil ola bilər. Lakin bütün bunlar Fixteyə
kiçicik də olsa təsir bağışlamamışdır: ona yeganə maraqlı gələn
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subyektdən çıxış etmə idi ki, bunu da Kant əvvəlki obyektdən
çıxış etmənin yanlış olduğunu göstərmək üçün seçmişdi. Kantın
fikrincə, obyekt bu tərzlə özündə şeyə çevrilirdi. Fixte isə
subyektdən bu çıxış etməni ən əsas şey kimi qəbul etmişdi və
onu təqlid eləyənlərin hamısı kimi, düşünürdü ki, o bu məsələdə
Kantdan irəli gedərsə, onu üstələyəcək– əks istiqamətdə əvvəlki
doqmatizmin buraxdığı və buna görə də Kant tərəfindən
tənqidə məruz qalmış səhvləri təkrar etmişdir. Beləliklə, ən əsas
şeydə heç nə dəyişməmiş və əvvəlki əsas səhv, yəni obyekt və
subyektin öz aralarında səbəb və nəticə münasibətləri ilə bağlı
olması barədə fikir əvvəldə olduğu kimi qalmışdır; buna görə
əsas qanunu, əvvəllərdə olduğu kimi, şəksiz qüvvəsini qoruyub
saxlamış, özündə şey isə əvvəlki kimi obyektdə olma əvəzinə
dərketmə subyekti üzərinə keçirildi; hər ikisinin şübhəsiz
nisbiliyi isə göstərsə də ki, özündə şeyləri və ya dünyanın
mahiyyətini onlarda yox, onların hüdudlarından kənarda və
ümumiyyətlə, yalnız nisbi mövcud olan hər şeyin hüdudlarından
kənarda axtarmaq lazımdır, bu əvvəlki kimi anlaşılmaz qaldı.
Bütün sxolastlarda olduğu kimi Fixtedə, əsas qanunu aeterna
veritasdır– sanki Kant heç mövcud olmayıb. Qədimin allahları
üzərində əbədi tale hökm sürdüyü kimi, sxolastların da allahı
üzərində aeternae veritates, yəni metafizik, riyazi və metaloji
həqiqətlər bəzilərində isə həm də mənəvi qanunun hakimiyyəti
hökm sürürdü,. Tək bir bu veritateslər heç nədən asılı
deyildilər, lakin onlara görə həm Allah, həm də dünya zəruri idi.
Əsas qanununa görə veritati aeternae kimi, Fixtedə Mən,
beləliklə, dünyanın, yaxud Mən olmayanın, obyektin əsasıdır,
sonuncu isə birincinin nəticəsi, onun məhsuludur. Əsas
qanununun sonrakı tədqiqata davam etdirmək və ya nəzarətə
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məruz qoymaqdan Fixte çəkinmişdir. Əgər mən bu qanunun
belə bir formasını göstərmək istəsəydim ki, ona əsasən Fixte
Mən olmayanı torun hörümçəkdən çıxması kimi Məndən
çıxmasına məcbur edir, o zaman deyərdim ki, bu, varlığın
məkandakı əsası, qanunudur: çünki yalnız ona münasibətdə
Mənin özündən Mən olmayanı düzəldib və hazırladığı mənasız
və buna görə də nə vaxtsa yazılmış ən darıxdırıcı və ən
məzmunsuz kitabın məzmununu təşkil edən üsulların əzablı
deduksiyaları hər halda müəyyən məna və əhəmiyyət kəsb
edir17.
Beləliklə, Fixtenin heç xatırlanmasına dəyməyən bu
fəlsəfəsi köhnə materializmin gecikmiş əsl əksi kimi bizim üçün
maraqlıdır. Söhbət o materializmdən gedir ki, Fixtenin fəlsəfəsi
subyektdən çıxış etdiyi kimi, ardıcıl olaraq o da obyektdən çıxış
edirdi. Materializm ən adi obyektlə birlikdə dərhal subyekti də
təsdiq etmiş olduğunu görmədiyi kimi, Fixte də görə bilmirdi ki,
nəinki subyektlə (ona hər nə ad versə belə) birlikdə artıq
obyekti də təsdiqləyir – çünki sonuncu olmadan heç bir subyekt
mümkün deyil, həm də onu görmürdü ki, hər hansı a priori
nəticə və hər növ sübut ümumiyyətlə zərurətə dayanır, hər növ
zərurət isə yalnız əsas qanununa əsaslanır, belə ki, zəruri olmaq
və həmin əsasdan çıxış etmək - bu eyni əhəmiyyətə malik
anlayışlardır;* o, həmçinin görmürdü ki, əsas qanunu özlüyündə
obyektin ümumi formasıdır və buna görə artıq obyekti nəzərdə
tutur, ona qədər və onsuz əhəmiyyət kəsb etmir və yalnız onu
doğura, özünün qanunverici qüvvəsi ilə istehsal edə bilməz.
Ümumiyyətlə, subyektdən çıxış etmə və yuxarıda təsvir edilmiş
*

Bax: «Əsas qanununun dörd şəkilli kökü haqqında», § 49.

Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

56

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

obyektdən etmə öz aralarında eyni bir səhvdə düz gəlir: hər ikisi
qabaqcadan güman edir ki, yalnız çıxarmaq barədə düşünür,
yəni özünün çıxış nöqtəsinin lazımi korrelyatını nəzərdə tutur.
Bu iki əks səhvdən bizim üsul toto genere (prinsip
etibarilə) fərqlənir, ona görə ki, biz nə obyektdən çıxış edirik, nə
də subyektdən, biz şüurun, təsəvvürün birinci faktından çıxış
edirik, onun isə birinci və ən mühüm forması obyektə və
subyektə parçalanmadır. Obyektin forması isə müxtəlif şəkilli
əsas qanunudur və bu növlərdən hər biri ona aid təsəvvürlər
sinfində o dərəcədə hökmranlıq edir ki, göstərildiyi kimi, bu
növün dərk olunması ilə birlikdə bütün sinfin mahiyyəti də dərk
olunur, çünki sonuncu (təsəvvürlər keyfiyyətində) elə həmin
növün özündən savayı bir şey deyildir: məsələn, zaman onda
olan varlığın əsasıdır, yəni ardıcıllıqdır; məkan ondakı əsas
qanunu, yəni vəziyyətdir; materiya səbəbiyyətdir; anlayış (indi
aydın olacaq) idrakın əsasına münasibətdir. Dünyanın təsəvvür
kimi ən ümumi formasında (subyekt və obyekt) və ona tabe
olanda (əsas qanunu) bu tam və ucdantutma nisbiliyi artıq
dediyimiz kimi, bizə göstərir ki, dünyanın daxili mahiyyətini
onun tamamilə başqa, təsəvvürdən fərqli tərəfində axtarmaq
lazımdır; onu növbəti kitab hər bir canlı məxluq üçün elə o
qədər bilavasitə etibarlı fakt əsasında aydınlaşdıracaqdır.
Lakin əvvəlcə tək bir insana xas və məzmunu – anlayış,
subyektiv korrelyatı isə – ağıl olan təsəvvürlər sinfini nəzərdən
keçirmək lazımdır; indiyədək tədqiq edilmiş təsəvvürlər üçün isə
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hər bir heyvana
korrelyatdırlar.*

da

xas

olan

dərrakə

və

hissiyyat

§8
Bilavasitə günəş işığından ayın götürülmüş inikasına
keçid kimi biz əyani, bilavasitə, müstəqil, özü-özünə zamin
duran təsəvvürdən refleksiyaya, zəkanın abstrakt, diskursiv
anlayışlarıına keçirik və bunlar öz məzmununu yalnız əyani
idrakdan və ona münasibətdən götürür. Nə qədər ki, biz xalis
seyrdəyik, hər şey aydın, səbatlı və şübhəsizdir. Burada nə sual
var, nə şübhə, nə yanılma: biz bundan artıq heç nə istəmir, heç
nə bacarmırıq, seyrlə sakitləşir, əldə olanla qane oluruq. Seyr
özü ilə kifayətlənir: bu səbəbdən, öz təmiz mənşəyini ondan
götürən və ona sadiq qalan hər şey, əsl sənət əsəri kimi heç vaxt
yalan ola və ya hansısa zamanla təkzib edilə bilməz: çünki o,
fikir yox, şeyin özünü verir. Lakin abstrakt idrak, şüurla
nəzəriyyədə şübhə və yanılma, təcrübədə isə qayğı və
peşmanlıq yaranır. Əgər əyani təsəvvürdə görüntü bir anlığına
gerçəkliyi təhrif edirsə, abstrakt təsəvvürdə yanılma min illər
boyu hökmranlıq edə, bütöv xalqların üzərinə dəmir
boyunduruq qoya, bəşəriyyətin ən nəcib niyyətlərini boğa və
hətta öz əsirləri, aldanmışların köməyi ilə aldada bilmədiklərini
buxovlaya bilər. Yanılma elə bir düşməndir ki, bütün dövrlərin
ən müdrik insanları onunla qeyri-bərabər mübarizə aparmış və
ondan qoparıb aldıqları, bəşəriyyətin sərvətinə çevrilmişdir. Elə
Bu ilk yeddi paraqrafa əlavələrin birinci kitabının ilk dörd fəsli
aiddir.
*
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buna görədir ki, onun sahəsinə qədəm qoyan kimi, ona dərhal
diqqət yetirilməlidir. Hərçənd çox vaxt deyirlər ki, həqiqəti,
hətta ondan mənfəət gözlənilməyən yerdə də axtarmağa dəyər,
çünki xeyir dolayısı ilə onu gözləmədiyin yerdə qarşına çıxa
bilər, mən isə buna əlavə etməliyəm ki, elə bu cür səylə də
yanılmanı ondan ziyan gözləmədiyin yerdə də faş edib məhv
etmək lazımdır, belə ki, o, dolayısı ilə nə vaxtsa ağlına belə
gətirmədiyin yerdə qəfil peyda ola bilər, çünki hər bir yanılma
zəhər daşıyıcısıdır. Əgər ruh, idrak insanı yerin hakimi edirsə, o
zaman ziyansız yanılma yoxdur, layiqli və müqəddəs
yanılmalarsa çoxdan yoxdur. Öz qüvvəsini və həyatını yanlışlıq,
onun bütün növləri ilə nəcib və olduqca çətin mübarizəyə həsr
edənlərə təskinlik olsun deyə, deməyə bilmərəm ki, nə qədər ki,
həqiqət peyda olmayınca, gecələr yanılma bayquşlar və
yarasalar kimi öz oyununu aparacaqdır, lakin bəlkə də bayquş
və yarasalar Günəşi Şərqə doğru sıxışdıra bilər, amma köhnə
yanılma yenidən sərbəstcəsinə özünün geniş yerini tutsun deyə,
tam aydınlığı ilə ifadəsini tapmış, dərk olunmuş həqiqət yenidən
sürgünə məruz qalmaz. Həqiqətin gücü də bundadır: onun
qələbəsi çətin və əziyyətlidir, lakin bir dəfə qazanıldıqda, daha
əldən verilə bilməz (seçdirmə redaktorundur).
Öz tərkibinə görə, obyekt baxımından zaman, məkan və
materiyaya, subyekt nöqteyi-nəzərindən isə sırf hissiyyat və
dərrakəyə müncər oluna bilən indiyədək nəzərdən keçirilmiş
təsəvvürlərdən savayı, yerin bütün sakinləri arasında məhz
insanda başqa bir dərketmə qabiliyyəti qoşulmuş, tamamilə
yeni üzə çıxmışdır ki, o, dəqiqliklə və bəsirətlə refleksiya
adlandırılmışdır. Çünki bu, həqiqətən inikas, əyani idrakdan
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nəsə törəmədir, ancaq ondan fərqli, onun formalarını bilməyən
xarakter və xüsusiyyət kəsb etmişdir; hətta hər bir obyekt
üzərində hökmranlıq edən əsas qanunu belə burada bambaşqa
şəkildə görünür. Ən yüksək dərəcəyə yüksəldilmiş bu yeni,
zəkanın mücərrəd anlayışında intuitiv olan hər şeyin bu abstrakt
inikası yeganə olaraq onunla insana onun idrakını heyvanın
idrakından şübhəsiz fərqləndirən ətraflı düşüncəlilik verir və
bunun da sayəsində onun dünyadakı gərdişi zəkasız
həmtaylarının gərdişinə qətiyyən bənzəmir. O, həm qüdrəti,
həm də əziyyətlərinə görə onlardan eyni dərəcədə üstündür.
Onlar yalnız bu günün həyatı ilə yaşayırlar, o isə, üstəlik eyni
vaxtda həm gələcək, həm də keçmişlə yaşayır. Onlar bir
dəqiqəlik ehtiyaclarını təmin edirlər, insan isə süni tədbirlərlə öz
gələcəyinin və hətta ömrünün bəs etməyəcəyi zamanın da
qeydinə qalır. Onlar ani təəssüratın, əyani motivin təsiri
altındadırlar, onları indidən asılı olmayan mücərrəd anlayışlar
idarə edir. Bax elə bu səbəbdən o, ətraf vəziyyət və təsadüfi ani
təəssürata məhəl qoymadan düşünülmüş niyyətləri icra edir və
ya öz qaydalarına uyğun hərəkət edir; bu səbəbdən o, məsələn,
çox sakitcə öz ölümünə süni hazırlıq görə, tanınmaz dərəcədə
cildə girə və öz sirrini qəbir evinə apara bilər; o, bir neçə motivlər arasında həqiqi seçim etmək qüdrətindədir, çünki şüurda
yanaşı mövcud olan motivlər yalnız in abstrasto bir-birini istisna
edən kimi, dərk oluna və iradəyə hakimlikdə bir-biri ilə yarışa
bilər, bunun ardınca isə daha güclü motiv üstünlük qazanır və
iradənin düşünülmüş qərarına çevrilir. Bu halda şəksiz əlamətlər
özünü bu keyfiyyətdə bəyan edir. Heyvan isə, əksinə, öz
hərəkətlərini dəqiqənin təəssüratı ilə müəyyən edir, yalnız
qarşıdakı məcburiyyət qorxusu– bu qorxu vərdişə keçənə və
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heyvanı artıq bu keyfiyyətdə müəyyən edənə qədər– onun
arzusunu ram edə bilər: təlim də elə budur. Heyvan hiss edir və
seyr edir; insan isə, üstəlik düşünür və bilir,- hər ikisi istəyir.
Heyvan öz hiss və əhvalını bədən hərəkəti və səslər vasitəsilə
bildirirr; insan başqasına öz fikirlərini dil vasitəsilə çatdırır,
yaxud dil vasitəsilə öz fikirlərini gizlədir. Dil– ilk yaranandır və
ağlın zəruri alətidir, buna görə yunan və italyan dillərində dil və
ağıl eyni sözlə ifadə olunur. Alman sözü vernunft (zəka,
düşüncə, ağıl) vernehmen (fikir vermək, dinləmək) sözündən
götürülmüşdür, bu heç də horen (eşitmək) sözünün sinonimi
deyildir, sözlə ötürülən fikirlərin şüurlu qavrayışı deməkdir. Zəka
yalnız dilin köməyi ilə özünün mühüm yaradışlarını həyata
keçirir: bir çox fərdlərin həmrəy fəaliyyətini, minlərlə insanın
məqsədəuyğun əməkdaşlığını, sivilizasiyanı, dövləti; sonra,
yalnız dilin köməyi ilə elmi yaradır, əvvəlki təcrübəni qoruyub
saxlayır, ümumini bir anlayışda birləşdirir, həqiqəti öyrədir,
yanlışlığı yayır, təfəkkür və bədii yaradıcılıq, ehkam və xürafat
yaradır. Heyvan ölümü yalnız ölümün özündə bilir; insan şüurlu
şəkildə saatbasaat öz ölümünə yaxınlaşır, bu isə bəzən, hətta
həyatda bu əbədi məhvolma xarakterini hələ anlamayan kəsdə
belə həyat haqqında narahat düşüncələr doğurur. Əsas etibarilə
insan bu səbəbdən fəlsəfə və dini özü üçün yaratmışdır; lakin
bizim,
ədalət
naminə,
onun
əməllərində
yüksək
qiymətləndirdiyimiz şeyin, yəni azad fəzilət və niyyətlərin
alicənablığının nə vaxtsa onlardan (fəlsəfə və din ) birinin
bəhrəsi olub-olmaması məlum deyil. Əksinə, hər ikisinin yalnız
onlara xas şübhəsiz törəmələri, bu yolda ağlın məhsulu kimi
qarşımızda müxtəlif məktəblərə məxsus filosofların əcaib
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fikirləri, bəzən isə, hətta müxtəlif dinlərə mənsub kahinlərin
sərt, amansız mərasimləri durur.
Bütün bu müxtəlif və uzağa gedən təzahürlər bir ümumi
prinsipdən, insanı heyvandan fərqləndirən və zəka adlandırılan
ruhun xüsusi qüvvəsindən irəli gəlir – bütün əsrlərin və
xalqların yekdil fikri belədir. Və bütün insanlar bu qabiliyyətin
təzahürlərini çox gözəl dərk edə və ağıllını ağılsızdan ayıra
bilirlər: onlar bilirlər ki, zəka harada insanın digər qabiliyyəti və
xüsusiyyətləri ilə ziddiyyətə girir və nəyi ən ağıllı heyvandan
belə onda zəkanın olmaması üzündən gözləmək olmaz. Bütün
dövrlərin filosofları bütövlükdə zəkanın bu ümumi anlayışı ilə
razı olduqlarını ifadə edirlər, hələ üstəlik affektlər və ehtiraslar
üzərində hökmranlıq, nəticə çıxarmaq qabiliyyəti və hətta hər
hansı təcrübədən də qabaq etibarlı və gerçək olan ümumi
prinsipləri irəli sürmək kimi bəzi xüsusilə mühüm təzahürlərini
fərqləndirirlər və s. Bununla belə, ağlın əsl mahiyyəti ilə bağlı
olaraq onların bütün izahları qeyri-sabit, qeyri-müəyyən, uzunuzadıdır, birlik yoxdur, bir mərkəzə istinad etmir, gah bu, gah
digər təzahür irəli sürülür və buna görə çox vaxt fikirlər
haçalanır. Buna əlavə olaraq, o da qoşulur ki, bir çoxları indiki
halda zəka və vəhy arasında ziddiyyətdən çıxış edirlər, bu isə
fəlsəfəyə tamamilə yaddır və dolaşıqlığı yalnız gücləndirir.
Olduqca maraqlı haldır ki, indiyədək heç bir filosof ağlın bu
müxtəlif təzahürlərini onların hamısında tanına biləcək bir sadə
funksiyada cəmləməmişdir. Halbuki həmin funksiya ilə bu
təzahürlər izahını tapa və o, buna görə ağlın əsl mahiyyətini
təşkil etmiş olardı. Doğrudur, Lokk özünün çox gözəl «İnsan
zəkası haqqında təcrübə» əsərində (2-ci kitab, 11-ci fəsil, § 10Artur Şopenhauer
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11) tam haqlı olaraq mücərrəd ümumi anlayışları heyvan və
insanları ayıran fərqləndirici əlamət kimi göstərir və Leybnits də
bunu özünün «İnsan zəkası haqqında yeni təcrübələr» əsərində
tam hüsn-rəğbətlə təkrar edir (2-ci kitab, 11-ci fəsil, § 10-11).
Lakin Lokk (4-cü kitab, f. 17, § 2, 3) ağlın əsl izahına gəldikdə,
onun bu sadə və əsas əlamətini tamamilə gözdən qaçırır və
onun pərakəndə və törəmə təzahürlərinin qeyri-sabit, qeyrimüəyyən, yetərli olmamasını göstərməklə kifayətlənir; Leybnits
də öz əsərinin müvafiq yerində eyni şeyi edir, lakin daha
dolaşıq və qaranlıq şəkildə. Kantın isə ağlın mahiyyəti anlayışını
nə dərəcədə dolaşıq salması və təhrif etməsi haqqında mən
təfsilatı ilə əlavədə bəhs edəcəyəm. Kantdan sonra işıq üzü
görmüş bir yığın fəlsəfə kitablarını bu baxımdan nəzərdən
keçirmək çətinliyini üzərinə götürən kəs başa düşəcəkdir ki,
hökmdarların səhvləri xalqların qanı bahasına başa gəldiyi kimi,
böyük dühaların da yanılması özünün ziyanlı təsirini bütöv
nəsillərə yayır, böyüyür və inkişaf edir və nəhayət artıb əcaib
cəfəngiyata çevrilir. Bütün bunlar ona görə baş verir ki,
Berklinin təbirincə desək, «çox az adam düşünür, lakin hamı
istəyir ki, öz fikri olsun»18.
Necə ki, dərrakə yalnız bir funksiyaya– səbəb və təsir
arasında münasibətin bilavasitə dərk olunmasına malikdir; necə
ki, gerçək dünyanın seyri, həmçinin hər bir ağıl, hər bir fəhm,
gözüaçıqlıq, fərasət, müxtəlif tərzdə tətbiq olunmasına
baxmayaraq, bu sadə funksiyanın təzahüründən başqa bir şey
deyildir, eləcə də zəka bir funksiyaya malikdir – anlayışın
yaranması. İnsanın həyatını heyvanın həyatından fərqləndirən
yuxarıda göstərilmiş bütün təzahürlər bu yeganə funksiya ilə
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çox asanlıqla və özü-özlüyündə izah olunur; bu funksiyanın
tətbiq olunub-olunmamasına isə həmişə və hər yerdə ağıllı və
ya ağılsız adlandırılan hər şey dəlalət edir.*

§9
Anlayışlar özünəməxsus, yalnız insan ruhuna xas
indiyədək nəzərdən keçirilmiş əyani təsəvvürlərdən fərqlənən
toto genere sinif yaradır. Buna görə biz heç vaxt onların
mahiyyətinin əyani, tam aydın dərk edilməsinə nail ola bilmərik
- bizim onlar barədə biliklərimiz yalnız mücərrəd və diskursivdir.
Bax elə bu səbəbdən həmin anlayışların təcrübədə sübuta
yetməsini tələb etmək mənasız olardı, çünki həmin
anlayışlardan söhbət getdikdə real xarici aləm başa düşülür, bu
aləm isə elə əyani təsəvvürdür, yaxud onlar gözlə görünən
obyektlər kimi göz qarşısında və ya fantaziya qarşısında
qoyulmalıdır. Onları seyr etmək yox, ancaq təsəvvür etmək olar
və insanın onların vasitəsilə göstərdiyi təsirlər əsl təcrübənin
predmetləridir.
Dil, düşünülmüş, planauyğun fəaliyyət və elm, sonra isə
onlardan irəli gələn hər şey belədir. Görünür, xarici təcrübənin
predmeti kimi nitq ixtiyari işarələri böyük sürətlə və ən incə
çalarla ötürən mükəmməl teleqrafdan başqa bir şey deyil. Bu
işarələrin mənası nədir? Onlar necə şərh olunur? Başqası
danışdıqca biz dərhal onun nitqinin ildırım sürətilə yanımızdan
Əsas qanunu haqqında traktatın 26 və 27-ci paraqraflarını bu
paraqrafla müqayisə et.
*
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ötən, hərəkət edən, birləşən, dəyişən, söz axınına və onların
qrammatik fleksiyasına uyğun çalar alan fantaziya obrazlarına
çevirmirikmi? Hansısa nitqi dinləyərkən və ya kitabı mütaliə
edərkən belə olan təqdirdə başımızda hansı qarışıqlıq baş
verərdi. Yox, heç vaxt belə olmur. Biz bilavasitə nitqin mənasını
onun bütün dəqiqliyi və müəyyənliyi ilə - adətən fantaziya
obrazlarının müdaxiləsi olmadan qəbul edirik. Burada ağıl ağla
danışır, onun sahəsində qalır və onun xəbər verdiyi və qəbul
etdiyi şey– əyanilikdən məhrum mücərrəd anlayışlar,
təsəvvürlərdir; onlar həmişəlik və nisbətən az miqdarda
yaransalar da, gerçək aləmin çoxsaylı obyektlərini əhatə edir və
özlərində saxlayır, onların əvəzediciləri olurlar. Heyvanın heç
vaxt həm danışa bilməməsinin, həm də dərk etməməsinin
mümkünsüzlüyü bununla izah edilir, baxmayaraq ki, onun
bizimlə ümumi dil aləti və əyani təsəvvürləri var; lakin məhz ona
görə ki, sözlər özlüyündə bizim adını çəkdiyimiz tamamilə xüsusi
təsəvvür sinfini bildirdikləri üçün- məhz buna görə onlar heyvan
üçün heç bir məna və əhəmiyyət kəsb etmir.
Beləliklə dil, bizim ağla aid etdiyimiz hər hansı digər
təzahür kimi və insanı heyvandan fərqləndirən hər şey kimi öz
izahını bu vahid, adi mənbədə tapır: anlayışlarda, aşkar yox,
mücərrəd, fərdi yox, ümumi məkan-zaman təsəvvürlərində.
Yalnız ayrı-ayrı hallarda biz anlayışdan seyrə keçir və özümüz
üçün fantaziya obrazları yaradırıq: onlar bizim üçün anlayışların
gerçək nümayəndələridir. Hərçənd heç vaxt onlara adekvat
olmasalar da. Onlar əsas qanunu haqqında traktatın 28-ci
paraqrafında xüsusi tədqiq edilib, buna görə mən burada
təkrarlanmayacağam. Orada deyilənləri Yumun özünün «Fəlsəfi
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təcrübələr» əsərində (səh. 244) və Herderin «Metakritika» (yeri
gəlmişkən, pis kitabdır) əsərində (1-ci hissə, səh. 274)
söylədikləri ilə müqayisə etmək olar. Fantaziya və zəkanın19
birləşməsini mümkün edən Platon ideyası bu əsərin üçüncü
kitabının başlıca mövzusunu təşkil edir.
Hərçənd, beləliklə, anlayışlar aşkar təsəvvürlərdən
tamamilə fərqlənsə də, hər halda onlarla lazımi qarşılıqlı
tənasübdə olurlar, bunsuz heç nə olardılar, odur ki, belə
tənasüb onların bütün mahiyyətini və varlığını təşkil edir.
Refleksiya ibtidai obrazların əyani dünyasının canlandırılması,
təkrarıdır, hərçənd bu təkrar xüsusi növdür, tamamilə müxtəlif
cinsli materialdadır. Bu səbəbdəndir ki, anlayışlara təsəvvürlər
haqqında təsəvvür adı tam uyğun gəlir. Əsas qanunu burada da
xüsusi formada çıxış edir və onun məlum təsəvvürlər sinfi
üzərində hökmranlıq etməsi hər bir forma kimi, bu sinfin
müvafiq olaraq bütün mahiyyətini təşkil edir və tükəndirir
(çünki onlar təsəvvürdür), odur ki, zaman biz gördüyümüz kimi,
bütünlüklə ardıcıllıqdır, ondan savayı bir şey deyil, məkan
büsbütün vəziyyətdir, ondan savayı bir şey deyil, materiya
tamamilə səbəbiyyətdir və bəs, eləcə də anlayışların və ya
mücərrəd təsəvvürlər sinfinin mahiyyəti əsas qanununun
onlarda ifadə etdiyi münasibətdən ibarətdir. O, idrakın əsasına
münasibət olduğu üçün, mücərrəd təsəvvürün də bütün
mahiyyəti müstəsna olarsa, onun idrak əsası olan digər
təsəvvürə münasibətindən ibarətdir. Hərçənd bu digər təsəvvür
öz növbəsində, anlayış və mücərrəd təsəvvür ola, sonuncu isə
yenə də buna bənzər mücərrəd idrak əsasına malik ola bilər,
lakin bu sonsuzluğa qədər davam edə bilməz: nəhayət, idrakın
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əsasları sırası öz əsasına əyani idrakda malik olan anlayışla
qapanmalıdır. Çünki bütün refleksiya dünyası əyani aləmdə
özünün idrak əsası kimi kök salmışdır. Odur ki, mücərrəd
təsəvvürlər sinfi digərləri ilə müqayisədə elə fərqləndirici
əlamətə malikdir ki, həmin bu digərlərində əsas qanunu yalnız
elə həmin sinifdən olan digər təsəvvürə münasibət tələb edir,
bununla belə, abstrakt təsəvvürlərlə olduğu kimi o, digər sinfə
mənsub təsəvvürə münasibət tələb edir.
O anlayışlar ki, yuxarıda göstərildiyi kimi, əyani idraka
birbaşa yox, bir və ya bir neçə digər anlayışlar vasitəsilə aiddir,
əsas etibarilə abstracta adlanır; əksinə, öz əsasına bilavasitə
əyani dünyada malik olanları concreta adlandırırlar. Lakin
sonuncu ad onun ifadə etdiyi anlayışlara qətiyyən uyğun gəlmir,
ona görə ki, onlar da hər halda abstractadırlar, daha əyani
təsəvvür yox. Ümumiyyətlə, bu terminlər onların qeyd etdikləri
fərqin çox qaranlıq dərkinin nəticəsidir: qeyd edək ki, burada
verilən izahdan sonra onları saxlamaq olar. Birinci növə, yəni
yüksək mənada abstractaya misal- münasibət, xeyirxahlıq,
tədqiqat, başlanğıc və s. ola bilər. İkinci növə misal, yəni düzgün
adlandırılmayan concreta aşağıdakı anlayışlardır: insan, daş, at
və s. Əgər bu ifrat dərəcədə obrazlı və bu səbəbdən bir qədər
zarafatyana müqayisə olmasaydı, sonuncuları çox dəqiqliklə
aşağı mərtəbə, birinciləri isə refleksiya binasının yuxarı
mərtəbələri adlandırardıq.*

ya
*

Anlayışın bir çox şeyi əhatə etməsi, yəni bir çox əyani və
yenə də abstrakt təsəvvürlər ona idrakın əsası

Bura II cildin 5 və 6-cı fəsilləri aiddir.
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münasibətindədir, başqa sözlə desək, onun vasitəsilə təsəvvür
olunurlar- bu, adətən düşünüldüyü kimi, onun mühüm yox,
ixtiyari, ikinci dərəcəli xüsusiyyətidir, o, həqiqətən gerçəklikdə
həmişə olmaya bilər. Hərçənd, bu həmişə mümkündür. Bu
xüsusiyyət ondan irəli gəlir ki, anlayış təsəvvürün təsəvvürüdür,
yəni onun bütün mahiyyəti yalnız başqa təsəvvürə
münasibətindən ibarətdir. Lakin anlayış təsəvvürün özü
olmadığı üçün və sonuncu əsas etibarilə tamamilə başqa
təsəvvürlər sinfinə, əyani təsəvvürlərə aid olduğuna görə o,
zaman, məkan və digər təyinlərə və ümumiyyətlə, anlayışda
qətiyyən düşünülməyən bir çox münasibətlərə malik ola bilər:
bu səbəbdəndir ki, bir çox cüzi fərqlənən təsəvvürlər eyni bir
anlayışda düşünülə, yəni ona uyğunlaşdırıla bilər. Lakin bir çox
şeylərə bu tətbiq oluna bilmə anlayışın mühüm yox, təsadüfi
xüsusiyyətidir. Buna görə elə anlayışlar ola bilər ki, burada
yalnız yeganə real obyekt düşünülür, lakin hər halda onlar
abstrakt və ümumi xarakter daşıyırlar və qətiyyən təkcəli və
əyani təsəvvür deyillər: məsələn, kiminsə ona yalnız
coğrafiyadan məlum, müəyyən bir şəhər haqqında anlayışı
belələrindəndir; hərçənd bu halda təkcə bu bir şəhər təsəvvür
edilir, amma bu anlayışın uyğun gələ biləcəyi, öz incəliklərinə
görə fərqlənən bir neçə şəhər ola bilər. Anlayış ona görə
ümumilik əldə etmir ki, bir çox obyektlərdən təcrid edilib,
əksinə, müxtəlif əşyalar eyni bir anlayışda o səbəbdən düşünülə
bilər ki, ümumilik, yəni təkcəli tərəfin yoxluğu ona zəkanın
abstrakt təsəvvürü kimi xasdır.
Deyilənlərdən aydındır ki, hər hansı anlayış əyani yox,
abstrakt olmaqla və buna görə bütünlüklə müəyyən bir
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təsəvvür olmaqla, necə deyərlər, həcmə və ya sferaya malikdir hətta ona uyğun gələn yeganə real obyekt mövcud olsa da. Biz
həmişə görürük ki, hər bir anlayışın sferası digər sferalarla nəsə
ümumi bir şeyə malikdir, onlarda isə, yenə də qismən onun
özündə olan düşünülür; bu belədir, baxmayaraq ki, onlar
həqiqətən müxtəlif anlayış olsalar da, hər birində və ya heç
olmasa ikisindən birində elə şey var ki, digərində bu yoxdur; hər
bir subyekt öz predikatına münasibətdə bu vəziyyətdədir. Bu
münasibəti dərk etmək- fikir söyləmək deməkdir. Göstərilən
sferaları məkan fiqurları ilə təsvir etmək uğurlu fikir olmuşdur.
İlk dəfə bu fikir Qotfrid Plukenin ağlına gəlmişdir və o, bu
məqsədlə damalardan istifadə etmişdir; Lambert, doğrudur
ondan çox-çox sonralar, daha sadə üsuldan- xətlərdən istifadə
edərək birini digərinin altından çəkmişdir; Eyler birinci olaraq
uğurla dairələri tətbiq etmişdir. Son nəticədə anlayışların
münasibətləri və məkan fiqurlarının münasibətləri arasında bu
dərəcədə dəqiq analogiyanın nəyə əsaslandığını deyə bilmərəm.
Hər halda məntiq üçün əlverişlidir ki, anlayışların bütün
münasibətləri, hətta onların imkanları da a priori olaraq belə
fiqurlarla təmsil olunur. Bunu aşağıdakı şəkildə göstərmək olar:
1) İki anlayışın sferası tamamilə üst-üstə düşür: məsələn,
zərurət anlayışı və verilən əsasdan nəticə anlayışı; Ruminantia
və Bisulca anlayışları (gövşəyən və cütdırnaqlı heyvanlar) bu
qəbildəndir; sonra, onurğalı və qırmızı qanlı heyvanlar gəlir
(hərçənd burada halqalı qurdlarla əlaqədar nəsə etiraz etmək
mümkündür); bütün bunlar eyni mənalı anlayışlardır. Onları
həm birinci, həm də ikinci anlayışı göstərən bir dairə təsvir edir.
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2) Bir anlayışın sferasında bütünlüklə başqasının sferası
vardır.

Heyvan

At

3) Bir sferada biri-digərini istisna edən və eyni zamanda
bu sferanı tamamlayan iki və daha çox sfera var.

Bucaq

Düz
İti

Küt
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4) İki sferadan hər birində digərinin hissəsi vardır:

Qırmızı
Çiçək

5) İki sfera üçüncünün tərkibindədir, lakin onu
tamamlamırlar:
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Torpaq

Su
су
Materiya

Sonuncu hal, sferaları öz aralarında bilavasitə ümumiliyə
malik olmayan bütün anlayışlara aiddir, belə ki, həmişə üçüncü
anlayış və çox vaxt həm də daha geniş olan mövcud olur ki, hər
ikisini öz tərkibinə qatır.
Bu hallara anlayışların bütün əlaqələri müncər edilə bilər
və onlardan fikirlər və onların dönərliliyi, kontrapozisiya,
dövretmə, dizyunksiya (sonuncu- üçüncü fiqur üzrə) haqqında
bütün təlimləri çıxarmaq mümkündür. Buradan isə Kantın
idrakın yalançı kateqoriyaları20 qurduğu fikirlərin xüsusiyyətləri
də çıxarıla bilər, lakin hipotetik formalar istisna təşkil edir, çünki
o, adi anlayışların yox, mühakimələrin birləşməsidir; daha
sonra, modallıq da istisna olunur, onun barəsində və eləcə də
kateqoriyaların əsasında duran fikirlərin bütün xüsusiyyətləri
haqqında təfsilatı ilə əlavədə danışılacaqdır. Anlayışların adı
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çəkilən mümkün birləşmələrinə gəldikdə, onu qeyd etmək
lazımdır ki, onları müxtəlif şəkildə biri-biri ilə də birləşdirmək
olar, məsələn, dördüncü fiquru ikinci ilə. Hərgah başqa bir
sferanı bütünlüklə və ya qismən öz tərkibinə qatan sfera, öz
növbəsində, bütünlüklə üçüncü sferadadırsa, o zaman hamısı
birlikdə birinci fiqur üzrə mülahizədir, yəni o fikirlərin
birləşməsidir ki, məhz onun sayəsində dərk edilir ki, büsbütün
və ya qismən başqasında olan anlayış eynilə bu cür üçüncüdür
və o da öz növbəsində bu başqanı, ya da bunun tam əksi olan
inkarı özündə birləşdirir: onun qrafik təsviri, təbii ki, yalnız
ondan ibarət ola bilər ki, iki birləşmiş sfera hansısa üçüncüdə
deyildir. Əgər çox sayda sfera beləliklə biri digərində olarsa, o
zaman hökmlərin uzun zənciri yaranır.
Anlayışların bir neçə dərslikdə artıq kifayət qədər yaxşı
ifadə olunduğu bu sxematikliyini mühakimələr haqqında
təlimin, eləcə də bütün sillogistikanın əsasına qoymaq olar,
bununla da onların tədrisi xeyli asanlaşar və sadələşərdi, çünki
göstərilən
sxematizmdən
onların
bütün
qaydalarını
mənbələrindəcə görmək, nəticə çıxarmaq və izah etmək olar.
Lakin yaddaşı bunlarla yükləməyə lüzum yoxdur, ona görə ki,
məntiq heç vaxt praktiki faydaya malik ola bilməz, yalnız fəlsəfə
üçün nəzəri maraq kəsb edir. Hərçənd deyə bilərik ki, generalbas21 musiqiyə, yaxud daha az dəqiqliklə desək, etika – fəzilətə,
estetika– incəsənətə aid olduğu kimi, məntiq də əqli təfəkkürə
aiddir, amma nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, heç kəs estetika
sayəsində rəssam olmamış, heç kimin xasiyyəti etikanı
öyrənməkdən nəcib olmamış, hələ Ramodan22 çox-çox əvvəl
düzgün və gözəl kompozisiyalar yaranmış, disharmoniyanı
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görməkdən ötrü isə general-bası bilməyə ehtiyac yoxdur; eynilə
bu cür özünü yanlış fikirlərə salmamaq üçün məntiqi bilmək
lazım deyil. Lakin etiraf etmək lazımdır ki, qiymətləndirmədən
ötrü yox, hər halda musiqi kompozisiyasını ifa etmək üçün
general-bas çox faydalıdır; hərçənd ifaya az da olsa– və
doğrudur, əsas etibarilə mənfi– estetika və hətta etika da
müəyyən fayda gətirə bilər, odur ki, onları da praktiki dəyərlilik
baxımından rədd etmək olmaz; lakin məntiqi müdafiə naminə
heç bunları da demək olmaz. O, sadəcə hər kəsin in concreto
bildiyini in abstracto dur. Yanlış fikri rədd etməkdən ötrü ona
ehtiyac olmadığı kimi, düzgün fikir tərtib etməkdən ötrü də
onun qaydalarını köməyə çağırmırlar və hətta ən elmli məntiqçi
belə real düşünmə prosesində onu kənara qoyur. Bu,
aşağıdakılarla izah olunur. Hər bir elm müəyyən predmetlərə
tətbiq edilərkən ümumi və deməli, mücərrəd həqiqət, qanun və
qaydalar sistemindən ibarətdir. Hər bir xüsusi hal sonuncularla
bağlı bütün hallar üçün qüvvədə olan bu ümumi biliklə
müəyyən edilir, çünki ümumi prinsipi sonsuz dərəcədə tətbiq
etmək hər bir xüsusi halı yenidən tədqiq etməkdən asandır: axı
bir dəfə əldə edilmiş ümumi, mücərrəd idrak bizə xüsusi halların
empirik tədqiqindən olduqca yaxın və əlçatandır. Məntiqlə bağlı
isə işlər tam əksinədir. O, hər növ məzmundan təcrid olunma
vasitəsilə zəkanın özünümüşahidə ilə nail olduğu fəaliyyət üsulu
haqqında qaydalar formasında ifadə olunmuş ümumi bilikdir.
Zəka üçün bu üsul zəruri və əhəmiyyətlidir, öz öhdəsinə
buraxılmış zəka heç bir halda ondan yayınmayacaqdır. Buna
görə hər bir əlahiddə halda ona yad, kənardan təyin edilmiş
qanun formasında bu təsir barədə həmin təsirin özündən təcrid
edilmiş biliyi nişan verməkdənsə, təbiətinə uyğun hərəkət
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etmək imkanı vermək daha asan və daha düzgündür. Bu asandır, çünki bütün digər elmlərdə ümumi qaydalar xüsusi
halları əlahiddə tədqiq etməkdən bizə daha yaxın olsa da,
zəkanın fəaliyyətində isə, əksinə, onun hər bir verilən halda
zəruri olan təcrübəsi həmişə bizə yaxındır, nəinki ondan təcrid
olunmuş qaydalar: axı bizdə düşünən elə həmin zəkadır ki,
vardır. Bu daha düzdür, çünki zəkanın onun təbiətinə, onun
mahiyyətinə zidd hər hansı fəaliyyəti baş verməkdənsə,
abstrakt bilikdə və ya onun tətbiqində yanılma baş verər.
Maraqlı bir fakt bununla izah olunur ki, digər elmlərdə xüsusi
halın həqiqiliyi təcrübədə yoxlanıldığı halda, məntiqdə əksinə,
qaydalar xüsusi halda yoxlanılmalıdır: ən mahir məntiqçi
görəndə ki, o, xüsusi halda qaydaların tələb etdiyi nəticəni
çıxarmır, həmişə özünün həqiqi nəticəsindəsə, qaydalarda
səhvlər axtarmağa başlayacaqdır. Beləliklə, məntiqdən praktiki
istifadə arzusu, bizə hər bir ayrıca halda bilavasitə və tam
dürüst məlum olanları görünməmiş səylərlə ümumi
qaydalardan çıxarmaq arzusuna bərabərdir. Bu, ona bənzəyir ki,
biz öz hərəkətimiz üçün bir növ məsləhət alaq deyə
mexanikaya, həzm üçün isə fiziologiyaya müraciət etmiş oluruq:
və məntiqi praktiki məqsədlər naminə tədqiq edən şəxs,
qunduzu özünə bənd tikməyə öyrətməyə çalışan adama
bənzəyir.
Beləliklə, məntiq əslində faydasız olsa da, o
saxlanılmalıdır, çünki zəkanın təşkili və fəaliyyəti haqqında
xüsusi bilik kimi fəlsəfi maraq doğurur. Xüsusi, müstəqil, bitkin,
tərtib olunmuş və tamamilə dürüst fənn kimi o layiqdir ki, bütün
yerdə qalanlardan ayrıca və müstəqil şəkildə elmi şərh edilsin
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və universitetlərdə tədris olunsun: lakin o özünün əsil
mahiyyətini idrakın, daha doğrusu əqli və ya abstrakt idrakın
tədqiqi zamanı yalnız ümumi fəlsəfə ilə əlaqədar əldə edir. Buna
uyğun olaraq onun tədrisi bir tərəfdən, açıq-aşkar elm forması
kəsb etməməli, digər tərəfdən, hökmlərin düzgün dövriyyəsi,
fikirlər
üçün
elə
təkcə
quru
normaları
özündə
birləşdirməməliydi və s.; o, daha çox zəka və anlayışın mahiyyəti
ilə tanışlığa və idrakın əsas qanununun hərtərəfli
araşdırılmasına can atmalı idi, çünki məntiq sonuncunun yalnız
parafrazıdır, özü də mühakimələrə həqiqilik verən əsas- empirik
və ya metafiziki yox, məntiqi və ya metaloji23 xarakter daşıdığı
halda. İdrakın əsas qanunu ilə yanaşı təfəkkürün qalan üç
başlıca qanununu və ya onlarla yaxın qohumluq əlaqəsində olan
metaloji həqiqilik fikrini misal gətirmək lazımdır. Bundan isə
yavaş-yavaş zəkanın bütün texnikası boy atır. Əsl təfəkkürün
yəni fikir və hökmlərin mahiyyətini yuxarıda göstərildiyi kimi,
məkan sxeminə müvafiq olaraq anlayışlar sferasının
uyğunlaşdırılması vasitəsilə şərh etmək lazımdır, bu sxemdən
isə, eyni zamanda, qurma üsulu ilə mühakimə və hökmlərin
bütün qaydaları çıxarılmalıdır. Məntiqdən yeganə praktiki
istifadə ondan ibarətdir ki, disput zamanı öz rəqibini həqiqətən
səhv nəticələrə gəlməsində deyil, bilərəkdən yanlış nəticələr
çıxarıb, onlara texniki ad verdiyinə görə ifşa etmək olar.
Məntiqin praktiki tərəfinin belə hörmətdən salınması və onun
fəlsəfənin ayrıca fəsli kimi bütün fəlsəfə ilə əlaqəsi olduğunu
göstərmək onunla tanışlığı indi olduğundan daha nadir edərdi;
çünki bizim günlərdə ən başlıca məsələdə məlumatsız qalmaq
və nadan və atıl kütlə sırasına aid edilməyini istəməyən hər bir
kəs spekulyativ fəlsəfəni öyrənməlidir, ona görə ki, bizim on
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doqquzuncu əsrimiz fəlsəfə əsridir. Bununla biz heç də onu
demək istəmirik ki, bizim yüzillik fəlsəfəyə malikdir və ya fəlsəfə
burada hakim rol oynayır, əksinə, onu demək istəyirik ki, əsrimiz
fəlsəfə üçün yetişmişdir və buna görə ona böyük ehtiyac duyur:
bu, elmliliyin yüksək inkişafının əlaməti və əsrlərin mədəniyyət
qalası üzərində möhkəm bir nöqtədir.*
Məntiqin praktiki faydası nə qədər az olsa da, inkar
etmək olmaz ki, o, praktiki məqsədlər üçün icad edilmişdir.
Onun yaranmasını mən aşağıdakı şəkildə izah edirəm.
Eleatların, meqarlıların və sofistlərin arasında mübahisə
ehtirası artıb demək olar mərəzli xarakterə24 çatdığı zaman
hər bir mübahisənin müşayiət olunduğu dolaşıqlıq onları
metodiki yanaşma zərurətini hiss etməyə məcbur etdi, bunu
öyrənmək üçün isə elmi dialektika tapmaq lazım idi. Hər
şeydən əvvəl, müşahidə edilmişdi ki, mübahisə edən hər iki
tərəf disputlar zamanı mübahisəli məsələlərin müncər
olunduğu hansısa müddəada öz aralarında razılığa gəlirlər.
Metodiki yanaşmanın başlanğıcı ondan ibarət idi ki, bu
hamılıqla qəbul edilmiş müddəalar formal olaraq söylənilir və
tədqiqatın əsasına qoyulurdu. Lakin əvvəlcə bu müddəalar
mübahisənin yalnız maddi tərəfinə toxunurdu. Tezliklə
gördülər ki, hamılıqla tanınmış həqiqətə qatılan və öz
fikirlərini bir nəticə olaraq ondan hasil edən üsul və fəndlərə
münasibətdə- məlum forma və qanunlara riayət olunur və
onlarla bağlı ilkin razılıq olmadan, heç vaxt fikir ixtilafı
yaranmır: bundan belə nəticə çıxarıldı ki, onlar zəkanın özünə
xas, onun əsasına qoyulmuş xisləti, tədqiqatın formal
məqamını təşkil etməlidir. Bu məqam şübhə doğurmasa da və
*
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fikir ixtilafı yaratmasa da, hansısa pedant-sistematik başa
belə fikir gəlməli idi: nə yaxşı olardı ki, hər növ mübahisənin
bu formal tərəfi, ağlın özünün bu əbədi qanunauyğun
fəaliyyəti də abstrakt müddəalarda ifadə edilsin və tədqiqatın
maddi tərəfinin hamılıqla qəbul edilmiş prinsipləri kimi
müzakirələrin hər zaman onlara istinad etmək və sitat
gətirməsi mümkün olan, sarsılmaz qanunu kimi
mübahisələrin başında qoyulsun və bu da ki, metafiziki
dialektikanın tam başa çatması demək olardı. Əvvəllər
dinməz razılıqla riayət olunanları və ya instinktiv şəkildə icra
edilənləri şüurlu şəkildə elan etmək və rəsmən bəyan etmək
cəhdində filosoflar ziddiyyət qanunu, kafi əsas qanunu,
istisna edilmiş üçüncü, dictum de omni et nullo (hər şey və
heç nə haqqında deyilənlər) kimi əsas məntiqi qanunlar;
sonra xüsusi sillogistika qaydaları üçün, məsələn: ex meris
particularibus aut negativis nihil sequitur, a rationate ad
rationem non valet consequentia (yalnız xüsusi və ya mənfi
mühakimələrdən heç nə çıxmır, nəticədən səbəbə nəticə
çıxarmaq olmaz) və s. üçün tədricən az-çox mükəmməl
ifadələr tapırdılar. Lakin bu yolda ləng, böyük səylərlə
irəliləyirdilər və Aristotelədək bütün bunlar natamam
qalmışdı, bunu biz qismən Platonun bəzi dialoqlarında
məntiqi həqiqətlərin necə bacarıqsızlıqla və uzun-uzadı işıq
üzünə çıxarılmasında, daha yaxşısı - ən asan və sadə məntiq
qanunları ilə əlaqədar və onların izahına sərf edilmiş səylər
haqqında meqarlıların mübahisəsi haqqında Sekst Empirikin
məlumatlarından da (Sext. Emp. adv. L. 8.p. 112 seqq)
görürük. Aristotel isə əvvəllər edilənləri toplayıb qaydaya
salmış, yoxlamış və hamısına müqayisəyə gəlməz böyük
kamillik vermişdir. Yunan mədəniyyətinin gedişatının
Aristotelin işini necə hazırlaması və doğurmasını müşahidə
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etdikdə fars yazıçılarının məlumatlarına inanmağa o qədər də
meylli olmursan (bunları bizə onlara rəğbəti olan Cons
(Jones) ötürmüşdür): guya Kallisfen hindlilərdə hazır məntiq
tapmış və onu öz əmisi Aristotelə göndərmişdir (Asiatic
researches, c. 4, səh. 163).
Orta əsrlərdə mübahisə həsrətində olan, hər hansı real
biliklərin çatışmamazlığı üzündən yalnız düstur və sözlərlə
qidalanan sxolastiklərin ruhu Aristotel məntiqini sevinclə, böyük
şadyanalıqla alqışlamalı idi və bu məntiq, hətta özünün ərəb
təhrifində şövqlə tutulmuş və tezliklə hər bir biliyin mərkəzinə
ucaldılmışdı. O vaxtdan məntiq özünün fəxri yerini itirmiş, lakin
indinin özündə də müstəqil, təcrübi və olduqca zəruri elmi
nüfuza malikdir. Bizim günlərdə özünün məhək daşını əslində
məntiqdən götürmüş Kant fəlsəfəsi, hətta ona yeni maraq
oyatdı və bu baxımdan, yəni zəkanın mahiyyətinin dərk
olunmasının vasitəsi kimi, əlbəttə ki, məntiq buna layiqdir.
Düzgün ciddi əqli nəticələr anlayış sferası üzərində
müfəssəl müşahidə yolu ilə yaradılır və yalnız o halda ki, bir
sfera bütünlüklə digərindədir, bu digəri isə üçüncüdə, o zaman
birinci də tamamilə üçüncünün tərkibindəki kimi qəbul
ediləcəkdir: bunun əksinə olaraq inandırma (bəlağət) sənəti
yalnız anlayışlar sferası arasında münasibətlərin səthi
müşahidəsinə və onların öz məqsədlərinə uyğun birtərəfli
müəyyən edilməsinə əsaslanır. Bu, əsas etibarilə, belə yerinə
yetirilir: əgər nəzərdən keçirilən anlayışın sferası qismən
digərinin tərkibindədirsə, qismən isə tamamilə başqasına
mənsubdursa, o zaman bütünlüklə birincidə olan və ya
bütünlüklə ikincidə olan kimi - natiqin məqsədlərinə uyğun
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təqdim edilir. Məsələn, ehtirasdan danışarkən onu
ixtiyari olaraq dünyada ən qüdrətli, ən vadaredici ən böyük
qüvvə anlayışı ilə, yaxud dərrakəsizlik, axırıncını isə gücsüzlük,
zəiflik anlayışları altına gətirmək olar. Həmin üsuldan onu
haqqında bəhs edilən hər bir anlayışa tətbiq etməklə daim
istifadə etmək olar. Demək olar ki, həmişə hansısa anlayışın
sferasına bir çox digər sferalar daxil olur ki, onlardan da hər biri
özündə birinci anlayışın sahəsinin bir hissəsini ehtiva edərək özü
üstəlik olaraq daha uzağa genişlənır: natiqsə anlayışların bu son
sferalarından başqalarını diqqətdən kənar qoyaraq və onların
üstünü örtərək birinci anlayışı onun altına gətirmək istədiyini
işıqlandırır. Bütün bəlağət fəndləri get-gedə daha incə olan
sofizmlər, məsələn, mentiens (yalançı) velartus (örtülü), cornifus
(buynuzlu) və s. yəqin ki, həqiqi istifadə üçün həddən artıq
kobuddurlar. Belə ki, mənə məlum deyil, kimsə indiyədək
bütün sofistika və bəlağət məğzini onların mümkünsüzlüyünün
bu son əsasına müncər etmiş olsun və onu anlayışların məxsusi
xassəsinə, yəni zəkanın idrak üsullarında göstərmiş olsun, bir
halda ki, şərhim məni bu məsələyə gətirib çıxardı, o nə qədər
özlüyündə anlaşıqlı da olsa, onu həm də qoşma cədvəldəki
sxem vasitəsi ilə aydınlaşdırmağı özümə rəva bilim: ondan
anlayışların sferalarının çoxşəkilli olaraq bir-birini tuturlar və
buna görə bir anlayışdan digərinə ixtiyari keçidə yol verirlər.
İzahedici misal kimi mən səyahət mövzusunu seçmişəm.
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Onun sahəsi dörd digər sferanı əhatə edir və onlardan
hər birinə natiq ixtiyari olaraq keçə bilər: bu sferalar, öz
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növbəsində, digərlərini əhatə edir - bəzən, hətta eyni vaxtda iki
və daha artıq; natiq ixtiyari olaraq onlarda öz yolunu seçir və
həmişə özünü elə göstərir ki, guya o yeganə yoldur, sonra öz
məqsədinə uyğun, son nəticədə xeyrə və ya şərə nail olur.
Sferadan keçərkən həmişə mərkəzdən (həmin baş anlayışdan)
əyalətə doğru hərəkət etmək lazımdır, daha əksinə yox. Belə
səfsəfənin örtüyü dinləyicinin zəif damarının harada olmasından
asılı olaraq, ya rəvan nitq, ya da ciddi sillogistik forma ola bilər.
Mahiyyət etibarilə, əksər elmi, xüsusilə fəlsəfi dəlillər bundan
heç də yaxşı qurulmamışdır: əks təqdirdə necə mümkün ola
bilərdi ki, bu qədər çox şey və müxtəlif dövrlərdə nəinki səhvən
həqiqət kimi qəbul edilmiş (çünki səhv özü-özlüyündə digər
mənbəyə malikdir), həm də dəqiq dəlil-sübutlardan keçmiş və
nəticədə tamamilə yanlış olmuşdur? Leybnits-Volf fəlsəfəsi,
Ptolomey astronomiyası, Stal kimyası, rənglər haqqında Nyuton
təlimi və s. belələrindəndir.*

§ 10
Bu bizi getdikcə aşağıdakı məsələlərə daha da
yaxınlaşdırır: dürüstlüyə necə nail olunur; fikri necə
əsaslandırmaq olar; bilik və elm nədən ibarətdir. Sonuncunu biz
dil və düşünülmüş davranışla yanaşı zəkanın təmin etdiyi böyük
üstünlüklərdən üçüncüsü hesab edirik.
Zəka qadın təbiətinə 25 malikdir: o, yalnız qavrayarsa,
doğa bilər. O, özü-özlüyündə əməliyyatlarının məzmunsuz
*
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formalarından savayı bir şeyə malik deyil. Zəka tərəfindən dörd
qanundan savayı mükəmməl xalis dərk etmə, ümumiyyətlə,
mövcud deyil. Mən həmin qanunlara metaloji həqiqiliyi də
əlavə etmişəm. Bunlar: eyniyyət, ziddiyyət, istisna edilmiş
üçüncü və idrakın kafi əsası qanunlarıdır. Çünki məntiqdə yerdə
qalanı belə zəka tərəfindən sırf dərk olunan deyillər, belə ki,
anlayışlar sferalarının münasibət və kombinasiyalarını nəzərdə
tutur; anlayışlar isə, ümumiyyətlə, özündən qabaqkı əyani
təsəvvürlərin ardınca yaranır, onlara münasibət anlayışların
mahiyyətini təşkil edir və deməli, onlar tərəfindən nəzərdə
tutulur. Bu ilkin şərt anlayışların müəyyən məzmununa yox,
ancaq varlıqlarına şamil olunduğu üçün, bütövlükdə götürülmüş
məntiq xalis zəkanın elmi sayıla bilər. Bütün yerdə qalan
elmlərdə zəka öz məzmununu aşkar təsəvvürlərdən alır:
riyaziyyatda – hər hansı təcrübədən əyani məlum olan məkan
və zaman münasibətlərindən; sırf təbiətşünaslıqda, yəni bizim
hər hansı təcrübəyədək təbiətin axını barədə bildiyimizdə elmin
məzmunu sırf dərrakədən irəli gəlir, yəni səbəbiyyət qanununu
aprior dərk etməkdən və onun məkan və zamanı xalis seyr və
əlaqəsindən. Bütün digər elmlərdə adlarını çəkdiyimiz fənlərdən
götürülməmiş hər şey təcrübəyə mənsubdur. Ümumiyyətlə,
bilmək- ixtiyari canlandırma üçün ruhunun hökmü altında
özlündən kənarda nədəsə idrakın kafi əsasını tapan, yəni həqiqi
olan mühakimələrə malik olmaq deməkdir. Beləliklə, yalnız
mücərrəd idrak bilikdir: buna görə o ağılla şərtlənmişdir və
heyvanlar barəsində biz, ciddi desək, guya onların nəsə bildiyini
iddia edə bilmərik, hərçənd onlarda da əyani idrak, onun
barəsində xatirələr və bu səbəbdən təxəyyül var - sonuncu
onların yuxu görmələri ilə sübuta yetir. Şüuru biz onlara aid
Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

84

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

edirik və onun anlayışı ilə hansı növ olursa-olsun nəticə etibarilə
(hərçənd ki, sözün mənşəyində bilik durur) təsəvvür anlayışı
üst-üstə düşür. Buna görə biz bitkilərə idrakı yox, həyatı aid
edirik.
Beləliklə, bilik – mücərrəd şüurdur, zəkanın başqa yolla
dərk olunanların anlayışlarında təsbitidir.

§ 11
Bu baxımdan idrakın həqiqi əksi hissdir və biz onu bu
səbəbdən burada nəzərdən keçirəcəyik. Hiss sözü ilə
işarələnən anlayış həmişə yalnız mənfi məzmuna malik olur,
yəni şüurda verilən nəsə nə anlayışdır, nə də ağlın mücərrəd
idrakı. Sonradan nə olursa- olsun, o həmin hissin anlayışına
aiddir və onun ölçüyəgəlməz geniş sferası ən müxtəlif
şeylərdən ibarətdir: biz onların öz aralarında uzlaşmadığını
yalnız bu mənfi münasibətdə abstrakt anlayış olmadıqlarına
görə üst-üstə düşdüyünü bilməsək, başa düşməyəcəyik.
Çünki göstərilən anlayışda, ən müxtəlif, hətta düşmən
elementlər belə, məsələn, dini hisslər, şəhvət, mənəvi hisslər,
lamisə, ağrı, zəngləri, səsləri hiss etmək, onların harmoniya
və disharmoniyasını hiss etmək; daha sonra nifrət, ikrah,
özündən müştəbehlik, şərəf, pərtlik, ədalətlilik və ədalətsizlik
hissi, həqiqət hissi, qüvvənin, zəifliyin, sağlamlığın,
dostluğun, sevginin estetik duyğusu və s. kimi fiziki hisslər
sakitcə yanaşı dururlar. Onların arasında istisnasız olaraq
ümumi heç nə yoxdur, yeganə mənfi xüsusiyyət – zəkanın
abstrakt idrakı olmamalarıdır. Ən heyranedici hal isə budur
ki, məkan münasibətlərinin aşkar, aprior dərk olunması və
xalis zəkanın hər hansı dərki anlayış altına gətirilir və
ümumiyyətlə, bizim əvvəlcə intuitiv olaraq dərk etdiyimiz,
lakin hələ abstrakt anlayışa yerləşdirmədiyimiz hər bir idrak,
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hər bir həqiqət haqqında deyilir ki, biz onları hiss edirik. İzah
üçün ən yeni kitablardan bir neçə misal gətirmək istərdim,
çünki onlar mənim tərifimi çox gözəl təsdiq edirlər. Yaxşı
yadımdadır, Evklidin alman dilinə tərcümələrinin birinə
yazılmış ön sözdə oxumuşam ki, həndəsəyə müraciət edənləri
hələlik sübutlara əl atmadan bütün fiqurları çəkməyə məcbur
etmək lazımdır, çünki bu halda onlar, dəlillər onları tam
dərkə gətirməzdən çox-çox qabaq həndəsi həqiqətləri hiss
edəcəklər. F.Şleyermaxerin ―Əxlaq təliminin tənqidi‖
əsərində də eynilə bu cür məntiqi və riyazi hisslərdən (səh.
339), bərabər biliyindən və ya iki düsturun fərqindən (səh.
342) danışılır. Daha sonra, Tennemanın ―Fəlsəfə tarixi‖
kitabında (səh. 361) oxuyuruq: ―Yanlış nəticələrin düzgün
olmaması hiss olunsa da, səhvləri tutmaq mümkün deyildi‖.
Nə qədər ki, bizdə hiss anlayışına düzgün baxış bərqərar
olmayıb, nə qədər ki, biz yalnız onun üçün təkcə mühüm olan
mənfi əlaməti görmürük, o vaxta qədər bu anlayış öz
sferasının həddən ziyadə genişliyi və özünün sırf mənfi,
tamamilə birtərəfli və olduqca əhəmiyyətsiz məzmunu
sayəsində daim anlaşılmazlıq və mübahisələr üçün bəhanə
olacaqdır. Bizdə hələ eyni əhəmiyyətə malik duyğu
(Empfindung) sözü olduğu üçün, ondan fiziki hissləri ifadə
etməkdən ötrü variant kimi istifadə etmək münasibdir. Hissin
bu anlayışının mənşəyinə gəldikdə, – bütün digərlərinə
münasibətdə qeyri-proporsional olmaqla– o, şəksiz
aşağıdakılardan ibarətdir. Bütün anlayışlar (yalnız anlayış
sözlə ifadə olunur) müstəsna olaraq zəka üçün mövcuddur,
ondan irəli gəlir: deməli onlar bəri başdan bizi birtərəfli
baxışa sövq edirlər. Belə nöqteyi-nəzərdən isə yaxında
olanlar aydın görünür və müsbət müəyyənləşir, daha uzaq
olanlar isə qarışır və tezliklə müşahidəçinin gözündə yalnız
mənfi xarakter kəsb edir. Belə ki, hər millət başqalarını
yadelli adlandırır, yunan qalanlarına barbar adı verir, ingilis
üçün İngiltərə və ingilisin olmayan hər şey continent və
continentaldır: mömin başqalarını kafir və ya bütpərəst
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adlandırır; zadəgan üçün yerdə qalanları - roturies (raznoçin,
yəni qeyri-zadəganlar), tələbə üçün– filisterlərdir və s. Həmin
birtərəflilikdə, demək olar ki, təşəxxüsün həmin kobud
nadanlığında, nə qədər qəribə səslənsə də, zəkanın özü
günahkardır, çünki o, bir hiss anlayışına idrakın hər növ
modifikasiyasını – əgər o, bilavasitə onun təsəvvür üsuluna
mənsub deyilsə, başqa sözlə desək, abstrakt anlayış deyilsə–
daxil edir. Zəka bu günahı dərin özünüdərk yolu ilə hərəkət
tərzini özü üçün aydınlaşdırmadan indiyədək öz sahəsində
anlaşılmazlıq və dolaşıqlıq bahasına yumalı idi, axı, hətta
hissin xüsusi qabiliyyəti belə icad edilmiş və onun
nəzəriyyələri qurulurdu.

§ 12
Bilik – onun kontradiktor əksliyi kimi mən indicə hiss
anlayışını26 təqdim etdim – bu, artıq deyildiyi kimi, abstrakt
dərketmə, yəni ağılla qavramadır. Lakin ağıl həmişə başqa yolla
artıq qazanılmış nəyisə idraka qaytardığı üçün, o, əslində, bizim
bildiyimizi genişləndirmir, ona yalnız başqa forma verir. Yəni
intuitiv surətdə, in concreto dərk olunan şey onun sayəsində
mücərrəd və ümumi şəkildə dərk olunur, bu isə belə şəkildə
söylənilənin ilk baxışda nəzərə çarpdığından müqayisəyə gəlməz
dərəcədə vacibdir. Çünki dərk olunan şeyin sabit qorunub
saxlanması, onu ötürmə imkanı, təcrübədə inamlı və geniş
tətbiqi bütünlüklə dərk olunan şeyin biliyə çevrilməsi, abstrakt
xarakter kəsb etməsindən asılıdır. İntuitiv olaraq idrak həmişə
xüsusi hala aiddir, yalnız ən yaxına aiddir və onun üzərində də
dayanır, zira hissiyyat və idrak eyni vaxtda əslində yalnız bir
obyekti dərk edə bilər. Hər növ davamlı, əlaqəli, planauyğun
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fəaliyyət buna görə əsas prinsiplərdən, yəni mücərrəd bilikdən
çıxış etməli və onları rəhbər tutmalıdır.
Belə ki, məsələn, səbəb və təsir arasında münasibət
barədə dərrakədə olan dərk bu barədə in abstracto təsəvvür
ediləndən qat-qat mükəmməl, dərin və dolğundur: yalnız idrak
aşkar, bilavasitə və mükəmməl surətdə açar qolunun,
palispastın, dişli çarxın necə fəaliyyət göstərməsini, tağtavanın
necə sallandığını dərk edir və s. Lakin intuitiv idrakın indicə
toxunduğumuz xüsusiyyətləri nəticəsində bilavasitə verilənə
müraciət etməklə, maşın və binaların inşası üçün tək bir dərrakə
kifayət etməz; burada zəka işdən yapışmalı, seyri abstrakt
anlayışlarla əvəz etməli, onları öz fəaliyyətində bələdçiyə
çevirməli və əgər onlar düzdürsə, uğur təmin edilmişdir. Elə bu
cür xalis seyrlə biz parabola, hiperbola, spiralın mahiyyətini və
qanunauyğunluğunu mükəmməl qavrayır, lakin bu dərketməni
gerçəkliyə düzgün tətbiq etməkdən ötrü, əvvəlcə onu abstrakt
biliyə çevirmək lazımdır. Bu zaman o (bilik ), əyaniliyini itirsə də,
abstrakt biliyin həqiqiliyi və müəyyənliyini qazanır. Beləliklə,
bütün diferensial hesablama bizim əyrilər barədə biliyimizi,
əslində, genişləndirmir, onların xalis seyrində olanlardan
artığına malik deyil; lakin o, intuitivi abstrakta çevirməklə
idrakın xarakterini dəyişir ki, bu da tətbiq zamanı qeyri-adi
tərzdə səmərəli, məhsuldar olur. Bu yerdə bizim dərketmə
qabiliyyətimizin daha bir xüsusiyyətini yada salmaq lazımdır: nə
qədər ki, əyani və mücərrəd idrak arasında fərq bütünlüklə
aydınlaşmamışdı, onu görə bilmirdilər. Bu xüsusiyyət ondan
ibarətdir ki, məkanın münasibətini özlüyündə bilavasitə
abstrakt idraka keçirmək olmaz, bunun üçün yalnız zaman
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kəmiyyəti, yəni rəqəmlər yararlıdır. Yalnız rəqəmlər onlara
dəqiqliklə uyğun gələn abstrakt anlayışlarda ifadəsini tapa bilər,
məkan kəmiyyəti isə yox. Min anlayışı on anlayışından hər iki
zaman kəmiyyəti seyrdə fərqləndiyi kimi fərqlənir: min deyəndə
biz on rəqəmindən müəyyən miqdar dəfə artıq rəqəmi
təsəvvürə gətiririk və biz zamanda seyr etmək üçün bu min
rəqəmini onluqlara bölə, yəni onu hesablaya bilərik. Lakin mil
və futun abstrakt anlayışları arasında onlar barəsində əyani
təsəvvür olmadan və ədədlərin köməyi olmadan, bu
kəmiyyətlərin özlərinə müvafiq dəqiq fərq mövcud deyil. Hər iki
anlayışda, ümumiyyətlə, məkan kəmiyyəti düşünülür və onları
kifayət qədər fərqləndirməkdən ötrü ya məkan seyrini köməyə
çağırmaq, yəni mücərrəd idrak sahəsini tərk etmək, ya da bu
fərqi ədədlərlə təsəvvür etmək lazımdır. Beləliklə, əgər biz
məkan münasibətləri haqqında abstrakt biliyə malik olmaq
istəyiriksə, onları əvvəlcə zaman münasibətlərinə, yəni ədədlərə
keçirmək lazımdır. Buna görə həndəsə yox, yalnız hesab
kəmiyyət barədə ümumi elmdir, həndəsə isə əgər onu başqaları
üçün rahat şərh etmək və ona təcrübədə dəqiq müəyyənlik və
tətbiq edilə bilmə vermək istəyirlərsə, hesaba keçirilməlidir.
Doğrudur, məkan münasibətlərini də özlüyündə in abstracto
düşünmək olar, – məsələn, sinus bucağa uyğun artır; lakin bu
münasibətin qiymətini göstərmək tələb olunursa, ədəd lazımdır.
Üçölçülü məkanı yalnız bir ölçüyə malik zamana keçirmək
zərurəti, əgər biz məkan münasibətlərinin abstrakt dərkini (yəni
sadə seyr yox, bilik) istəyiriksə, məhz bu zərurət riyaziyyatı bu
qədər çətinləşdirir. Əgər əyrilərin onların analitik hesablanması
ilə seyrini, ya da heç olmasa triqonometrik funksiyalarının
loqarifm cədvəllərini, bu cədvəllərdə ifadə olunan üçbucağın
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hissələri arasında dəyişən münasibətlərin seyri ilə müqayisə
etsək, bu daha da aydınlaşacaq. Seyrin burada ilk baxışda,
deyək ki, sinusun artması ilə kosinusun necə azaldığını, bir
bucağın kosinusunun başqasının sinusu olmasını, hər iki bucağın
azalması və artması arasında tərs mütənasibliyi necə dəqiqliklə
və bütünlüklə tutmasını in abstracto ifadə etməkdən ötrü böyük
miqdarda ədəd və yorucu hesablama tələb olunardı. Özünün
bir ölçüsü ilə məkanın üç ölçüsünü verməkdən ötrü zamanın nə
kimi əzab-əziyyətə düçar olacağını deyə bilərik. Bununla belə,
əgər biz praktiki məqsədlər naminə istəsək ki, məkan
münasibətləri abstrakt anlayışlarda qeydə alınsın, bu zəruridir:
birincilər sonuncularda bilavasitə yox, sırf zaman kəmiyyəti,
abstrakt idrak üçün təkcə bilavasitə yararlı olan ədəd vasitəsilə
ifadə oluna bilərlər. Maraqlı cəhət bir də budur ki, əgər məkan
seyr üçün tam yararlıdırsa və özünün üç ölçüsünün köməyi ilə
ən mürəkkəb münasibətləri belə müşahidə etmək imkanı
verirsə, lakin abstrakt idrak üçün əlçatmazdırsa, bunun tam əksi
olaraq zaman mücərrəd anlayışlara asanlıqla yerləşir, amma
seyrə çox az şey verir: bizim sırf zaman daxilində, məkanı cəlb
etmədən rəqəmləri özünəməxsus stixiyalarında seyrimiz
çətinliklə on rəqəminə çatır – bu hüdud arxasında biz
rəqəmlərin aşkar dərkini yox, yalnız abstrakt anlayışlara malik
oluruq; digər tərəfdən, hər bir surətlə və bütün cəbr işarələri ilə
biz dəqiq müəyyən edilmiş abstrakt anlayışları birləşdiririk.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bir sıra zəkaları yalnız əyani
idrak tam razı salır. Məkanda varlığın əyani təsəvvür edilən
əsası və nəticəsi – onların axtardığı budur. Məkan məsələlərinin
Evklid isbatı və ya hesab vasitəsilə həlli onları təmin etmir. Digər
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zəkalar isə, əksinə, istifadə və izah üçün yararlı olan abstrakt
anlayışlar tələb edirlər: uzun fikir zəncirində mücərrəd tezis,
düstur, dəlil-sübutlar və hesablamalar üçün onlarda dözüm də,
yaddaş da var. Bu hesablamalarda istifadə olunan işarələrsə ən
mürəkkəb abstraksiyaların əvəzediciləridir. Sonuncu göstərilən
zəkalar – müəyyənliyə, birincilər– əyaniliyə can atırlar. Fərq göz
qabağındadır.
Biliyin, abstrakt idrakın ən ali dəyəri ondan ibarətdir ki,
onu başqalarına ötürmək və təsbit etməklə qoruyub saxlamaq
olar: yalnız bunun sayəsində o, təcrübə üçün son dərəcə əvəzsiz
və vacib olur. Başqası öz dərrakəsində əyani idrak vasitəsilə
fiziki cisimlərin dəyişiklikləri və hərəkəti arasında səbəb
əlaqəsinə malik ola və bundan tam razı qala bilər: lakin onun
bilikləri başqalarına ötürülsün deyə, onu əvvəlcə anlayışlarda
möhkəmləndirmək lazımdır. Hətta birinci növ dərketmənin
praktiki məqsədləri üçün kifayət edər ki, onun sahibi onun
tətbiqini həm də tam icra oluna biləcək fəaliyyətdə – nə qədər
ki, əyani dərketmə hələ canlıdır – bütünlüklə öz üzərinə
götürsün: lakin başqasının yardımına ehtiyac varsa, belə idrak
kifayət etmir, şəxsi hərəkətləri yaxud belə müxtəlif zaman
kəsiyində yerinə yetirilməli, deməli düşünülmüş plan tələb
edirsə belə idrak kifayət etmir. Məsələn, təcrübəli bilyard
oyunçusu elastik cisimlərin öz aralarında toqquşma
qanunlarının tam biliyinə yalnız idrakda, yalnız bilavasitə seyrdə
malik ola bilər, bu da onlara tam kifayət edir. Lakin bu
qanunların həqiqi biliyinə, yəni in abstracto idraka yalnız alimmexanik malikdir. Əgər ixtiraçı maşının özü düzəldirsə, hətta
maşın düzəltmək üçün bu cür sırf intuitiv dərketmə kifayət edir.
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İstedadlı sənətkarlar qeyd edim ki, hər hansı elmi məlumatsız
məhz belə də hərəkət edirlər. Amma əksinə, mexaniki
əməliyyatları, maşınqayırmanı, bina ucaltmağı yerinə yetirmək
üçün müxtəlif zaman kəsiyində başlayan bu mürəkkəb işdə
insanlara ehtiyac duyulduğu üçün, belə birgə fəaliyyət rəhbəri
özü üçün in abstracto onun planını tərtib etməlidir, bu isə yalnız
ağlın köməyi ilə mümkündür. Maraqlıdır ki, birinci növ
fəaliyyətdə – bu zaman kimsə məlum fəaliyyəti təkbaşına və
fasiləsiz yerinə yetirməlidir – bilik, ağlın tətbiqi, refleksiya çox
vaxt hətta mane ola bilər, məsələn, bilyard oyununda,
qılıncoynatmada, alətlərin sazlanmasında, nəğmə oxuyanda.
Belə hallarda fəaliyyətə bilavasitə əyani idrak rəhbərlik
etməlidir, refleksiya isə diqqəti yayındırmaqla və insanı
karıxdırmaqla onu inamsız edir. Məsələn, o, münasib yer
tapmaq, yanlış ifratçılıq arasında lazımi fürsəti bulmağa çalışır;
təbiət adamı bütün bunları bilavasitə, kənar heç nə barədə
düşünmədən tapır. Eynilə bu cür mənim, əgər onu əlimdə tutatuta intuitiv olaraq bilmirəmsə, dərəcə və dəqiqələri, ülgücü
hansı bucaq altında, qoymağı in abstracto müəyyənləşdirə
bilməyimin nə xeyri? Ağıl insan surətinin anlanmasına mane
olur: və o, bilavasitə dərrakə tərəfindən həyata keçməlidir,
hədər yerə demirlər ki, üzün ifadəsini, fizionomiyanın mənasını
yalnız hiss etmək olar, başqa sözlə onlar abstrakt anlayışlarda
əriyib yox olmur. Hər bir kəs özünün bilavasitə intuitiv
fizioqnomika və patoqnomikasına malikdir, lakin bu siqnatura
rerum-u biri başqasına nisbətən (şeylərin nəyi bildirdiyini) daha
aydın ancaq başa düşə bilər. Fizioqnomikanı in abstracto
öyrətmək və öyrənmək olmaz, çünki burada çalarlar o qədər
incədir ki, anlayış onların səviyyəsinədək enə bilməz. Buna görə
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abstrakt bilik mozaik rəsmlərin Van der Verft və ya Dennerə
bəslədiyi münasibəti onlara bəsləyir: naxışların incəliyinə
baxmayaraq, xırda daşların qıraqları aydın göründüyü və buna
görə bir rəngdən digərinə tədrici keçid mümkün olmadığı kimi,
anlayışlar da özünün bu hərəkətsizliyi və kəskin cizgilərində
onları nə qədər incə şəkildə yaxın təriflərlə parçalamağa cəhd
göstərilsə də, heç vaxt seyr edilənin zərif modifikasiyasına nail
ola bilməzlər, bununla belə, misal kimi tərəfimdən göstərilən
fizioqnomikanın* bütün mahiyyəti məhz sonuncularda əks
olunmuşdur. (HAŞİYƏ: (*Mən buna görə o fikirdəyəm ki,
fizioqnomikanın dəqiqliyi bir neçə ümumi qanunun müəyyən
edilməsindən irəli gedə bilməz; məsələn, alın və gözlərə əsasən
intellektual olanı, dodaqlara və üzün aşağı hissəsinə görə
iradənin etik təzahürlərini oxumaq olar: alın və gözlər bir-birini
qarşılıqlı surətdə izah edir və müşahidə edilən bu cizgilərdən
hər biri digəri olmadan yalnız yarıya qədər aydındır. Dahilik heç
vaxt yüksək, geniş, gözəl, girdələnmiş alın olmadan mümkün
deyil, lakin sonuncu çox vaxt bunlarsız da olur: sifət nə qədər
çirkindirsə, ağıllı ifadəyə görə ağıl barədə daha düzgün nəticə
çıxarmaq olar və sifət nə qədər gözəldirsə, səfeh ifadəyə görə
səfehlik barədə daha düzgün nəticə çıxarmaq olar, çünki
gözəllik insan tipinə uyğunluq kimi artıq özü mənəvi aydınlığın
ifadəsidir, eybəcərlik bunun tam əksi olan xarakterə malikdir və
s.)
Anlayışların məhz bu xüsusiyyəti– bu xüsusiyyətlər
mozaik naxışın daşlarına oxşayır və onun sayəsində seyr həmişə
onların asimptotası olaraq qalır – sənətdə uğur
qazanılmamasına bais olur. Əgər müğənni və ya virtuoz
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refleksiyanı rəhbər tutursa, ölü olaraq qalacaqdır. Bu, bəstəkara
da, rəssama da və hətta şairə də aiddir: anlayış sənət üçün
həmişə bəhrəsizdir və yalnız onun texnikasını idarə edə bilər;
anlayışın sahəsi – elmdir. Əsl sənətin anlayışdan yox, əyani
idrakdan irəli gəlmə səbəbini üçüncü kitabda müfəssəl tədqiq
edəcəyik. Anlayışın hətta adi davranışda, şəxsi tərif ünsiyyətdə
oynadığı mənfi rol yalnız bundan ibarətdir ki, xudpəsəndlik və
heyvaniliyin qəfil üzə çıxmasının qarşısını alır, bu səbəbdəndir
ki, nəzakətlilik onun hər cür tərifə layiq törəməsidir. Lakin
cazibədarlıq, məlahət, davranışda füsunkarlıq, sevgi və dostluq
anlayışdan irəli gəlməməlidir, əks təqdirdə
“Bilərəkdənlik hər şeyi pozur27”.
Bax elə bu səbəbdəndir ki, dərin düşünməyə adət
etməmiş vəhşi həyat tərzi sürən və savadsız adamlar, məlum
fiziki təmrinlər, heyvanlarla mübarizəni, ox atmanı və sairəni elə
inam və sürətlə yerinə yetirirlər ki, bu, refleksiya edən avropali
üçün əlçatmazdır, ona görə ki, refleksiya onu tərəddüd etməyə
və ləngiməyə məcbur edir.
Hər növ sünilik – refleksiyanın işidir: lakin uzun müddət
və fasiləsiz olaraq onu saxlamaq mümkün deyil. Nemo potest
personam diu fare fictam* - deyə Seneka “De dlementia”
kitabında yazırdı: o, əksərən sezilir və öz məqsədinə çatmır.
Həyatın çətin məqamlarında ani qərarlar, cəsarətli əməllər, tez
və düzgün dərrakəlilik tələb olunduğu bir halda ağıl, əlbəttə ki,
lazımdır: lakin o üstünlük əldə edib özünün şübhələri ilə lazım
olanın dərk edilməsində intuitiv, bilavasitə, sırf hissiz şüurlu
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seçim edərsə, qətiyyətsizlik doğurar və asanlıqla hər şeyi
korlaya bilər.
Nəhayət, həm fəzilət, həm də paklıq, övliyalıq
refleksiyadan yox, iradənin mənəvi dərinliyindən və onun idraka
münasibətindən irəli gəlir. Bunun izahı bu kitabın tamamilə
başqa yerinə aiddir, burada isə mən yalnız onu qeyd etməyi
özümə rəva bilirəm ki, əxlaqi ehkamlar bütöv xalqların
zəkasında eyni ola bilər, lakin hər bir fərd öz bildiyi kimi hərəkət
edir: və əksinə, əməllər, necə deyərlər, yəni – əgər onların etik
məzmunu nəzərdə tutulursa, anlayışlara yox, hisslərə əsaslanır.
Ehkamlar asudə ağlı məşğul edirlər; əməl onlardan asılı
olmayaraq öz yolu ilə gedir və əsas etibarilə abstrakt yox,
söylənilməmiş əxlaq qaydaları üzrə törədilir, onun ifadəçisi isə
bütün tamlığı ilə insanın özüdür. Buna görə xalqların dini
ehkamları nə qədər fərqli olsa da, hamıda xeyirxah əməl sözlə
deyilə bilməyən məmnunluqla müşayiət olunur, pis əməl isə –
intəhasız nifrətlə. Birincini heç bir rişxənd yerindən oynada
bilməz, sonuncudan heç bir keşiş günahları silməklə xilas edə
bilməz. Lakin bu o demək deyil ki, fəzilətli həyat sürmək üçün
ağlın iştirakı vacib deyil, lakin o, belə həyatın mənbəyi deyil.
Onun funksiyası tabelidir: o, bir dəfə qəbul edilmiş qərarları hifz
edir, ani zəifliyə müqavimət göstərib əməllərimizə ardıcıl
xarakter verməklə prinsiplərin keşiyində durur. Onun sənətdəki
rolu da son nəticədə buna müncər edilir: burada o, əhəmiyyətli
olan şeydə gücsüzdür, lakin fikrin icrasına kömək edir, çünki
*

Heç kəs uzun müddət maska daşıya bilməz.

Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

95

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

düha hər dəqiqə üzə çıxmır, əsər isə tamamlanmalı, bünövrə
qazılıb çıxarılmalıdır. 

§ 13
İstər ağlın tətbiqinin faydası, istərsə də ziyanı barədə
bütün bu mülahizələr aydınlaşdırmalıdır ki, abstrakt idrak əyani
təsəvvürün refleksi olsa da və ona əsaslansa da o, bununla belə,
təsəvvürlə o dərəcədə üst-üstə düşmür ki, hər yerdə onu
dəyişdirə bilsin: əksinə, onlar arasında heç vaxt tam uyğunluq
olmayıbdır. Hərçənd gördüyümüz kimi, bəşəri əməllərin çoxu
yalnız ağlın köməyi və düşünülmüş plan əsasında həyata
keçirilir, lakin onlardan bəziləri yaxşı olardı ki,belə kömək
olmadan törədilsin. Əyani və abstrakt idrakın – sonuncu
birinciyə mozaika rəssamlığa yaxınlaşdığı kimi yaxınlaşır – məhz
həmin uyğunsuzluğu gözəl bir təzahürün əsasında durur ki, o da
zəka kimi yalnız insana xasdır, lakin onun bütün şərhləri, yeniyeni cəhdlərə baxmayaraq, indiyədək qeyri-qənaətbəxş olaraq
qalır: mən gülüşü nəzərdə tuturam. Gülüşün bu mənşəyi
üzündən biz burada onun izahı olmadan,- bu izah yolumuzun
üstündə yeni ləngimə olsa belə,- keçinə bilmərik,.
Gülüş həmişə müəyyən anlayış və real obyekt arasında
uyğunsuzluğun qəfil dərkindən yaranır. Bu obyektlərin özləri isə
hansısa baxımdan həmin anlayışda düşünülür və gülüş yalnız
*Bura II cildin 7-ci fəsli aiddir.
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həmin uyğunsuzluğun ifadəsidir. Sonuncu çox vaxt ondan irəli
gəlir ki, iki və ya bir neçə real obyekt bir anlayışda düşünülür və
onun eyniyyəti onların üzərinə keçir: bu zaman onların bütün
qalan şeylərdə tam uyğunsuzluğu aşkar edir ki, həmin anlayış
onlara yalnız hansısa bir tərəfdən uyğun gəlirdi. Çox vaxt elə bu
cür qəfildən nadir real obyektin belə bir anlayışla uyğunsuzluğu
hiss edilir ki, o yalnız bir cəhətdən düzgün olaraq həmin
anlayışın altına gətirilib çıxarılmışdır. Bu səbəbdən belə
gerçəklik hansısa bir münasibətdə məlum anlayışa nə qədər
səhih uyğunlaşdırılırsa və digər baxımdan onların uyğunsuzluğu
nə qədər çox və aşkardırsa, bu əkslikdən irəli gələn gülünclük
effekti də bir o qədər güclüdür. Beləliklə, hər cür gülüş
paradoksal və buna görə də gözlənilməz uyğunlaşdırma ilə bağlı
yaranır, onun sözlərdə və ya əməllə ifadə olunubolunmamasının fərqi yoxdur. Gülməlinin müxtəsər düzgün izahı
belədir.
Mən burada lətifələr üzərində dayanmayacağam,
hərçənd onlar misal kimi mənim izahımı dəstəkləyə bilərdilər,
çünki o o qədər sadə və aydındır ki, lətifələrə qətiyyən ehtiyac
qalmır, oxucunun yadına düşən istənilən gülməli əhvalat bunun
təsdiqi ola bilər. Lakin bizim nəzəriyyəmiz dayağı və onunla
birlikdə izahını gülməlinin bölündüyü iki növün mövcudluğunda
tapır, bu növlər isə yalnız bizim şərhimizdə aydınlaşır. Ya şüurda
iki (və ya bir neçə) çox müxtəlif real obyekt, əyani təsəvvür
yaranır və onları bilərəkdən hər iki predmeti əhatə edən
anlayışın vəhdətində eyniləşdirirlər: bu növ gülməli incə zarafat
adlanır. Ya da əksinə, anlayış başlanğıcda şüurda olur və ondan
reallığa və ona olan təsirə keçir; nə qədər ki, heyrətlənmiş və
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mat qalmış xadimin qarşısında hər cəhətdən müxtəlif olan, lakin
bu anlayışda eyni cür düşünülən obyektlərin qalan
münasibətlərdə tam fərqli olması aşkar edilməyib, eyni tərzdə
nəzərdən keçirilir və şərh olunur: bu növ gülməli səfehlik
adlanır. Beləliklə, gülməli olan hər şey ya ağıllı uydurmadır, ya
da axmaq hərəkət; baxır obyektlərin uyğunsuzluğundan
anlayışın eyniyyətinə və əksinə keçid baş verib, ya yox: birinci
həmişə bilərəkdən edilir, sonuncu isə qeyri-ixtiyari və kənar
məcburiyyət üzündən baş verir. Gözdən pərdə asmaq üçün çıxış
nöqtəsini dəyişmək və incə mətləbləri axmaqlıq kimi qələmə
vermək saray təlxəyinin və Qansvurstun 28 məharətidir:
obyektlərin fərqini çox gözəl dərk edən bu şəxs onları gizli
hazırcavablıqla bir anlayışda birləşdirir və ondan çıxış edərək
obyektlərin sonradan aşkar edilmiş fərqlərindən elə özünün özü
üçün hazırladığı heyrəti keçirir. Gülməlinin bu qısa, lakin
qənaətbəxş ifadə olunmuş nəzəriyyəsindən irəli gələn budur ki,
hazırcavablıq (təlxəklə bağlı hadisəni kənara qoyaraq) həmişə
sözdə, axmaqlıq isə əsasən əməllərdə ifadəsini tapmalıdır: qeyd
edək ki, axmaqlıq öz niyyətini bəyan edərkən - əsil həqiqətdə
onu həyata keçirməsə də, - sözdə də özünü büruzə verir, ya da
özünü təkcə elə mühakimə və fikirlərdə aşkara çıxarır.
Səfehliyə həmçinin pedantizm aiddir. Onun baş vermə
səbəbi budur ki, insan öz dərrakəsinə çox da etibar etməyərək
hər bir ayrıca halda ona vacib olanın bilavasitə dərkini onun
öhdəsinə buraxmaq istəmir, onu bütünlüklə ağlın himayəsinə
verir və sonuncunu rəhbər tutmaq istəyir, yəni həmişə ümumi
anlayış, qayda, prinsiplərdən çıxış etmək, həyatda, sənətdə və
hətta etik davranışda onlara ciddi şəkildə riayət etmək istəyir.
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Pedantizmə xas formaya, ədaya, ifadə və sözə bağlılıq buradan
irəli gəlir və deyilənlər əslində onun üçün işin mahiyyətini əvəz
edir. Burada tezliklə anlayışın gerçəkliklə uyğunsuzluğu,
anlaşılmış olanın heç vaxt təfsilat səviyyəsinə enməməsi aşkar
olur və bəlli olur ki, onun ümumiliyi və dəqiq müəyyənliyi heç
vaxt incə nüanslara və gerçəkliyin müxtəlif modifikasiyalarına
tam uyğun gələ bilməz. Pedant buna görə özünün ümumi
prinsipləri ilə həyatda demək olar həmişə olduqca məhdud
görünür; o ağıllı deyil, zövqü yoxdur, faydasızdır, anlayışın
səmərəsiz olduğu incəsənətdə isə o, cansız, süni, ədalı nəsə
doğurur. Hətta əxlaqda belə ədalətli və ya alicənab hərəkət
etmək qətiyyəti hər yerdə abstrakt prinsiplərə uyğun həyata
keçə bilməz; bir çox hallarda vəziyyətin intəhasız incə nüansları
xarakterdən bilavasitə irəli gələn vaciblik seçimi zərurəti
doğurur, halbuki yalnız yarı yararlı sırf mücərrəd prinsiplərin
tətbiqi qismən yanlış nəticə verir, qismən isə, ümumiyyətlə,
mümkün deyil, çünki onlar hərəkət edən şəxsin fərdi
xarakterinə yaddır, xarakterdən isə əl çəkmək qətiyyən
mümkün deyil. Qeyri-ardıcıllığa səbəb də budur. Biz Kantı
bütünlüklə əxlaqi pedantizmi şirnikləndirməsilə bağlı tənədən
azad edə bilmərik, belə ki, əməlin mənəvi dəyərinin şərti kimi o,
onun mənşəyini hər hansı meyl və ya ani coşqudan savayı, sırf
şüurlu abstrakt prinsiplərdə görür. Şillerin «Vicdan əzabı» 29
epiqramının məğzinin mənası da bu məzəmmətdən ibarətdir.
Söhbət, xüsusilə siyasətdə, doktrinyorlardan, nəzəriyyəçilərdən,
alimlərdən və s. gedəndə, pedantlar, yəni şeyləri in concreto
yox, in abstracto qəbul edən adamlar nəzərdə tutulur.
Abstraksiya xüsusi təriflərin fikrən aradan qaldırılmasından
ibarətdir, halbuki təcrübədə məhz onlar mühüm rol oynayır.
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Nəzəriyyə tam dolğun olsun deyə, hazırcavablığın
qeyri-qanuni növünü - söz oyunu, kalamburu, cinası–
xatırlatmaq yerinə düşərdi; buraya ikimənalılıq, pequivoque
da aiddir ki, onun da başlıca sferası– ədəbsizlikdir.
Hazırcavablıq iki müxtəlif real obyekti zorakılıqla bir anlayış
altına gətirildiyi kimi, söz oyunu da fürsətdən istifadə edib iki
müxtəlif anlayışı bir sözlə ifadə edir: elə həmin təzad yaranır,
lakin daha sönük və səthi, çünki şeyin mahiyyətindən yox,
adın təsadüflilyindən irəli gəlir. Hazırcavablıq zamanı
eyniyyət– anlayışda, fərq– gerçəklikdə; söz oyunu zamanı
fərq– anlayışda, eyniyyət– sözün səslənməsi ilə təqdim
edilən gerçəklikdədir. Əgər biz desəydik ki, söz oyunu
hazırcavablığa çevrilmiş yuxarı konusun parabolasının aşağı
parabolaya bəslədiyi münasibət kimi münasibət bəsləyir,
müqayisə, çox güman ki, həddən ziyadə qəribə olardı. Şifahi
anlaşılmazlıq, yaxud quid pro quo – bu, qeyri-ixtiyari
calembourgdur və o, sonuncuya axmaqlığın hazırcavablığa
bəslədiyi münasibətdə olur; bu səbəbdən qulağı ağır eşidən,
axmaq kimi çox vaxt gülüş üçün bəhanə verir və pis
komediyaların müəllifləri axmağın əvəzinə gülüş oyatmaq
üçün ondan istifadə edirlər.
Mən burada gülüşü yalnız psixoloji baxımdan nəzərdən
keçirtdim: fiziki nöqteyi-nəzərə gəldikdə isə “Parerqa”da
deyilənlərə müraciət etməyi məsləhət bilirəm (II cild, 6-cı fəsil, §
96, səh. 134,-I nəşr).*

§ 14
Ümidvaram ki, bir tərəfdən zəkanın idrakı, bilik, anlayış,
digər tərəfdən dərrakə vasitəsilə sırf hissi riyazi seyrdə və
*

II cildin 8-ci fəsli buraya aiddir.
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dərketmədəki bilavasitə idrak arasındakı fərqi və münasibətləri
tam izah etmiş bu müxtəlif mülahizələrdən; daha sonra, bizim
idrak qüvvələrimizin gözəl münasibətlərinin araşdırılmasının
labüd şəkildə gətirib çıxardığı hisslər və gülüş haqqında epizodik
qeydlərdən mən indi şüurun insana bəxş etdiyi üçüncü
üstünlüyün– elmin (dil və düşünülmüş fəaliyyətlə yanaşı)
sonrakı təhlilinin üzərinə qayıdıram. Qarşımızda duran elmə
ümumi baxış qismən onun formasına, qismən mühakimələrinin
əsaslandırılmasına və nəhayət məzmununa aid olacaqdır.
Biz gördük ki, sırf məntiqin əsası istisna olmaqla, hər növ
biliyin mənbəyi ağlın özündə deyil: başqa yolla əldə edilmiş,
xarakterinə görə aşkar olan bilik ağıldan kənara çıxmır və
bununla da, idrakın bambaşqa növünə - abstrakt idraka keçir.
Hər cür bilik, yəni idrak in abstracto dərketməyədək yüksələrək,
hissənin tama aid olması kimi, öz mənasında elmə aiddir. Hər
bir insan rast gəldiyi ayrı-ayrı hadisələri müşahidə etməkdən və
təcrübədən müxtəlif şeylər barədə bilik əldə edir: lakin elmə o
şəxs can atır ki, qarşısına əşyaların hansısa müəyyən sahəsini in
abstracto tam dərk etməyi məqsəd qoymuşdur. Bu sahəni
yalnız anlayışın köməyi ilə fərqləndirmək olar: bu səbəbdəndir
ki, hər bir elmin başında anlayış durur və burada məcmu
şeylərin o hissəsi düşünülür ki, elm onun barəsində in
abstracto- tam dərk verməyi vəd edir. Məsələn, məkan
münasibətlərinin anlayışı, cansız cisimlərin bir-birinə təsiri, bitki
və ya heyvanların xüsusiyyətləri, yer səthinin ardıcıl
dəyişiklikləri, bütövlükdə bəşəriyyətin
dəyişiklikləri, dilin
quruluşu və s. bu qəbildəndir. Əgər elm onun anlayışında
düşünülən hər bir ayrıca əşyanı öyrənmək vasitəsilə öz obyekti
Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

101

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

haqqında bilik əldə etmək və bu işi tədricən başa çatdırmaq
istəsəydi, bunun üçün, bir tərəfdən, heç bir insan yaddaşı
kifayət etməzdi, digər tərəfdənsə, öyrənilənlərə xatircəmliklə
tam yəqinlik hasil etmək olmazdı. Buna görə o, biri digərini
ehtiva edən anlayışlar sferasının yuxarıda izahı verilmiş
xüsusiyyətindən istifadə edir və öz obyektinin anlayışı daxilində
olan geniş sferalara meyl göstərir. Bu sferaların qarşılıqlı
münasibətlərini müəyyən etdikdən sonra o, ümumiyyətlə,
onlarda düşünülənin hamısını müəyyənləşdirir və hər dəfə
anlayışın daha məhdud sferalarını fərqləndirməklə, bu
düşünülənləri öz tərifləri ilə getdikcə daha dəqiq əhatə edir. Elm
üçün də öz predmetini bütünlüklə əhatə etmək məhz bunun
nəticəsində mümkün olur. Elmin idraka gəlib çıxdığı bu yol
ümumidən xüsusiyə gedən yoldur, onu adi bilikdən fərqləndirir:
odur ki, sistematik forma elmin mühüm və səciyyəvi əlamətidir.
Hər bir elmin ən ümumi anlayış sferalarının birləşdirilməsi, yəni
onun ali prinsiplərini dərketmə onun tədqiqi üçün labüd şərtdir:
belə prinsiplərdən xüsusi müddəalara gəlib çıxmaq bizim
iradəmizdən asılıdır və alimliyin əsaslılığını yox, həcmini artırır.
Müxtəlif elmlərdə ali prinsiplərin sayı – yerdə qalanlar onlara
tabedir– çox müxtəlifdir, odur ki, onların bəzilərində
subordinasiya, digərlərində əlaqələndirmə çoxdur. Bu baxımdan
birincilər daha çox mühakimə qabiliyyəti, sonuncular möhkəm
hafizə tələb edir. Hələ sxolastlara məlum idi ki, nəticə iki
mühakimə tələb etdiyi üçün heç bir elm yeganə, sonradan
başqasından çıxarılmayan əsas prinsipdən çıxış edə bilməz: hər
bir elm bir neçə belə prinsipə, heç olmazsa ikisinə malik
olmalıdır. Başlıca olaraq təsnif edən elmlər– zoologiya,
botanika, habelə kimya və fizika- onlar bütün qeyri-üzvi
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fəaliyyəti çox az miqdarda əsas qüvvələrə müncər etdiyi üçün
daha çox subordinasiyaya malikdirlər, əksinə, tarix, özlüyündə
ona qətiyyən malik deyil, çünki burada ümumi yalnız başlıca
dövrlərin icmalında qərar tutur, bu dövrlərdən isə ayrı-ayrı
hadisələri çıxarmaq mümkün deyil: sonuncular birincilərə yalnız
xronoloji baxımdan tabedir, öz anlayışı üzrə isə onlarla
əlaqələndirilir. Buna görə tarix, düzünü desək, elm yox, bilikdir
(seçdirmə redaktorundur). Doğrudur, Evklidin qurduğu kimi,
riyaziyyatda yalnız aksiomlar yarımçıq deyilmiş əsas
müddəalardır, bütün isbatlar isə dəqiq ardıcıllıqla onlara tabe
olur. Lakin belə düzülüş riyaziyyatın mahiyyəti ilə bağlı deyil və
əsil həqiqətdə hər bir teorem özü ilə yeni məkan
konstruksiyasına başlayır ki, o, da özü-özlüyündə əvvəlkilərdən
asılı deyil və doğrusunu desək, onlardan tamamilə ayrı, özözündən, məkanın xalis seyrində dərk oluna bilər, burada
(məkanda ) isə ən dolaşıq konstruksiya belə aksiom kimi
bilavasitə aydındır; bu barədə təfsilatı ilə aşağıda bəhs ediləcək.
Bununla belə, hər bir riyazi müddəa çoxsaylı ayrı-ayrı hallara
tətbiq olunan ümumi həqiqət olaraq qalır və ona da, həmçinin
adi vəziyyətlərdən mürəkkəblərinə tədrici keçid xasdır və bu
əsas etibarilə birincilərdən irəli gəlir; beləliklə riyaziyyat hər
cəhətdən elmdir.
Özlüyündə elmin, yəni forma üzrə kamilliyi ondan
ibarətdir ki, onun müddəalarında imkan daxilində daha çox
subordinasiya və bacardıqca az əlaqələndirmə olsun. Buna görə
ümumelmi istedad-anlayışların sferalarını onların müxtəlif
tərifləri üzrə qarşılıqlı tabe etmək qabiliyyətidir. Məqsəd,
Platonun dəfələrlə tələb etdiyi kimi, elmin təkcə ucu-bucağı
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görünməyən müxtəlifliyinin bilavasitə müqayisə edilə biləcəyi
ümumini ifadə etməsi deyildi, biliyin daha konkret təriflərə
əsaslanan vasitəçi anlayış və ayırmaların köməyi ilə son dərəcə
ümumidən xüsusiyə tədricən enməsi idi. Kantın dili ilə desək,
bu, yekcinslik və ayrıcalaşma qanunlarını eyni dərəcədə təmin
etmək deməkdir. Lakin məhz əsl kamilliyin bundan ibarət
olmasından aşağıdakılar aşkara çıxır: elmin məqsədi– daha
böyük dürüstlük yox (çünki sonuncuya ən natamam ayrıca bir
məlumatda malik ola bilər), biliyin onun forması vasitəsi ilə
asanlaşdırılması və bununla verilən dolğun bilik imkanıdır. Odur
ki, idrakın elmiliyinin daha çox dürüstlükdən ibarət olması
barədə yayılmış yanlış fikir və elə bu cür yanlışlıqla yalnız
riyaziyyat və məntiqin əsl mənada elm olması (belə ki, yalnız
onlar özlərinin xalis apriorluğu üzündən təkzib olunmaz idrak
səhihliyinə malikdir) barədə bundan irəli gələn iddialar
əsassızdır. İdrakın təkzib olunmaz səhihliyi kimi sonuncu
üstünlüyü qəbul etməmək olmaz, lakin bu onlara xüsusi elmlilik
hüququ vermir. Elmlilik idrakın səhihliyindən yox, onun
ümumidən xüsusiyə tədricən enişə əsaslanan sistematik
formasından ibarətdir.
Bu, ümumidən xüsusiyə doğru elmlərə xas dərketmə
yolu ona səbəb olur ki, onlarda bir çox şey əvvəlki
müddəalardan deduksiya ilə, yəni sübutlarla əsaslandırılır. Bu
isə köhnə yanlışlığa belə bir bəhanə vermişdir ki, guya yalnız
sübuta yetmiş tam doğruların və guya hər bir həqiqətin sübuta
ehtiyacı var, halbuki əksinə, hər bir sübut onun özünün və ya
yenə də öz sübutlarının son dayağı ola biləcək isbatedilməz
həqiqətə ehtiyac duyur, elə buna görə də bilavasitə
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əsaslandırılmış həqiqət sübuta əsaslanan həqiqətdən, bulaq
suyu akvedukdan götürülmüş sudan üstün olduğu qədər,
üstündür.
Seyr –riyaziyyatı əsaslandırdığı kimi, istər sırf a priori
olsun, istərsə də empirik a posteriori olsun, bütün digər elmləri
əsaslandırdığı kimi – hər bir həqiqətin mənbəyi və hər bir elmin
əsası budur ( yalnız zəka tərəfindən öz qanunlarını əyani yox,
hər halda bilavasitə dərkinə əsaslanan məntiq istisna təşkil
edir). Günəş kainat üçün nədirsə, sübuta yetməmiş hökmlər,
onların sübutları yox, bilavasitə seyrdən götürülmüş və hər
hansı sübut əvəzinə ona əsaslanan hökmlər elm üçün odur,
çünki hər bir işıq ondan törəyir, ondan nur alan başqaları da
şölə saçır. Bu cür ilkin fikirlərin həqiqiliyini bilavasitə seyrdən
çıxarmaq, elmin bu cür dayaqlarını real şeylərin gözyetməz
kütləsindən irəli sürmək- mühakimə qabiliyyətinin işidir və bu
qabiliyyət aşkar dərk olunanı mücərrəd şüura dəqiq və düzgün
keçirmək bacarığından ibarətdir və buna görə dərrakə və zəka30
arasında vasitəçidir. Fərddə bu qabiliyyətin yalnız müstəsna və
adi ölçüdən artıq olan qüvvəsi həqiqətən elmi irəliyə apara
bilər, hökmdən hökm çıxarmağı, isbat etməyi, nəticə çıxarmağı
isə sağlam ağla malik olan hər kəs bacarır, əksinə, seyrdə dərk
olunmuşları lazımi anlayışlara müncər etmək və refleksiya üçün
elə təsbit etmək lazımdır ki, bir tərəfdən, real obyektlər üçün
ümumi olan-şahid bir anlayışda düşünülsün və digər tərəfdən,
onlarda müxtəlif olan anlayışların müvafiq miqdarında
düşünülsün; bu yolla qismən üst-üstə düşməyə baxmayaraq,
fərqli olan hər halda fərqli kimi dərk olunsun və düşünülsün,
qismən fərqə baxmayaraq, eyni olanlar hər bir konkret hal üçün
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qoyulmuş məqsəd və plana müvafiq eyni kimi dərk olunsun və
düşünülsün: bütün bunları mühakimə qabiliyyəti törədir. Onun
çatışmazlığı- məhdudluqdur. Məhdud insan ya müəyyən
münasibətdə eyniyyət təşkil edəndə nəyin qismən və ya nisbi
fərqini dərk etmir, ya da nisbi və ya qismən fərqli olandakı
eyniyyəti dərk etmir. Yeri gəlmişkən, mühakimə qabiliyyətinin
bu izahına onun Kant tərəfindən reflektiv və təyinediciyə
bölünməsini tətbiq etmək olar, ancaq bir şərtlə: onun aşkar
obyektlərdən anlayışa, yoxsa əksinə getməsindən asılı olaraq:
hər iki halda o, dərrakənin əyani dərketməsilə və zəkanın
reflektiv dərki arasında vasitəçilik edir. Təkcə şərtsiz olaraq əqli
nəticələrin ona gətirib çıxardığı həqiqət ola bilməz, onu
(həqiqəti) onlarla əsaslandırmaq həmişə nisbi, hətta
subyektivdir. Bütün sübutlar əqli nəticə olduğu üçün, yeni
həqiqət üçün əvvəlcə sübutlar yox, bilavasitə aşkarlıq axtarıb
tapmaq lazımdır və nə qədər ki, o yoxdur, sübut gətirmək olar.
Bina havadan asılı ola bilmədiyi kimi, heç bir elm də büsbütün
dəlilli-sübutlu ola bilməz: onun bütün sübutları nəsə əyani olana
və bu səbəbdən də isbatedilməzə müncər olunmalıdır. Ona görə
ki, bütün refleksiya aləmi əyani dünyaya əsaslanır və orada kök
salıb. Bütün son, yəni ilkin əyanilik – inandırıcıdır: bunu sözün
özü də göstərir. Buna görə o, ya empirikdir, ya da mümkün
təcrübə şərtlərinin aprior seyrinə əsaslanır; hər iki halda,o,
beləliklə, transsendent yox, immanent dərketməni çatdırır Hər
bir anlayış özünün dolayı da olsa əyani təsəvvürə
münasibətində məna və əhəmiyyət kəsb edir, anlayışlara aid
olanlar isə onlardan tərtib olunan hökmlərə və bütöv elmlərə
aiddir. Bu səbəbdən əqli nəticələr vasitəsilə açılan və sübutlar
vasitəsilə çatdırılan hər bir həqiqəti bilavasitə, sübutlar və əqli
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nəticələr olmadan dərk etmək imkanı mövcud olmalıdır. Təbii
ki, bəzi mürəkkəb riyazi teoremlərə münasibətdə, onlara biz
yalnız bir sıra əqli nəticələrdən sonra gəlib çıxırıq: məsələn,
Pifaqor teoremindən çıxarışlar yolu ilə hər növ vətər üçün xırda
və toxunan xəttin hesablanması belədir. Lakin bu cür həqiqət də
mahiyyət etibarilə və bütünlüklə mücərrəd müddəalara istinad
edə bilməz və onun əsasında duran məkan münasibətləri sırf a
priori seyr üçün o dərəcədə aşkar olmalıdır ki, onların abstrakt
ifadəsi bilavasitə sübut əldə edir. Qeyd edək ki, riyazi isbatlar
barədə indi daha müfəssəl bəhs olunacaq.
Doğrudur, çox vaxt guya- bütünlüklə şəksiz
mühakimələrdən çıxarılmış düzgün əqli nəticələrə əsaslanan və
bu səbəbdən təkzibedilməz həqiqət olan elmlər haqqında
yüksək tonla danışırlar. Əsl həqiqətdə isə, mühakimələr nə
qədər səhih olsa da, bir sıra sırf məntiqi hökmlər həmişə
mühakimələrin özlərində hazır şəkildə saxlanılan şeyin
aydınlaşdırılması və açılmasına gətirib çıxaracaqdır: onlarda
implicite qavranılan yalnız explicite şərh ediləcəkdir. Bu məşhur
elmlər dedikdə əsasən riyazi elmləri, ələlxüsus astronomiyanı
nəzərdə tuturlar. Lakin sonuncunun etibarlılığı ondan irəli gəlir
ki, onun əsasında a priori olaraq verilən və deməli, məkanın
səhvsiz seyri yoxdur, bütün məkan münasibətləri isə biri
digərindən aprior səhihlik gətirən zərurətlə (varlığın əsası) irəli
gəlirlər və buna görə inamla biri digərindən çıxarıla bilər. Bu
riyazi təriflərə burada təbiətin yeganə qüvvəsi- məsafənin kütlə
və kvadratlarının dəqiq nisbətində cazibə də qoşulur ki,
nəhayət, bu kütlələrin hər birinə birdəfəlik və həmişəlik ötirilən
hərəkətin emprik- göstəricisi ilə ətalət qanunu səbəbiyyət
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qanununun nəticəsi kimi a priori səhih fəaliyyət göstərir.
Astronomiyanın bütün materialı da bundan ibarətdir; həm
sadəliyi, həm də səhihliyi ilə o, sarsılmaz və predmetin əzəməti
və mühümlüyü sayəsində çox maraqlı nəticələrə gətirib çıxarır.
Məsələn, əgər mən hansısa planetin kütləsini və ondan peykə
qədər olan məsafəni bilirəmsə, səhvsiz olaraq onun dairəvi
hərəkət müstəvisi barədə nəticə çıxaracağam – Keplerin ikinci
qanununa əsasən. Bu qanun ona əsaslanır ki, həmin məsafədə
yalnız verilən sürət peyki eyni vaxtda həm planetə bağlayır,
həm də onun üzərinə düşməkdən saxlayır.
Beləliklə, yalnız bu cür həndəsi əsasda, yəni a priori seyr
vasitəsilə, üstəlik təbiətin məlum qanununu tətbiq etməklə əqli
nəticələrin köməyi ilə çox şeyə nail olmaq mümkündür, çünki
onlar bir əyani qavrayışdan digərinə bir növ körpü yaradırlar;
buna sırf əqli nəticələrlə müstəsna olaraq məntiqi yolda nail
olmaq olmaz.
Astronomiyanın birinci və əsas həqiqətlərinin mənbəyi,
əslində, induksiyadır, yəni bir çox seyrlərdə verilənlərin bir
düzgün, bilavasitə əsaslandırılmış fikirdə birləşdirilməsidir:
ondan sonra ehtimallar irəli sürülür, onların təcrübədə
induksiya olaraq təcrübə tamlığa yaxınlaşan təsdiqlənməsi
haqqında bəhs etdiyimiz birinci fikrin isbatıdır. Məsələn,
planetlərin görünən hərəkəti empirik baxımdan dərk edilmiş: bu
hərəkətin (planetlərin orbitinin) məkan əlaqəsi haqqında bir çox
yanlış fərziyyələrdən sonra, nəhayət, əsl hərəkət tapıldı, sonra
onun əməl etdiyi qanunlar (Kepler qanunları) kəşf edildi, son
nəticədə onun səbəbi (ümumi cazibə) tapıldı; bütün bu
fərziyyələrə onlarla və onların bütün həqiqi hallarının nəticələri
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ilə empirik dərk edilmiş üst-üstə düşmə yəni induksiya
mükəmməl dürüstlük verdi, yəni induksiya. Ehtimalı tapmaq
mühakimə qabiliyyətinin işi idi, o, həmin faktı düzgün qəbul
edib ona müvafiq ifadə verdi; induksiya isə, yəni təkrar seyr
hipotezin doğruluğunu təsdiqlədi. Əgər biz dünya məkanını
sərbəst dolaşa bilsəydik və teleskopik gözə malik olsaydıq,
sonuncu bilavasitə, yəni yeganə empirik seyrin köməyi ilə də
müəyyən edilə bilərdi. Deməli, burada da əqli nəticə
dərketmənin mühüm və yeganə mənbəyi deyil, yalnız bəd gün
üçün vasitədir.
Nəhayət üçüncü, bir başqa növ misal gətirmək üçün onu
da qeyd edək ki, metafiziki həqiqətlər, Kantın “Təbiətşünaslığın
metafiziki başlanğıcı” əsərində ifadə etdiyi kimi, özlərinin
aşkarlığına görə sübutlara borclu deyillər. A priori olaraq
şübhəsiz olanı biz bilavasitə dərk edirik: hər növ idrakın forması
kimi o, tərifəmizdən son zərurətlə dərk olunur. Məsələn,
materiyanın daimi olmasını, yəni nə yarana, nə də məhv ola
bilməsini biz bilavasitə mənfi həqiqət kimi bilirik, çünki bizim
məkan və zamanı təmiz seyrimiz hərəkət imkanı verir, dərrakə
isə səbəbiyyət qanununda forma və keyfiyyətin dəyişməsi
imkanı verir; lakin materiyanın yaranması və ya məhvi üçün
bizdə müvafiq təsəvvür forması yoxdur. Bu səbəbdəndir ki,
həmin həqiqət bütün dövrlərdə, hər yerdə və hər bir kəs üçün
aşkar olmuş, heç vaxt ciddi şəkildə şübhəyə məruz qalmamışdır;
əgər o, olduqca çətin və iynənin ucunda ləngər vuran Kant
sübutundan savayı digər dərketmə əsasına malik olmasaydı, bu
olmazdı. Bundan savayı mən (əlavədə aydınlaşdırdığım kimi)
Kantın sübutlarını yanlışlıq hesab edirəm və yuxarıda
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göstərmişəm ki, materiyanın daimliyini təcrübənin imkanında
zamanın yox, məkanın malik olduğu iştirakdan çıxarmaq
lazımdır. Bütün həqiqətlərin (bu mənada metafiziki adlanan)
gerçək əsaslandırılması yəni idrakın zəruri və ümumi
formalarının abstrakt ifadələri yenə da abstrakt müddəalardan
ibarət ola bilməz; o, yalnız aydın-aşkar və heç bir təkzibin əli
çatmayan tezislərdə özünü a priori olaraq büruzə verən
təsəvvür formalarının bilavasitə dərkindən ibarətdir. Əgər hər
halda belə həqiqətlərin sübutunu vermək istəsələr, yalnız belə
bir şeyə göstərişdə ola bilər ki, hansısa şübhəsiz həqiqətdə hissə
və ya ilkin şərt kimi sübuta yetə biləcək həqiqət vardır. Belə ki,
aydınlaşdırmışam ki, hər bir empirik seyrdə artıq səbəbiyyət
qanununun tətbiqi mövcuddur və bu səbəbdən onun dərk
edilməsi hər növ təcrübənin şərtidir və bu yolla Hyumun iddia
etdiyi kimi, ondan törəyə və asılı ola bilməz.
Sübutlar, ümumiyyətlə, öyrənmək istəyənlərdən çox,
mübahisəni xoşlayanlar üçündür. Sonuncular inadla bilavasitə
dürüst fikri rədd edirlər: yalnız həqiqət hərtərəfli ardıcıl ola
bilər; buna görə höcətçilərə göstərmək lazımdır ki, onlar bir
forma altında və dolğun surətdə digər forma altında və
bilavasitə rədd etdikləri ilə razılaşırlar, yəni onlara inkar edilən
və qəbulolunan arasındakı məntiq baxımından zəruri əlaqəni
göstərmək lazımdır.
Bundan savayı, elmi forma, yəni xüsusi olanın yüksələn
qaydada ümumiyə tabe etdirilməsi bir çox müddəaların
həqiqiliyinin yalnız məntiq baxımından, daha doğrusu, onların
digər müddəalardan asılılığı, yəni eyni zamanda sübut kimi çıxış
edən əqli nəticə vasitəsilə əsaslandırılmasına səbəb olur. Lakin
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heç vaxt unutmaq olmaz ki, bütün bu elmi forma daha böyük
həqiqiliyə nail olmaq yox, dərketməni asanlaşdırmaq üçün bir
vasitədir. Hansısa heyvanın xüsusiyyətini mənsub olduğu
növdən tutmuş yüksələn xətlə cinsinə, ailəsinə, təriq və sinfinə
varmaqla öyrənmək, həmin heyvanı hər dəfə ayrılıqda tədqiq
etməkdən asandır; lakin əqli nəticənin köməyi ilə əldə edilən
müddəaların həqiqiliyi daim şərtlənmişdir və nəticı etibari ilə
əqli nəticələrə yox seyrə əsaslanan hansısa başqa bir
həqiqətdən asılıdır. Əgər sonuncu (seyr) hökmün köməyi ilə
gəlinən nəticə qədər bizə yaxın olsaydı, ona, şübhəsiz, üstünlük
verilməliydi. Çünki anlayışlardan çıxarılan hər növ nəticə
sferaların öz aralarında yuxarıda göstərilmiş çoxşəkilli üst-üstə
düşməsi və onların məzmununun təyin edilməsində
tərəddüdlər üzündən aldadıcı ola bilər: yalançı təlimlərin
çoxsaylı sübutları və hər növ sofizm buna misal ola bilər.
Doğrudur, hökmlər öz formasına görə tamamilə düzgündür,
lakin onlar öz materiyasına
anlayışlara görə olduqca
etibarsızdır, qismən ona görə ki, sonuncuların sferası çox vaxt
düzgün müəyyən edilmir, qismən ona görə ki, onlar öz
aralarında müxtəlif şəkildə kəsişirlər və bir sfera özünün ayrıayrı hissələri ilə digərinin tərkibində olur, odur ki, ixtiyari olaraq
ondan başqa sferaya keçmək olar, sonra da göstərildiyi kimi.
Yaxud başqa sözlə desək, medius (orta) kimi terminus minor
(daha kiçik termin) da müxtəlif anlayışlara tabe etdirilə bilər.
Termin anlayışının içərisindən isə istənilən terminus major
(böyük termin) və medius seçilir və ona müvafiq olaraq müxtəlif
nəticə çıxır
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Beləliklə, hər yerdə bilavasitə aşkarlıq sübut edilmiş
həqiqətdən qat-qat üstündür və sonuncudan o yerdə istifadə
etmək olar ki, orada birincini çox uzaqda axtarmaq lazım gəlir.
O yerdə yox ki, orada aşkarlıq sübut edilmiş həqiqətdən daha
yaxındadır. Yuxarıda biz artıq gördük ki, həqiqətən məntiqdə –
o yerdə ki, bilavasitə idrak ayrıca götürülmüş hər bir halda
törəmə elmidən bizə daha yaxındır, biz düşünərkən həmişə
təfəkkür qanunlarının yalnız bilavasitə dərkini rəhbər tuturuq və
məntiqdən istifadə etmirik.*

§ 15
Beləliklə, əgər biz bu qənaətdə olsaq ki, seyr hər növ
aşkarlığın ilk mənbəyidir, ona yalnız bilavasitə və ya dolayı
münasibət mütləq həqiqəti təşkil edir, daha sonra, ona ən yaxın
yol ən etibarlı yoldur, çünki anlayışların hər növ vasitəçiliyi
çoxsaylı yanlışlıqlarla bağlıdır,” - deyirəmsə, əgər biz bu cür
qənaətlə Evklid tərəfindən elm kimi müəyyən edilmiş və
indiyədək o cür də qalan riyaziyyata müraciət etsək, o zaman
onun getdiyi yolları qəribə və hətta yanlış hesab etməyə
bilmərik. Biz tələb edirik ki, hər bir məntiqi sübut əyani sübuta
müncər edilsin: o isə əksinə, ona xas, hər zaman yaxın inandırıcı
aşkarlığı rədd etmək və onu məntiqi sübutla əvəz etməyə səy
göstərir. Biz etiraf etməliyik bu ona bənzəyir ki, kimsə qoltuq
ağacında gəzmək üçün ayaqlarını kəsir, yaxud «Həssaslığın
təntənəsi»ndə şahzadə real gözəl təbiətdən qaçır ki, teatr
dekorasiyasından – onu təqliddən ləzzət alsın.
*

II cildin 12-ci fəsli buraya aiddir.
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Mən bu yerdə “Əsas qanunu haqqında” traktatın altıncı
fəslində dediklərimi yada salmalıyam və güman edirəm ki,
oxucunun yaddaşından bunlar hələ silinməyib. Odur ki, mən, öz
iradlarımı adı çəkilən fəsildə deyilənlərlə əlaqələndirir, bir daha
riyazi həqiqətin sadəcə dərk olunmasının əsası – bu məntiqi
cəhətdən verilə bilər və varlığın əsası – bu bilavasitə, yalnız
məkan və zamanın hissələrinin əyani dərk edilən əlaqəsi
arasındakı fərqi yenidən izah etməyə lüzum görmürəm. Bu elə
bir əlaqədir ki, onun dərk edilməsi əsl məmnunluq və əsaslı bilik
verir, halbuki idrakın sadəcə əsası həmişə üzdə qalır və daha
bunun nə üçün belə olduğunu yox, yalnız onu izah edə bilər ki,
bu belədir. Evklid elmin açıq-aşkar ziyanına sonuncu yolu
seçmişdir. Çünki lap əzəldə, deyək ki, o, birdəfəlik
göstərməkdənsə ki, üçbucaqda bucaqlar və tərəflər qarşılıqlı
surətdə müəyyənləşir və əsas qanununun formasına görə birbirinin əsası və nəticəsidirlər. O burada da bir məkanda
hökmranlıq edən və hər yerdə olduğu kimi, burada da belə bir
zərurəti – nəsə bir şey olduğu kimi olmalıdır, çünki ondan tam
fərqlənən başqa bir şey necə varsa elədir – zərurətini ardınca
gətirir; bu yolla üçbucağın mahiyyətinə dərin nüfuz etmək
əvəzinə o, üçbucaq haqqında bir sıra natamam, ixtiyari seçilmiş
teoremlər irəli sürür və onların məntiqi dərk olunma əsasını
ziddiyyət qanunu üzrə çox əziyyətli, məntiqi cəhətdən qurulmuş
dəlillər vasitəsilə aydınlaşdırır. Bu məkan münasibətlərinin
ətraflı dərk olunması əvəzinə biz, beləliklə, onlardan cüzi ixtiyari
verilmiş nəticələri əldə edir və biz bu vəziyyətdə o insana
bənzəyirik ki,ona mürəkkəb quruluşlu maşını göstərib, onun
daxili əlaqəsini və quruluşunu izah etməyiblər. Evklidin isbat
etdiyi hər şeylə bağlı işlərin məhz bu cür olması ilə biz ziddiyyət
Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

113

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

qanununa əsasən razılaşmalıyıq; lakin bunun niyə belə
olduğunu heç vaxt bilməyəcəyik. Buna görə sehrbazın
hoqqalarından sonra keçirdiyin xoşagəlməz hisslər kimi hisslər
keçirirsən, Evklid tərəfindən gətirilən sübutların əksəriyyəti də
əsl həqiqətdə onlara yaman oxşayır. Həqiqət demək olar
həmişə arxa qapıdan girir, hansısa kənar bir vəziyyətdən per
accidens aşkar olur. Çox vaxt apaqogik sübutlar qapıları biri
digərinin ardınca bağlayır və yalnız birini açıq saxlayır ki, sən də
qeyri-ixtiyari ora daxil olursan. Bəzən Pifaqor teoremində
olduğu kimi xətlər çəkilir, ancaq məlum deyil ki, niyə; sonra
aydın olur ki, bunlar bir cələ imiş və onu qəfildən çəkib
şagirdlərin razılığını tuturlar və o təəccüblə daxili əlaqəsinə görə
onun üçün anlaşılmaz qalan məsələni qəbul etməlidir. İş o yerə
çatır ki, şagird Evklidi dərindən öyrənir, amma məkan
münasibətləri qanunlarının əsl mahiyyətinə varmadan,
onlardan bəzi nəticələri əzbərləməklə kifayətlənmiş olur. Bu
empirik və qeyri-elmi bilik deyək ki, xəstəliyi və onun dərmanını
bilən, lakin onların qarşılıqlı əlaqəsindən xəbəri olmayan
həkimin məlumatına bənzəyir. Bütün bunlar onun nəticəsidir ki,
dərketmənin müəyyən növünə xas sübutun və aşkarlığın
xarakterini özbaşına rədd edir və zorla onu həmin biliyin
mahiyyətinə yad olan başqası ilə əvəz edirlər. Yeri gəlmişkən,
Evklidin istifadə etdiyi üsul hər cür heyrətə layiqdir və bu heyrət
onun yaradıcısını bir çox əsrlər boyu müşayiət etmiş və o qədər
irəli getmişdir ki, onun riyazi üsulları elmi şərhin nümunəsi
sayılmış, bütün digər elmlərdə onu təqlid etmiş və son nəticədə
ondan səbəbini özləri də bilmədən, hər halda üz döndərmişlər.
Bizimsə gözümüz qarşısında riyaziyyatda Evklid üsulu parlaq
təhrif kimi durur. Lakin istər elmdə olsun, istərsə də həyatda,
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qabaqcadan düşünülmüş və metodiki xarakterə malik olan və
ümumi bəyənilən hər bir böyük yanlışlıq üçün o dövrlərdə
hakim olan fəlsəfədə səbəb tapmaq olar.
Eleatlar təzahür edən və düşünülən arasındakı fərqi,
bəzən isə ziddiyyəti ilk dəfə kəşf etmiş və özlərinin filosofemləri
və sofizmləri üçün bundan dəfələrlə istifadə etmişlər. Sonradan
meqarlılar, dialektiklər, sofistlər, yeni akademiklər və
şəkkaklar 31 onların yolu ilə getmişlər. Onlar xəyaliyə, yəni
hisslərin, daha doğrusu dərrakənin aldanmasına xüsusi diqqət
yetirmişlər, belə ki, bu aldanış həmin hissləri seyrə çevirirdi; bu
aldanış çox vaxt bizi şüurun inamla gerçəklikdə rədd etdiyi
şeyləri, məsələn, suda sınmış çubuğu və s. görməyə məcbur
edir. Aydın idi ki, hissi seyrə şərtsiz etibar etmək olmaz və
buradan tələsik belə nəticə çıxarılmışdır ki, yalnız şüurlu məntiqi
təfəkkür həqiqətə zəmanət verir. Hərçənd Platon
(«Parmenid»də), meqarlılar, Pirron 32 və yeni akademiklər
misallarla (sonradan həmin qayda ilə Sekst Empirik) göstərdilər
ki, digər tərəfdən əqli nəticələr və anlayışlar da aldadır və öz
ardınca çox asanlıqla meydana çıxan və hissi seyrdəki xəyaliliyə
nisbətən olduqca çətin həllini tapan paralogizm33 və sofizmlərə
səbəb olur. Bununla belə, empirizmin əksi kimi yaranmış
rasionalizm üstün gəlmiş və Evklid ona müvafiq riyaziyyatı
işləyərək qeyri-ixtiyari olaraq yalnız aksiomları əyani aşkarlıqla,
yerdə qalanları isə əqli hökmlərlə əsaslandırmışdır. Onun üsulu
bütün əsrlər ərzində hökmran olmuş və əgər a priori sırf seyrlə
empirik seyr arasındakı fərq müəyyən edilməsəydi, bunun sonu
görünməyəcəkdi. Qeyd edək ki, artıq Evklidin şərhçisi Prokl,
görünür bu fərqi tamamilə dərk edirdi, bunu Keplerin özünün
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De harmoniya mundi kitabında latın dilinə tərcümə etdiyi yer də
göstərir; lakin Prokl bu məsələyə yetərincə əhəmiyyət
verməmiş, onu olduqca təcrid edilmiş vəziyyətdə qoymuş,
gözəçarpmamış qalmış və məqsədə nail olmamışdır. Yalnız iki
min il sonra, Avropa xalqlarının biliyi, təfəkkürü və fəaliyyətində
böyük dəyişikliklər etmiş Kant təlimi riyaziyyata belə təsir
göstərmişdir. Çünki yalnız böyük düha bizə məkan və zaman
seyrinin empirikdən tamamilə fərqləndiyini, hissələr hansı bir
təsirdən tam azad olduğunu və onunla yox, onu şərtləndirdiyini,
yəni aprior və bu səbəbdən hiss illüziyaları üçün əlçatmaz
olduğunu anladandan, yalnız bundan sonra biz başa düşdük ki,
Evklidin riyaziyyatda məntiq üsulları lüzumsuz tədbirlilik, sağlam
ayaqlar üçün qoltuq ağacıdır, o, gecə vaxtı aydın, möhkəm yolu
su kimi qəbul edib ona ayaq basmağa qorxan və daim ona yaxın
çala-çuxur yerlərlə addımlayan və arabir yalançı suya ayaq
basmaqdan sevinən yolçuya bənzəyir. Yalnız indi biz tam
yəqinliklə iddia edə bilərik ki, hansısa fiquru seyr edərkən
təsəvvürümüzə gələn zəruri şey onun kağız üzərində ola bilsin
ki, pis icra edilmiş çertyojundan və bu zaman düşünülən
abstrakt anlayışından yox, bilavasitə bizə a priori məlum olan
hər növ idrak formasından irəli gəlir. Bu forma hər yerdə əsas
qanunudur; burada o, seyr, yəni məkan formasıdır, varlığın
əsası qanunudur; lakin onun aşkarlığı və əhəmiyyəti idrakın əsas
qanununun aşkarlığı və əhəmiyyəti kimi, yəni məntiqi həqiqət
kimi böyük və vasitəsizdir. Buna görə yalnız sonuncuya etibar
etmək və riyaziyyata xas sferanı onun üçün tamamilə yad
anlayışlar sahəsində ona təsdiq tapmaqdan ötrü tərk etməyə
heç bir lüzum yoxdur. Riyaziyyata xas zəmində qalmaqla biz, o
böyük üstünlüyü əldə etmiş oluruq ki, burada nəyinsə belə
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olması barədə bilik niyə bunun belə olması fikri ilə üst-üstə
düşür, halbuki Evklid üsulu bu iki biliyi tamamilə ayırır və
sonuncunu yox, yalnız birincini verir. Aristotel Analyt. post I, 27də çox gözəl deyir: «Mövcud olan və nəyə görə mövcud olan
barədə əlüstü bilik daha dəqiq və ilkindir, nəinki mövcud olan və
nəyə görə olan barədə ayrıca bilik.» Axı biz fizikada o zaman
məmnunluq hiss edirik ki, nəsə belədir biliyi nəyə görə belədir
biliyi ilə birləşir, civə Toriçelli borucuğunda 28 düym yüksəkliyə
qalxır– əgər biz əlavə etməsək ki, civə belə yüksəklikdə havanın
əks təsiri ilə duruş gətirir, bu pis bilikdir. Nə səbəbə biz
riyaziyyatda dairənin qualitas occultası ilə (gizli keyfiyyət)
kifayətlənməliyik, bir halda ki, burada kəsişən hər iki vətərin
kəsikləri həmişə bərabər düzbucaqlı yaradır?

Bunun belə olmasını – Evklid əslində üçüncü kitabın 35ci teoremində isbat edir; lakin bunun niyə belə olması isə hələ
məlum deyil. Pifaqor teoremi də bizi eynilə bu cür düzbucaqlı
üçbucağın qualitas occultası ilə tanış edir; Pifaqorun geydirmə
və hətta hiyləgər isbatı niyə sualı zamanı bizi köməksiz qoyur,
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halbuki əlavədəki artıq bizə məlum fiqur elə ilk baxışda işi bu
isbatdan qat-qat yaxşı aydınlaşdırır və bu xassənin zərurətinə və
onun adi bucaqdan asılılığına dərin daxili inam təlqin edir.
Tən olmayan katetlər zamanı, ümumiyyətlə, bütün
mümkün həndəsi həqiqətlərdə olduğu kimi, belə əyani
inandırıcılıq olmalıdır, ona görə ki, bu cür həqiqətin kəşfi seyr
edilən zərurətdən irəli gəlir, isbatı isə sonradan düşünülürdü.
Buna görə həndəsi həqiqətin zərurətini aydın başa düşməkdən
ötrü onun birinci kəşfi zamanı edilmiş fikrin gedişatını yalnız
təhlil etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, istərdim ki, riyaziyyat
Evklidin tətbiq etdiyi sintetik metod əvəzinə analitik metodun
köməyi ilə tədris edilsin. Doğrudur, mürəkkəb riyazi həqiqətlər
üçün bu çox böyük, hərçənd dəf edilməsi mümkün olan
çətinliklərlə bağlı olardı. Almaniyada müxtəlif yerlərdə
riyaziyyatın tədrisini dəyişməyə başlamışlar və çox vaxt bu
analitik yolla gedirlər. Bunu hamıdan qətiyyətli Nordhauzen
gimnaziyasının riyaziyyat və fizika müəllimi cənab Kozak
etmişdir: 6 aprel 1852-ci ildə imtahanlar proqramına o,
həndəsinin mənim göstərdiyim prinsiplər üzrə şərh edilməsinin
qoşulmasına hərtərəfli cəhd göstərmişdir.
Riyazi üsulun yaxşılaşdırılması üçün ələlxüsus belə bir
xürafatdan əl çəkmək lazımdır ki, guya isbat edilmiş həqiqət
əyani dərk olunmuşla müqayisədə hansısa üstünlüyə malikdir,
guya ziddiyyət qanununa əsaslanan məntiqi həqiqət bilavasitə
aşkar olan və məkanın xalis seyrinin ona məxsus olduğu
metafiziki həqiqətdən yaxşıdır.
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Ən səhih və hər yerdə izahedilməz – olan bu, əsas
qanununun məzmunudur. Çünki o, özünün müxtəlif növlərində
bizim bütün təsəvvür və idrakımızın ümumi formasını ifadə edir.
Hər cür izah ona müncər etmə, ayrıca halda onun ifadə etdiyi
təsəvvürlərin, ümumiyyətlə, əlaqəsinə işarədir. Deməli o, bütün
izahların prinsipidir və buna görə izaha gəlmir və ona ehtiyacı
yoxdur, belə ki, hər cür izah artıq onu nəzərdə tutur və yalnız
onun vasitəsilə məna kəsb edir. Eyni zamanda, onun
növlərindən heç biri digərləri qarşısında üstünlüyə malik deyil:
o, lap varlığın əsası, yaxud vücudagəlmə, yaxud hərəkət, yaxud
idrak qanunu kimi dürüst və isbatedilməzdir. Onun həm bir,
həm də digər növlərində əsasın nəticəyə münasibəti zəruri
xarakter daşıyır: o, ümumiyyətlə, zərurət anlayışının mənbəyi və
yeganə mənasıdır. Əgər əsas verilibsə, nəticənin olması
zərurətindən başqa bir zərurət mövcud deyil və nəticənin
zəruriliyini arxasınca aparmayan əsas da mövcud deyil. Necə ki,
idrakın əsasının mühakimələrində verilmişdən heç bir şəkkşübhə olmadan yekunda ifadə olunan nəticə irəli gəldiyi kimi,
varlığın məkandakı əsası da eləcə şübhəsizdir: əgər mən iki
axırıncının nisbətini əyani başa düşdümsə, onun şübhəsizliyi
istənilən məntiqi həqiqət kimi böyükdür. On iki aksiomdan
hansısa birindən heç də az olmayaraq, belə nisbətin ifadəçisi
hər bir həndəsi teoremdir. Axı teorem metafiziki həqiqətdir və
özlüyündə hər cür məntiqi sübut etmənin metaloji həqiqəti və
ümumi əsası olan ziddiyyət qanununun özü kimi bilavasitə
doğrudur. Əgər kimsə hansısa teoremdə ifadə olunan məkan
münasibətlərinin əyani təsəvvür edilən zərurətini inkar edirsə,
o, eyni haqla aksiomları da, mühakimələrdən nəticə çıxarmaları
da və hətta ziddiyyət qanununun özünü də inkar edə bilər:
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çünki bütün bunlar eyni dərəcədə isbatedilməz, bilavasitə aşkar
və a priori dərk olunan münasibətlərdir. Buna görə, əgər
məkan münasibətlərinin aşkar dərk olunan zərurətini hökmən
məntiqi isbat yolu ilə ziddiyyət qanunundan çıxarmaq
istəyirlərsə, bu ona bənzəyir ki, kimsə başqası torpağı onun
bilavasitə sahibinə əvvəlcə Len sahibliyinə vermək istəyir.
Evklid də məhz belə hərəkət edir. O, yalnız öz aksiomlarını
qeyri-ixtiyari olaraq bilavasitə aşkarlıqla əsaslandırır, bütün
sonrakı həndəsi həqiqətlər ya bu aksiomların ilkin şərtlərinə, ya
teoremdə təxminlərə uyğun gəlməsinə, ya da teoremin əksinin
ehtimala, aksioma, əvvəlki teoremlərə və hətta özünə zidd
olmasına əsaslanan məntiqi isbata məruz qalır. Lakin aksiomlar
hər hansı digər həndəsi teoremə nisbətən daha çox bilavasitə
aşkarlığa malik deyil: onlar daha az məzmuna malik
olduqlarından daha sadədirlər.
Cinayətkarı dindirərkən, onun ifadələrini protokola daxil
edirlər ki, onların qarşılıqlı uzlaşmasından həqiqət üzə çıxarılsın.
Lakin bu fənddən məcburən istifadə edirlər və əgər hər bir
ayrıca ifadədən həqiqəti bilavasitə öyrənmək mümkündürsə,
ona əl atmırlar, bir də ki, cani lap əzəldən ardıcıl surətdə yalan
sata bilər. Buna baxmayaraq, Evklid məkanı birinci üsulla tədqiq
etmişdir. Doğrudur, bu zaman o, belə bir şəksiz ilkin şərtdən
çıxış edirdi ki, təbiət hər yerdə və deməli, özünün əsas
formasında, məkanda ardıcıl olmalıdır, məkanın hissələri öz
aralarında səbəb və nəticə münasibətlərində olduğu üçün heç
bir məkan münasibəti bütün digərləri ilə ziddiyyətə girməyərək,
olduğundan başqa cür ola bilməz. Lakin bu çox çətin və qeyriqənaətbəxş dolayı yoldur, o, vasitəli idrakı elə o dərəcədə səhih
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vasitəsizdən üstün tutur, o, elmin böyük ziyanına nəyinsə olması
idrakını nə səbəbə olması idrakından ayırır: o, nəhayət məkan
qanunlarına nüfuz etməni bütünlüklə öyrəncinin üzünə bağlayır
və hətta onu əqli nəticələr, şeylərin səbəbi və daxili əlaqəsini
həqiqi tədqiq etməkdən məhrum edir, əvəzində bu belədir kimi
tarixi biliklə kifayətlənməyə alışdırır. Bu üsula belə inadla aid
edilən hazırcavablıq məşqi sadəcə olaraq ondan ibarətdir ki,
öyrənci əqli nəticələr, yəni ziddiyyət qanununun tətbiqi
məsələsində məşq edir, ələlxüsus o, hafizəsini toplayıb elə
məlumatları yadda saxlamağa çalışır ki, onların qarşılıqlı
uzlaşması müqayisə tələb edir.
Maraqlıdır ki, isbatın bu üsulu hesabda yox, ancaq
həndəsədə tətbiq edilir, belə ki, hesabda həqiqətə, doğrudan
da, yalnız seyr yolu ilə özünü büruzə verməyə imkan yaradılır ki,
bu da sadə bir hesablamadır. Ədədlərin seyri yalnız zamanda
baş tutur və buna görə həndəsi fiqur kimi heç bir hissi sxemlə
təqdim edilə bilmədiyi üçün, burada özü-özünə belə bir şübhə
aradan qalxır ki, guya seyr yalnız empirik xarakterə malikdir və
bu səbəbdən aldadıcıdır, halbuki yalnız bu şübhə həndəsədə
isbatın məntiqi üsulunun səbəbi ola bilərdi. Zaman yalnız bir
ölçüyə malik olduğuna görə, hesab yeganə əməliyyatdır ki,
bütün digərləri ona müncər edilməlidir; bu hesab isə a priori
olaraq seyrdən savayı bir şey deyil və ona heç bir tərəddüd
(7 + 9 х 8 - 2) = 42
etmədən burada istinad olunur
və təkcə o, yerdə qalanların
hamısı, hər bir hesablama, hər bir tənlik üçün son yoxlamadır.
3
Məsələn,
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olduğunu isbat etmir, zaman etibarilə sırf seyrə istinad
edir, hesabı və bu yolla hər bir ayrıca müddəanı aksioma çevirirlər.
Həndəsəni bürümüş isbatlar əvəzinə, hesab və cəbrin bütün
məzmunu buna görə yalnız hesablamanı azaltmaq üsuludur.
Doğrudur, bizim ədədləri zamandakı bilavasitə seyrimiz, yuxarıda
göstərildiyi kimi, on rəqəmindən uzağa getmir: bu hüdudların
arxasında-seyr öz yerini ədədlərin sözdə qeydə alınmış abstrakt
anlayışa verməlidir və seyr real olaraq artıq icra edilmir, yalnız tam
müəyyənliklə qeyd olunur. Lakin bu halda belə böyük rəqəmləri
həmişə eyni kiçik rəqəmlərlə ifadə etməyə imkan verən ədəd
təriqli mühüm köməkçi üsul sayəsində hər bir hesablamaya əyani
aşkarlıq vermək olar. Bunu o halda da həyata keçirmək olar ki, bu
zaman abstraksiyaya o dərəcədə əl atırlar ki, təkcə ədədlər yox,
qeyri-müəyyən kəmiyyətlər və bütöv əməliyyatlar da in abstracto
düşünülür və buna uyğun qeyd edilir, məsələn, r-b, odur ki, belə
əməliyyatlar artıq icra edilmir, onlara istinad edilir.
Bu cür haqla və hesabda olduğu kimi səhihliklə
həndəsədə də həqiqəti sırf a priori seyrlə sübut etmək olardı.
Mahiyyət etibarilə varlığın əsası qanunu üzrə məhz bu əyani dərk
olunmuş zərurət həndəsəyə onun böyük aşkarlığını verir, hər bir
kəsin şüurunda həndəsi teoremlərin doğruluğu həmişə işin
mahiyyətindən uzaq olan, bizim əminliyimizə xələl gətirmədən çox
vaxt unudulan süni məntiqi isbata yox, məhz ona əsaslanır. Belə
məntiqi isbat isə həndəsənin aşkarlığına qətiyyən xələl gətirmədən
olmaya da bilərdi, çünki o, ondan (məntiqi isbatdan) bilmərrə asılı
deyil. Bu cür isbat həmişə bizim bunadək idrakın digər üsulu ilə
tam yəqinlik hasil etdiyimiz şeyi təsdiqləyir və bu baxımdan
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başqası tərəfindən öldürülən düşmənə əlavə zərbə vuran və sonra
onu məhz özü öldürməsi ilə öyünən qorxaq əsgərə bənzəyir.*
Bütün bunlara görə, çox güman ki, hər növ
aşkarlığın timsalı və rəmzi olan riyazi aşkarlığın öz mahiyyətinə
görə sübuta yox, bilavasitə seyrə əsaslandığına daha şübhə
olmayacaq, sonuncu isə burada və eləcə də hər yerdə hər növ
həqiqətin son əsası və mənbəyidir. Bununla belə, riyaziyyatın
əsasında duran seyr hər hansı digəri qarşısında, yəni empirik seyr
qarşısında böyük üstünlüyə malikdir. Belə ki, o, aprior olduğu və
həmişə yalnız hissə-hissə və ardıcıl verilən təcrübədən asılı
olmadığı üçün ona hər şey eyni dərəcədə yaxındır, odur ki, ixtiyari
olaraq ya əsasdan, ya da nəticədən çıxış etmək olar. Bu ona tam
düzlük verir, ona görə ki, nəticə onda əsasına görə tanınır, zərurət
xarakterinə isə məhz belə bilik malikdir: məsələn, tərəflərin
bərabərliyi üçün bucaqların bərabərliyi əsas kimi oturacaq qəbul
edilir. Bununla belə, hər bir empirik seyr və təcrübənin böyük
hissəsi əks yolla gedir – yalnız nəticədən əsasa doğru; bu növ idrak
səhvsiz deyil. Çünki, əgər əsas verilibsə, zərurət yalnız nəticəyə
xasdır, daha nəticədən əsasın dərk edilməsinə yox, belə ki, eyni bir
Daim more geometrico filosofluq etməsi ilə öyünən Spinoza
həqiqətən də özü düşündüyündən də artıq belə hərəkət edirdi. Çünki o
şey ki, onun üçün şübhəsiz idi və dünyanın mahiyyətinin bilavasitə,
aşkar qavranılmasından öz həllini tapmışdı, o, onu bu idrakdan asılı
olmadan məntiqi isbat etməyə çalışır. Özünün qabaqcadan
düşünülmüş və məlum olan nəticəsinə o bununla nail olur ki, çıxış
nöqtəsi kimi ixtiyari qondarma anlayışları (substantia, causa sui
[substansiya, özünün səbəbi] və s. ) seçir və gətirdiyi dəlil-sübutlarda
özünə elə sərbəstliyi rəva görür ki, onlar üçün anlayışların geniş
sferası tam əlverişlidir. Buna görə də onun təlimində həqiqi və gözəl
olan hər şey həndəsədə olduğu kimi sübutlardan qətiyyən asılı deyil.
(II cildin 13-cü fəsli buraya aiddir).
*
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nəticə müxtəlif əsaslardan irəli gələ bilər. İdrakın bu axırıncı növü
həmişə yalnız induksiyadır, yəni bir əsası göstərən çoxsaylı
nəticələr üzrə əsasın səhihliyi qəbul edilir; bütün hallar heç vaxt
göz qabağında ola bilmədiyi üçün burada da həqiqət heç vaxt
şərtsiz səhih olmur. Halbuki hissi seyrin verdiyi hər növ dərketmə
və təcrübənin böyük hissəsi yalnız bu növ həqiqətə malikdir.
Hansısa hissin aldığı təsir dərrakənin təsirdən səbəbə doğru əqli
hökmünə gətirib çıxarır; lakin səbəbdən əsasa doğru nəticə heç
vaxt şübhəsiz ola bilmədiyinə görə, burada yalnız yuxarıda
göstərildiyi kimi, tez-tez baş verən yanlış görüntü və ya hisslərin
aldanışı mümkündür. Bir neçə və ya beş hissin hamısı, eyni səbəbi
nişan verən təsirə məruz qalırlarsa, xülya imkanı mövcud olsa da,
azalır, çünki məlum hallarda hissiyyat bütünlüklə aldanır: məsələn,
saxta sikkə belə təsir göstərir. Hər növ empirik idrak və zaman
bütövlükdə təbiətşünaslıq, onun təmiz (Kanta görə metafiziki)
hissəsi istisna olmaqla, bu vəziyyətdədir. Burada da səbəb təsir
üzrə dərk olunur: odur ki, təbiət haqqında hər növ nəzəriyyə
fərziyyələrə əsaslanır, onlar isə çox vaxt yanlışdır və tədricən öz
yerlərini daha düzgünlərinə verirlər. Yalnız bilərəkdən aparılan
eksperimentlərdə dərketmə səbəbdən təsirə doğru, yəni düzgün
yolla gedir, lakin bu eksperimentlərin özləri yalnız və yalnız
gümanlar nəticəsində aparılır. Buna görə təbiətşünaslığın heç bir
qolu, istər, məsələn, fizika, ya astronomiya, ya da fiziologiya olsun,
riyaziyyat və ya məntiq kimi dərhal kəşf edilə bilməzdi: bunun
üçün bir çox yüzilliklərin təcrübəsini toplamaq və müqayisə etmək
tələb olunurdu və olunur da. Yalnız təkrar empirik təsdiqlər
ehtimalın əsaslandığı induksiyanı belə tamlığa yaxınlaşdırır,
təcrübədə o, səhihliyi əvəz edir, onun mənbəyi, həndəsədə
istifadə üçün – düz və əyri xətlərin qarşılıqlı ölçülməzliyi, hesab
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üçün - loqarifmin şəksiz düzgünlüyünün əlçatmazlığı kimi fərziyyə
üçün də ziyanlı sayılmır. Çünki sonsuz kəsrlər vasitəsilə dairənin
kvadratını və loqarifmi sonsuz olaraq dəqiqliyə yaxınlaşdırdıqları
kimi, eləcə də təkrarlı təcrübə vasitəsilə induksiya, yəni əsasın
nəticələrdən dərk olunması riyazi aşkarlığa, yəni nəticənin əsasdan
dərk olunmasına sonsuz olmasa da, hər halda o dərəcədə
yaxınlaşdırır ki, səhv imkanı çox cüzi olur və onu necə saymaq
olar. Lakin hər halda bu imkan mövcuddur: məsələn, induktiv
nəticə odur ki, çoxsaylı hallardan hamısına, yəni onların hamısının
asılı olduğu naməlum əsasa doğru gedir. Hansı növ nəticə bunun
qədər şübhəsiz ola bilər ki, insanların hamısının ürəyi sol
tərəfdədir? Bununla belə, olduqca nadir istisnalar kimi ürəyi sağ
tərəfdə olan insanlar da vardır.
Beləliklə, hissi seyr və təcrübi elmlər eyni növ aşkarlığa
malikdirlər. Aprior idrak kimi riyaziyyatın, xalis təbiətşünaslığın və
məntiqin onların qarşısında malik olduğu üstünlük ona əsaslanır ki,
idrakda formal olan – hər bir apriorluq buna əsaslanır – onlarda
tamam-kamal və bəri başdan verilmişdir, ona görə də burada
əsasdan nəticəyə keçid həmişə mümkündür, halbuki orada çox
vaxt yalnız nəticədən əsasa getmək olar. Ümumiyyətlə, özlüyündə
səbəbiyyət qanunu, yaxud empirik idraka rəhbərlik edən əsası
qanunu yuxarıda adları çəkilmiş elmlərin a priori olaraq riayət
etdikləri əsas qanununun digər formaları kimi tam səhihdir.
Anlayışlardan və ya əqli hökmdən ibarət məntiqi sübutlar
aprior seyr vasitəsilə idrakla bərabər o üstünlüyə malikdirlər ki,
əsasdan nəticəyə gedirlər və bu səbəbdən də onlar özlüyündə,
yəni formalarına görə qüsursuzdurlar. Bunun nəticəsidir ki,
isbatlara belə böyük əhəmiyyət verilmişdir. Lakin onların
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qüsursuzluğu nisbidir, onlar yalnız bütün elmi həqiqət fondunu
təşkil edən ali elmi müddəalara gətirib çıxarırlar, odur ki, bizim
onları yenidən sübut etməyə haqqımız yoxdur, amma yox, onlar
seyrə əsaslanmalıdırlar və bu seyr yuxarıda adları çəkilən az
miqdarda elmlərdə sırf aprior seyrdir, yerdə qalan hallarda isə
həmişə empirikdir və o, ümumiyə yalnız induksiya vasitəsilə
yüksəlir. Buna görə, təcrübi elmlərdə təkcəli ümumidən sübuta
yetirilsə də, hər halda ümumi öz doğruluğunu yalnız təkcəlidən
əldə etmiş və öz-özünü doğuran zəmin yox, olsa-olsa toplanmış
ehtiyatların anbarıdır.
Həqiqətin əsaslandırılması ilə əlaqədar bunları demək olar.
Yanılmanın mənşəyi və imkanlarına münasibətdə Platonun
dövründən bəri – yəni o, quşxana timsalında məsələnin obrazlı
həllini verdiyi vaxtdan (quşxanaya təkcə göyərçin salınmır və s.) bir
çox izah təklif olunur. (Theectet, səh. 167 və sonra) Kantın
diaqonal hərəkət obrazının köməyi ilə yanılma mənbəyinin tutqun
və qeyri-müəyyən izahını “Xalis zəkanın tənqidi”ndə (birinci nəşr,
səh. 299, beşinci nəşr, səh. 350) tapmaq olar.
Həqiqət hökmün öz idrak əsasına münasibəti olduğu üçün
problem bundan ibarətdir ki, mühakimə yürüdən necə düşünə
bilər ki, ona malik olmadan belə bir əsasa həqiqətən malikdir, yəni
yanılma, zəkanının aldanması necə mümkündür. Mən bu imkanı
görüntünün, yaxud yuxarıda izah edildiyi kimi dərrakənin aldanış
imkanının tam bir analogiyası hesab edirəm. Mənim fikrim ondan
ibarətdir ki, (bu mənim izahımın məhz burada yerinə düşdüyünə
dəlalət edir) hər cür yanılma nəticədən əsasa doğru əqli hökmdür,
belə hökm isə yalnız o zaman düzgün ola bilər ki, nəticənin məhz
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bu, daha hansısa başqa bir əsasa malik olmadığı məlum olsun,
ancaq heç vəchlə başqa halda yox. Yanlışlığa yol verən şəxs
nəticəyə da elə əsası aid edir ki, ona, ümumiyyətlə, malik ola
bilməz– o, bu halda dərrakənin həqiqi çatışmamazlığını, yəni
səbəb və təsir arasındakı əlaqəni bilavasitə dərk etmək
qabiliyyətini aşkar edir; ya da, çox vaxt olduğu kimi, o, nəticəyə
mümkün əsası aid etsə də, nəticədən əsasa doğru gəldiyi qərarla
bağlı mühakiməsinə onu da qoşur ki, guya həmin nəticə “həmişə”
yalnız onun göstərdiyi əsasdan irəli gəlir, bu haqqı isə ona yalnız
nəzərdə tutduğu, amma etmədiyi tam induksiya verə bilər, bu
səbəbdən yuxarıda göstərilən “həmişə” çox geniş anlayış olduğuna
görə, onun yerinə “bəzən” və ya “çox vaxt” sözləri qoyula bilərdi;
bu şəkildə əqli nəticə problematik xarakter kəsb edə və özlüyündə
səhv olmazdı. Yanılanın bu üsulları ya tələskənlikdən, ya da
imkanların çox məhdud dərk edilməsindən baş verir və elə bu
səbəbdəndir ki, o induksiyanı yerinə yetirmək lazım olduğunu
bilmir. Buna görə yanlışlıq görüntü ilə tam oxşardır. Onların hər
ikisi əsasdan nəticəyə gələn qənaətdir: görüntü daim səbəbiyyət
qanunu üzrə, təkcə elə dərrakədən, yəni bilavasitə seyrin özündə
yaranır; yanılma əsas qanununun bütün formaları üzrə ağıl
tərəfindən, yəni əsl təfəkkürdə əmələ gəlir; çox vaxt o, həmçinin
səbəbiyyət qanunu üzrə baş verir, bunu aşağıdakı üç nümunədən
görmək olar ki, onları üç növ yanılmanın tipi və ya nümayəndələri
saymaq olar. 1) Hissi görüntü (dərrakənin aldanması) yanılmasına
(zəkanın aldanışına) aparır, məsələn, əgər rəsm əsəri qorelyef kimi
qəbul edilib, həqiqətən qorelyef sayılarsa, çox vaxt bu aşağıdakı
mühakimədən gəlinən əqli nəticə üzündən baş verir: “Əgər tünd
boz arabir bütün çalarlar vasitəsilə ağa keçirsə, o zaman bütün
hallarda bunun səbəbi yüksəklərin və çökəklərin üzərinə qeyriArtur Şopenhauer
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bərabər düşən işıqdır: ergo”... 2) “Əgər kassamda pul çatışmırsa,
bütün hallarda bunun səbəbi odur ki, qulluqçumda müvafiq açar
vardır: ergo" 3) “Əgər prizma vasitəsilə istiqamətini dəyişmiş, yəni
yuxarı və ya aşağı çəkilmiş günəş təsviri əvvəlki dairəvi və ağ
görüntüşü əvəzinə, qəfildən uzadılmış və rənglənmiş şəkil alırsa,
bunun səbəbi birdəfəlik odur ki, işıqda müxtəlif rəngə boyanmış və
bununla müxtəlif tərzdə sınmış işıq şüaları vardır ki, onlar da
özlərinin müxtəlif sınmaları üzündən aralandıqlarına görə uzun və
müxtəlif rəngə boyanmış obraz verirlər: ergo – bibamus (deməli –
gəlin içək!)34”
Çox vaxt yanlış ümumiləşdirilmiş, hipotetik, əsasın nəticə
kimi qəbul edilməsindən irəli gələn daha böyük mühakimədən bu
nəticəyə yalnız hesablamalar zamanı səhvlər istisna olmaqla hər
cür yanılma müncər edilər bilər; lakin bu, əslində, yanlışlıq yox, adi
səhvlərdir: ədəd anlayışlarının göstərdiyi əməliyyat sırf seyrdə –
hesabda baş verməmiş, onun əvəzinə isə başqa əməliyyatı yerinə
yetirmişlər.
Ümumiyyətlə, elmlərin məzmununa gəldikdə isə, o,
doğrusu, əsas qanununa görə, həmişə dünya hadisələrinin qarşılıqlı
münasibətidir və bircə onun vasitəsilə qüvvə və əhəmiyyət kəsb
edən nə səbəbə-ni rəhbər tutur. Belə münasibətə göstəriş izah
adlanır. Sonuncu bu yolla iki təsəvvür arasındakı münasibətləri
həmin təsəvvürlərin yerləşdiyi sinifdə hökmranlıq edən əsas
qanununun formasında göstərir. İzah bu həddə çatanda daha niyə
sualını vermək olmaz, çünki göstərilən münasibət məhz bu cürdür
və onu başqa cür təsəvvür etmək mümkün deyil, yəni o, hər növ
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idrakın formasıdır. Ona görə soruşmurlar ki, niyə 2 x 2 = 4-dür;
yaxud nə səbəbə üçbucaqda bucaqların bərabərliyi tərəflərin
bərabərliyini müəyyənləşdirir; yaxud niyə bu səbəb öz təsirini
doğurur; ya da nə səbəbə mühakimələrin düzgünlüyündən
nəticənin düzgünlüyü üzə çıxır. Münasibətə gətirib çıxaran və
haqqında daha niyə sualını qoymaq mümkün olmayan hər bir izah
hansısa yol verilmiş gualitas occulta üzərində dayanır: lakin
təbiətin hər növ əzəli qüvvəsi də bu növə mənsubdur. Hər bir təbiielmi izah son nəticədə belə bir qüvvə, yəni nəsə tamamilə qaranlıq
qüvvə üzərində dayanmalıdır və buna görədir ki, o, həm daşın, həm
də insanın daxili mahiyyətini eyni tərzdə izaholunmaz saxlayır: o,
daşın ağırlığı, ilişməsi, kimyəvi xassələri və digər təzahürləri və
eləcə də insanın idrakı və fəaliyyəti haqqında bu dərəcədə az
hesabat verə bilər. Məsələn, ağırlıq – gualitas occulta-dır, çünki
fikrən onun üstündən

keçmək olar, belə ki, o, səbəbiyyət

qanunundan irəli gələn ətalət qanunu kimi nəsə zəruri olan bir şey
kimi idrak formasından irəli gəlmir: buna görə sonuncuya müncər
etmək, tamamilə yetərli izah vermək deməkdir. İki şey qəti
izahedilməzdir, yəni əsas qanununda ifadə olunan münasibətə
gətirilib çıxarıla bilməz: əvvəla, bu bütün dörd formada əsas
qanununun özüdür, çünki o, hər növ izahın prinsipi, qüvvə aldığı
şeydir; ikincisi, bu, onun üçün əlçatmaz olan şeydir, əzəli olan hər
şey özünün bütün təzahürlərində ondan irəli gəlir, başqa sözlə,
özündə şeydir və onun dərk edilməsi əsas qanununa qətiyyən tabe
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deyil. Mənim son sözlərim hələlik burada tamamilə anlaşılmaz
qalır: onu yalnız növbəti kitab izah edəcəkdir. Biz həmin kitabda
elmin mümkün nailiyyətlərini bu baxımdan nəzərdən keçirəcəyik.
Lakin o yerdə ki, təbiətşünaslıq və ümumiyyətlə bütün elmlər öz
obyektlərini tərk edirlər, – çünki bu həddi təkcə şeylərin elmi izahı
yox, hətta bu izahın prinsipi, əsas qanunu da aşmır – orada,
doğrusu, fəlsəfə şeylərin üzərinə qayıdır və onları elmdən tamamilə
fərqli bir şəkildə öz bildiyi kimi nəzərdən keçirir.
Əsas qanunu haqqında fikirlərimdə, 51-ci paraqrafda
göstərmişəm ki, müxtəlif elmlərdə başlıca bələdçi, ipucu bu
qanunun bu və ya digər formasıdır və bu prinsipə əsasən elmin,
mənə belə gəlir ki, ən düzgün təsnifatını müəyyənləşdirmək olardı.
Lakin həmin bələdçiyə əsasən verilən hər cür izah həmişə, dediyim
kimi, yalnız nisbidir: o, şeylərin öz aralarındakı münasibəti
müəyyənləşdirir, lakin həmişə qabaqcadan nəzərdə tutduğu bir
şeyi izahedilməz saxlayır. Məsələn, riyaziyyatda məkan və zaman,
mexanika, fizika və kimyada - materiya, keyfiyyət, əzəli qüvvələr,
təbiət qanunları; botanika və zoologiyada - növlərin fərqi və
həyatın özü; tarixdə – bütün təfəkkür xüsusiyyətləri və iradəsi ilə
birlikdə insan nəsli belələrindəndir və onların hamısında əsas
qanunu onun hər bir halına xas olan formadadır.
Fəlsəfənin xüsusiyyəti heç bir şeyi məlum kimi nəzərdə
tutmamasıdır, onun üçün hər şey eyni dərəcədə yaddır və
problem yaradır – təkcə hadisələrin münasibətləri deyil, həm də
hadisələrin özləri, hətta əsas qanununun özü də; digər elmlər hər
şeyi bu qanunla hökmü altına gətirə bildikdə razı qalırlar, halbuki
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fəlsəfə belə bundan heç nə udmazdı, çünki sıradakı üzvlərdən biri
onun üçün digəri qədər naməlumdur; bundan savayı, belə əlaqə
növünün özü onun üçün onun əlaqələndirdiyi şey qədər problem
yaradır, sonuncu isə istər əlaqəyə qədər, istərsə də əlaqə aşkara
çıxandan sonra müəmma olaraq qalır. Belə ki, artıq deyildiyi kimi,
məhz elmlərin ilkin şərtini, onların şərhinin əsasını və hüdudunu
təşkil edən şey fəlsəfənin əsl problemidir, fəlsəfə isə elm qurtaran
yerdə başlayır (seçdirmə redaktorundur). Sübutlar onun
fundamenti ola bilməz, belə ki, onlar məlum prinsiplərdən
naməlumları çıxarırlar: onun üçün isə hər şey eyni dərəcədə
naməlum və yaddır. Elə bir prinsip ola bilməz ki, dünya özünün
bütün təzahürləri ilə mövcudluğuna görə ona borclu olsun: bax elə
bu səbəbdəndir ki, Spinoza istədiyi kimi, fəlsəfəni exfirmis principiis
(möhkəm ilkin başlanğıclardan) dəlillərlə çıxarmaq olmaz. Bundan
savayı, fəlsəfə– ən ümumi bilikdir və onun başlıca prinsipləri
hansısa digər, daha ümumi bilikdən çıxarıla bilməz. Ziddiyyət
qanunu yalnız anlayışların uzlaşmasını hadisələrin özünü yox,
əlaqəsini izah edir. Odur ki, fəlsəfə hansısa causa efficiens (təsir
göstərən səbəb)-i və ya bütün dünyanın causa finalis35-ini (son
səbəb) axtarıb tapmağa cəhd göstərmir. Hər halda müasir fəlsəfə
dünyanın necə və nədən ötrü mövcud olduğunu yox, yalnız onun
nə olmasının əslinə yetişmək istəyir. Nə üçün sualı isə burada nə
sualına tabedir, çünki o, artıq dünyaya aiddir və onun təzahür
formasından, əsas qanunundan törəyir və yalnız bu səbəbdən
mahiyyət və qüvvə kəsb edir. Doğrudur,belə demək olar, dünyanın
nə olmasını, bunu hər kəs kənar kömək olmadan da dərk edə bilər,
çünki onun özü idrakın subyektidir, dünya isə onun təsəvvürü və
bu iddia ədalətli olardı. Lakin belə idrak əyanidir, bu in concreto
idrakdır; fəlsəfənin vəzifəsi onu in abstracto yenidən yaratmaq,
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ardıcıl, dəyişkən seyri, ümumiyyətlə geniş anlayış olan hisslə bağlı
və onun tərəfindən dumanlı, qeyri-abstrakt bilik kimi yalnız mənfi
olaraq müəyyən edilən hər şeyi məhz bu cür, dəyişməz biliyə
çevirmək və yüksəltməkdir. Bu səbəbdən fəlsəfə bütün dünyanın
mahiyyətini həm bütövlükdə, həm də onun bütün hissələrində in
abstracto ifadə etməlidir. Amma intəhasız çoxsaylı xüsusi
mühakimələr içərisində itib-batmamaqdan ötrü abstraksiyaya əl
atmalı və tək olan hər şeyi ümumidə düşünməli, onun fərqlərini
isə yenə də ümumidə görməlidir; buna görə o, dünyanın
ümumiyyətlə çoxcəhətliliyini onun mahiyyətinə uyğun yığcam
şəkildə biliyə verməkdən ötrü onu az sayda abstrakt anlayışlara
qismən parçalamalı, qismən birləşdirilməli olur. Dünyanın
mahiyyətini cəmləşdirdiyi anlayışların köməyi ilə ümumi ilə yanaşı,
tamamilə təkcəli də dərk olunmalı və hər ikisinin dərk olunması ən
dəqiq şəkildə əlaqəli olmalıdır. Buna görə fəlsəfi qabiliyyət məhz,
Platonun güman etdiyi kimi, təkin çoxda və çoxun təkdə dərkindən
ibarətdir. Beləliklə, fəlsəfə olduqca ümumi mühakimələrin
məcmusudur ki, onların da dərkinin əsasını heç bir istisnasız bütün
dünya, yəni insan şüurunda olan hər şey təşkil edir; fəlsəfə
mükəmməl təkrar, bir növ dünyanın abstrakt anlayışlarda
inikasıdır, bu isə mühüm əhəmiyyət kəsb edən eyninin bir
anlayışda birləşməsi və müxtəlifin başqa bir anlayışa ayrılması
vasitəsilə mümkündür. Bu vəzifəni fəlsəfə qarşısında hələ
Verulamlı Bekon aşağıdakı sözləri ilə qoymuşdur: “Yalnız o fəlsəfə
həqiqidir ki, o, mükəmməl dəqiqliklə dünyanın özünün səsini ifadə
edir, sanki dünyanın diktəsi ilə yazılmışdır, onun obraz və əksidir,
heç nə özündən əlavə etmir, yalnız əks-sədaları təkrarlayır və ifadə
edir” (De augm seient. 1, 2, səh. 13). Biz bunu Bekonun öz
vaxtında düşündüyündən daha geniş mənada başa düşürük.
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Dünyanın bütün tərəfləri və hissələrinin öz aralarında
həmahəng uzlaşmada olmaları – məhz ona görə ki, onlar bir tama
mənsubdurlar – dünyanın abstrakt inikasında təkrar olunmalıdır.
Buna görə mühakimələrin haqqında bəhs etdiyimiz məcmusunda
tək müəyyən dərəcəyədək başqasından bir çıxarış ola bilərdi, özü
də həmişə qarşılıqlı. Lakin bunun üçün əvvəlcə mühakimələr
mövcud olmalı və deməli, onları qabaqcadan dünyanın in concreto
bilavasitə dərk olunması əsasında müəyyənləşdirmək lazımdır, özü
də hər hansı bir bilavasitə əsaslandırma vasitəlidən daha
dürüstdür. Buna görə belə mühakimələrin harmoniyası – onun
sayəsində bu mühakimələr bir fikrin vəhdətində birləşir və o,
onların ümumi idrakının əsası olan əyani dünyanın özünün
harmoniyası və vəhdətindən irəli gəlir – onları əsaslandırmaq üçün
ilkin dəlil kimi yox, yalnız onların həqiqiliyini möhkəmləndirmək
üçün istifadə edilə bilər. Bu vəzifənin özü yalnız onun həlli
prosesində tam aydınlaşa bilər. *

§ 16
Şüurun yalnız insana xas olan idrak qabiliyyəti kimi zəkanın
və bundan irəli gələn, insan təbiətinə xas nailiyyətlər və
fenomenlərin bütün bu tədqiqlərindən sonra mənə bir daha zəka
haqqında danışmaq qalır, çünki o insanların hərəkətinə rəhbərlik
edir və bu mənada praktiki adlana bilər. Lakin mənim burada
deməli olduqlarımın əksəriyyəti başqa bir fəsildə, xüsusilə bu
kitaba əlavədə göstərilmişdir. Mən həmin kitabda Kantın praktiki
zəka adlandırdığı şeyin mövcudluğunu mübahisələndirməli oldum.
*

II cildin 17-ci fəsli buraya aiddir.
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Kant bunu (əlbəttə, böyük məmnuniyyətlə) hər növ ləyaqətin
bilavasitə mənbəyi və mütləq (yəni göydən düşmə) borcun
məskəni kimi təqdim edir. Kantın bu əxlaq prinsiplərinin müfəssəl
və ətraflı təkzibini mən sonradan “Etikanın əsas problemləri”
əsərimdə vermişəm. Buna görə mən burada zəkanın – bu sözün
əsl mənasında – hərəkətlərə həqiqi təsiri barədə azacıq
danışmalıyam.
Hələ zəkanın tədqiqinin başlanğıcında biz ümumən insanın
öz fəaliyyəti və davranışında heyvandan güclü surətdə
fərqləndiyini gördük və başa düşdük ki, bu fərqi yalnız şüurda
abstrakt anlayışların mövcudluğunun nəticəsi saymaq lazımdır.
Onların bizim bütün varlığımıza təsiri o qədər dərin və böyükdür ki,
o, bizi müəyyən dərəcəyədək gözlü heyvanlar gözsüz heyvanlara
(bəzi sürfələr, qurdlar, zoofitlər) hansı münasibətdədirlərsə,
heyvanlara həmin münasibətdə qoyur: sonuncular (gözsüzlər)
məkanda bilavasitə onların yaxınlığında olan, təmasda olduqları
şeyi toxunma ilə dərk edir, birincilər üçün- sə əksinə, uzaqda və
yaxında olanların geniş dairəsi açıqdır. Zəkanın yoxluğu da eynilə
bu tərzdə heyvanları verilən anda bilavasitə onlarda olan əyani
təsəvvürlərlə, yəni real obyektlərlə məhdudlaşdırır: biz isə əksinə,
in abstracto idraka əsasən indinin məhdud gerçəkliyindən savayı,
mümkün olanın geniş sahəsi ilə birlikdə bütün keçmişi və gələcəyi
də əhatə edirik. Biz sərbəst şəkildə həyatı bütün istiqamətlər üzrə
seyr edir, indinin və gerçək olanın hüdudlarından çox-çox uzaqlara
çıxırıq. Məkanda və hissi idrak üçün göz nədirsə, zamanda və daxili
idrak üçün zəka da müəyyən dərəcədə odur. Əşyaların görüntüsü
dəyər və əhəmiyyətini onların duyulması barədə bilik verməsindən
götürdüyü kimi, abstrakt idrakın da bütün dəyəri həmişə onun
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əyani olanın dərk edilməsinə münasibətindən ibarətdir. Bu
səbəbdəndir ki, adi insan abstrakt anlayışlardan, sırf fikirdən daha
çox, bilavasitə və əyani dərk olunanı dəyərləndirir: o, empirik
idrakı məntiqi idrakdan üstün tutur. İşdən çox sözlə yaşayanlar,
gerçək aləmdən çox kağız və kitablara dərindən qərq olanlar
bunun tam əksinə meyl bəsləyir, bütünlüklə cırlaşaraq pedanta,
hərfgüdənə çevrilirlər. Bütün ardıcılları ilə birlikdə Leybnits
vəVolfun belə dərin yanılmaları, yalnız bununla izah edilir, yəni
onlar Duns Skotun36 izi ilə gedərək, əyani idrakı tutqun abstrakt
idrak sayırdılar. Spinozaya ehtiram naminə xatırlatmalıyam ki, o,
özünün düzgün iç duyğusu ilə, əksinə, bütün ümumi anlayışların
mənşəyini əyani dərk olunanın qarışması ilə izah etmişdir (Eth. 2,
prop. 40, schol. 1). Bu təhrif olunmuş anlama isə ona gətirib
çıxartdı ki, riyaziyyatda onun orijinal aşkarlığı inkar edilmiş və
yalnız məntiqi cəhəti saxlanılmışdır; ümumiyyətlə hər növ qeyriabstrakt idrak hissin geniş adı ilə işarələnmişdir və biz ona məhəl
qoymamışıq; nəhayət, Kant etikası bilavasitə bu vəziyyətlərdə
özünü büruzə verən, ədalətli və xeyrli əməllər təhrik edən təmiz
xoş məramı heç bir qiyməti və xidməti olmayan adi hiss və coşqu
olaraq bəyan etmişdir, abstrakt prinsiplərdən irəli gələn əməlləri
isə mənəvi dəyərlərə malik olanlar kimi qəbul etməyə razılaşırdı.
Zəka sayəsində insanın heyvan qarşısında üstünlüyünü
təşkil edən həyatı bütövlükdə, küll halında hərtərəfli gözdən
keçirmək imkanını onun həyat yolunun həndəsi, rəngsiz, abstrakt,
qısaldılmış eskizilə müqayisə etmək olar. Bu mənada insanın
heyvana münasibəti xəritənin, kompasın və kvadrantın köməyi ilə
dənizdə yolu və istənilən yeri yaxşı bilən kapitanın yalnız dalğaları
və səmanı görən avam dənizçilərə münasibətinə bənzəyir. Çox
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maraqlı və hətta heyrətamizdir ki, insan özünün in concreto həyatı
ilə yanaşı həmişə başqa bir həyat– in abstracto həyat sürür.
Birincidə o, gerçəkliyin bütün fırtınalarının və indinin təsirinin
ixtiyarına buraxılmış, heyvan kimi axtarışa, əzaba, ölümə məhkum
olunmuşdur. Lakin onun şüurlu seyri qarşısında duran in abstracto
həyatı yaşadığı dünyanın və birincinin sakit inikası, mənim
söylədiyim kiçildilmiş eskizdir. Burada, sakit fikrə dalma sferasında
orada bütünlüklə ona hakim olan və güclü narahat edən şey ona
soyuq, rəngsiz və cari məqama yad görünür: burada o, yalnız
tamaşaçı və müşahidəçidir. Refleksiya sahəsinə baş vurmaqla o öz
rolunu oynayıb səhnədən düşərək yeni çıxışa qədər tamaşaçılar
arasında yer tutan və oradan pyesdə baş verənlərə, hətta öz
ölümünün belə necə hazırlanmasına sakitcə oturub tamaşa edən
aktyora bənzəyir; lakin məlum bir anda o, səhnəyə qayıdır və
etməli olduğu hərəkəti edir, əzab çəkir. Bu ikili həyatdan heyvani
gerçəklikdən tam fərqli olan insan təmkini törəyir, belə ki, bir dəfə
təmkinlə nəsə düşünüb, qərar qəbul edib və ya zərurəti dərk
edərək insanlar soyuqqanlılıqla ən vacib və bəzən isə onlar üçün
ən dəhşətli nəyəsə dözür, yaxud törədirlər: intihar, edam,
təkbətək vuruş, həyat üçün təhlükəli əməllərin törədilməsi və
ümumiyyətlə, o şeylər ki, onların bütün heyvani təbiəti ona qarşı
üsyan edir. Məhz bu anlarda ağlın nə dərəcədə heyvani təbiətin
hakimi olması üzə çıxır və biz ona, güclüyə üz tuturuq: “Sənin
ürəyin, şübhəsiz, dəmirdəndir” (İliada, XXIV, 521)37. Ədalət naminə
demək lazımdır ki, burada ağıl praktiki çıxış edir: deməli, zəkanın
fəaliyyətə rəhbərlik etdiyi, abstrakt anlayışların motiv olduğu,
müəyyənedici məqamın aşkar təkcəli təsəvvürlər və heyvanın ram
olduğu ani təəssüratlar olmadığı hər yerdə praktiki zəka təzahür
edir. Lakin bunun hərəkətin etik dəyərliliyindən tam fərqlənməsi
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və asılı olmaması, ağıllı hərəkət etməklə iki tamamilə fərqli şey
olmasını, ağlın həm böyük pislik, həm də böyük yaxşılıqla birləşə
bilən olmasını və öz əməkdaşlığı ilə hər ikisinə böyük bir qüvvə
verməsini,onun eyni dərəcədə həm nəcib, həm də zəlil niyyətin,
həm mənalı dərk edilmiş, həm də mənasız prinsipə xidmət
etməyə hazırl olması ki, burda da onun müstəqil yaradıcı təbiəti
yox, qəbul edərək qoruyub saxlayan qadın təbiəti üzə çıxır- bütün
bunları
mən
əlavədəki
misallarla
ətraflı
göstərib
aydınlaşdırmışam. Orada deyilənlər, əslində, burada da özünə yer
tapmalı idi, ancaq Kantın yalançı praktiki zəkasına qarşı polemika
üzündən mən bunu əlavəyə keçirməli oldum.
Bu sözün həqiqi mənasında praktiki zəkanın ən tam
inkişafı, təkcə bir zəkanın köməyi ilə insanın yetə biləcəyi və
onun heyvandan fərqinin ən aydın irəli çıxdığı son zirvə – stoik
müdrikin idealında ifadə olunmuşdur. Zira stoik etika öz mənbəyi
və məğzi etibarilə heç də fəzilət barədə təlim deyil, məqsədi və
təyinatı hüzur, qəlb dincliyi, səadəti olan zəkalı həyata çağırış,
yönəltmədir.Fəzilətli davranış buraya yalnız məqsəd kimi yox,
vasitə kimi sanki accidens (təsadüfi) qoşulur. Buna görə stoisizm
etikası özünün xarakteri və baxışı ilə köklü şəkildə bilavasitə fəzilət
üzərində duyulan etik sistemlərdən fərqlənir– Vedalar, Platon,
xristianlıq və Kantın 38 nəzəriyyələri belədir. Stoisizm etikasının
məqsədi – xoşbəxtlikdir39, – deyə biz Stobey40 tərəfindən stoisizmə
verilmiş şərhdə oxuyuruq. (Ecl., L, II, s. 7, h 114, həmçinin s. 138).
Lakin stoisizm etikası sübut edir ki, xoşbəxtliyi yalnız daxili aləmdə
və hüzurda tapmaq olar, onlara isə yenə də yalnız fəzilətlə çatmaq
mümkündür: fəzilət ən yüksək rifahdır ifadəsinin mənası da
bundadır. Əgər məqsəd tədricən vasitə xatirinə unudulursa və
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fəzilət açıq-aşkar tamamilə digər maraqlar naminə tövsiyə edilirsə
və bu sənin xoşbəxtliyinə aşkar ziddirsə, o zaman bu, həmin
məntiqsizliklərdən biridir ki, onun sayəsində hər bir sistemdə
bilavasitə dərk olunan, yaxud necə deyərlər, hiss olunan həqiqət
əqli hökmlərin əksinə olaraq düzgün yola çıxır. Biz bunu, deyək ki,
Spinozanın etikasında görürük, belə ki, o, eqoistik suum utile
quaereredən (öz mənfəətini axtarmaq) aşkar sofizm vasitəsilə
təmiz fəzilət təlimini üzə çıxarır. Stoisizm etikasının ruhunu başa
düşdüyüm kimi, onun mənbəyi belə bir fikirdədir ki, insanın bu
böyük üstünlüyü, özünün dolayı, planauyğun fəaliyyəti və onun
nəticələri ilə insan həyatının yükünü bu dərəcədə yüngülləşdirən
bu üstünlük, yəni zəka bilavasitə, yəni təkcə idrak vasitəsilə, insanı
bəri başdan bütünlüklə, ya da qismən onun həyatını bürüyən hər
cür əzab-əziyyətlərdən azad etməyə qadir deyilmi? Ağlın
üstünlüyü ilə ilk baxışda bir araya sığmayan həm də bu idi ki, onun
sayəsində şeylərin və vəziyyətlərin intəhasızlığını əhatə və seyr
edən həmin zəka bəxş edilmiş məxluq indinin və belə qısa, ötəri,
əsrarəngiz həyatın bəzi illərini çulğayan təsadüflərin ehtiras
coşquları nədənsə qaçmaq ehtirası və arzusunun şiddəti ilə
yaranan güclü əzabların, bu dərəcədə böyük qorxu və əziyyətlərin
hökmü altına verilmişdir; güman edilirdi ki, lazımi tətbiq insanı
bundan qoruya və onu xətərsiz edə bilər. Antisfen bununla bağlı
demişdir: «Ya ağıl tapmaq lazımdır, ya da ilgək» (Plut. de stoic.
refugn, c. 14), yəni həyat başdan-başa əzablarla,məşəqqətlərlə
dolu olduğu üçün ya zəki fikirlə ondan yüksəyə qalxmalısan, ya da
onu tərk etməlisən (seçdirmə redaktorundur). Anlaşılmışdı ki,
məhrumiyyət, iztirab bilavasitə və labüd şəkildə yoxluqdan deyil,
təmin edilməmiş malik olmaq istəyindən irəli gəlir, odur ki, malik
olmaq arzusu yoxluğun məhrumiyyətə çevrilməsinin və qəmArtur Şopenhauer
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qüssə doğurmasının zəruri şərtidir. “Kədəri yoxsulluq deyil, arzu
doğurur” (Epict. fragm, 25). Bundan savayı, təcrübədən dərk
olunub ki, yalnız ümid, yalnız iddia arzunu yaradır və qidalandırır
və bizi narahat edən və əziyyət verən hamı üçün ümumi və labüd
olan bəlaların çoxluğu, əlçatmaz nemətlər deyil, insanın nədən
qaça və nəyə nail ola bilməsinin cüzi artımı və ya azalmasıdır; təkcə
mütləq yox, həm də nisbi əlçatmaz və ya labüd olan bizi tam
biganə qoyur, buna görə əbədi olaraq bizim fərdiliyimizə xas şəri,
yaxud labüd surətdə ona verilməsindən imtina etdiyimiz nemətləri
biz soyuqqanlılıqla müşahidə edirik və bu bəşəri xüsusiyyət
üzündən istənilən arzu tezliklə ölür və deməli, əgər ona ümid
bəslənmirsə, daha əzab-əziyyət verə bilməz. Bütün bunlardan
aydın olur ki, hər hansı xoşbəxtlik bizim iddialarımız və nail
olduqlarımız arasındakı münasibətə əsaslanır: vacib deyil ki, bu
münasibətlərin hər iki kəmiyyəti nə dərəcədə böyük və kiçikdir və
o, birinci kəmiyyətin azalması, eləcə də ikincinin artması ilə bərpa
oluna bilər; eynilə bu cür hər bir iztirab bizim tələb və
ümidlərimizin,
əslində,
müvəffəq
olduqlarımızla
uyğunsuzluğundan baş verir, bu uyğunsuzluq isə, görünür,
idrakda* kök salıb və daha düzgün baxış onu bütünlüklə ləğv
edərdi. Bu məsələ ilə əlaqədar Xrisipp demişdir ki, elə yaşamaq
lazımdır ki, dünyanın işlərinin gedişatını düzgün başa düşəsən
(Stob. Ecl., L, II, c. 7, s.134). çünki hər dəfə insan təmkinini itirdikdə
və ya hansısa bədbəxtlik ona üz verdikdə, yaxud qəzəb və ya
məyusluq gəldikdə, o, görür ki, şeylər gözlədiyindən büsbütün
başqadır, deməli, o, yanılıb, dünyanı və həyatı tanımayıb, bilmirdi
«Onların fikrincə, bütün həyəcan və narahatlıqlar insanların fikri və
baxışları ilə yaranır», Siseron, Tuse, 4b 6. «İnsanları şeylərin özləri
yox, şeylər haqqında fikir narahat edir.» Epiktet, s. 5.
*
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ki, ayrıca məxluqun iradəsinin hər addımbaşı qarşısı alınır – cansız
təbiətdə təsadüfdən, canlıda isə onun əks məqsədlərilə və ya kinküdurət üzündən; deməli o, həyatın bu xüsusiyyətinin ümumi
dərkinə çatmaqdan ötrü ya öz ağlından istifadə etməmişdir və
əgər ona ümumilikdə məlum olanı təfərrüatlarında tanımırsa və
buna görə heyrətlənib, özündən çıxırsa, mühakimə qabiliyyəti
onda yetərincə güclü deyil.** Eynilə bu cür hər növ həqiqi sevinc də
yanılma, arzudur, çünki həyata keçmiş heç bir arzu bizi uzun
müddət təmin edə bilməz və ona görədir ki, hər bir malikolma və
hər bir xoşbəxtlik təsadüf nəticəsində sanki borc kimi qeyrimüəyyən müddətə verilir və sonradan geri tələb oluna bilər
(seçdirmə redaktorundur). Hər bir iztirab belə arzunun yox
olmasına əsaslanır; deməli, hər iki hadisə, təzahür səhv idrakdan
törəyir və bu səbəbdən filosof həmişə heyrət və əzaba eyni
dərəcədə yaddır, heç bir hadisə onun təmkinini pozmur.
Stoisizmin bu ruhu və məqsədinə uyğun olaraq Epiktet
həmişə elə ondan başlayır və öz müdrikliyinin özəyi kimi onun
üzərinə qayıdır: yəni bizdən asılı olan və olmayanı yaxşı düşünməli
və ayırd etməli və heç vaxt sonuncuya ümid etməməli; bu bizi
hökmən hər hansı ağrıdan, iztirabdan və qorxudan xilas edəcəkdir.
Bizdən isə yalnız iradə asılıdır. Fəzilət barədə təlimə tədrici keçid
buradaca başlanır – o xüsusi qeydlə ki, bir halda xoşbəxtliyi və
bədbəxtliyi bizdən asılı olmayan xarici aləm müəyyən edir, daxili
məmnunluq və ya özündən narazılıq iradədən irəli gəlir. Sonra sual
olunur: bonum et malum (xeyir və şər) adını iki birinciyə aid etmək
lazımdır, yoxsa, sonuncuya? Doğrusunu desək, məsələnin belə
«Bütün bəşəri bədbəxtliklərin səbəbi, ümumi anlayışları xüsusilərə
uyğunlaşdırmağı bacarmamaqdadır.» Epiktet, Dissert, III, 26.
**
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qoyuluşu ixtiyari, təsadüfidir və işin mahiyyətini aydınlaşdırmır.
Bununla belə, stoisizm tərəfdarları peripatetiklər və
epikürçülərlə 41 bu barədə usanmadan mübahisə etmiş və
tamamilə ölçüyəgəlməz iki kəmiyyətin əsassız müqayisəsi ilə
məşğul olmuş və bundan irəli gələn əks paradoksal kəlamlarla birbiri ilə deyişmişlər. Onların kəlamlarından ibarət maraqlı külliyyatı–
stoisizm tərəfdarları tərəfindən – Siseronun «Paradokslar»ı bizə
təklif edir.
Stoisizm məktəbinin banisi Zenon, görünür, əvvəlcə bir
qədər digər yol seçmişdi. Onun çıxış nöqtəsi belə idi: ali rifaha, yəni
xoşbəxtlik və ruhi rahatlığa nail olmaq üçün özü-özü ilə razılıqla
yaşamaq lazımdır. («Rizada yaşamaq: bu, vahid fikircə uyğun və
özünlə razılıqla yaşamaq deməkdir» (Stob. Ecl. L. II., c.7. s.132).
Həmçinin, «fəzilət- bu, ruhun, qəlbin bütün ömür boyu özü ilə
olması halıdır (L, bid., s. 104.) (seçdirmə redaktorundur). Lakin
bunu o zaman həyata keçirmək olar ki, öz hərəkətlərini hökmən
ağılla, dəyişkən təəssüratlar və əhvala yox, anlayışlara uyğun
müəyyənləşdirəsən. Hökmümüz altında nəticələr və xarici şərait
yox, yalnız davranış prinsipləri olduğuna görə, həmişə ardıcıl
olmaqdan ötrü birincilərə deyil, sonunculara can atmaq lazımdır.
Fəzilət haqqında təlim belə tətbiq edilir.
Lakin artıq Zenonun ortabab ardıcıllarına onun «rizada
yaşamaq» mənəvi prinsipi həddən ziyadə formal və mənasız
göründü. Bu səbəbdən onlar həmin prinsipə maddi məzmun əlavə
etdilər: «təbiətlə razılıqda yaşamaq», Stobeyin başqa bir yerdə
qeyd etdiyi kimi, ilk dəfə Kleanf tərəfindən edilmiş bu əlavə
anlayışın həcminin böyüklüyü və ifadələrin qeyri-mümkünlüyü
üzündən çox geniş şərhlərə səbəb oldu. Belə ki, Kleanf,
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ümumiyyətlə, təbiəti, Xrisipp isə yalnız insan təbiətini nəzərdə
tuturdu (Dioq. Laert., 7, 89). Heyvanlar üçün heyvani meyllərin
təmin edilməsi kimi, yalnız insan təbiətinə xas olan, sonradan
fəzilət kimi qəbul edilmişdir. Bununla, yenə də zorla fəzilət
haqqında təlim daxil edilir, etika isə nəyin bahasına olursa-olsun,
fizika ilə əsaslandırılmalı idi. Çünki stoisizm tərəfdarları hər yerdə
prinsipin vəhdətinə çalışırdılar, Allah və dünya onlarda iki başlanğıc
deyildi.
Bütövlükdə götürülən stoisizm etikası həqiqətən çox
dəyərli və insanın böyük üstünlüyündən – zəkadan mühüm və
xilasedici məqsəd naminə – insanı hər bir həyatın məruz qaldığı
əzab və qəm-qüssə üzərində ucaltmaqdan ötrü istifadə etmək kimi
hörmətə layiq cəhddir.
Öz ömrünü bu yolla sən sakit başa vura bilərsən,
Ki, doymaz tamahkarlıq, yaxud itirmək qorxusu, ya da
lüzumsuz şeyləri
əldə etmək ümidi qoy səni usandırmasın42
Bu cür istiqamətləndirmədə məqsəd ona heyvanların əksinə
olaraq zəkalı məxluq kimi ən ali ləyaqəti verməkdir, belə ki, onun
haqqında daha hansısa başqa yox, yalnız bu mənada danışmaq
olar.
Stoisizm etikasına bu baxışlarım məni məcbur edir ki,
burada onu yada salaraq ağlın nə olduğu və onun verə biləcəyini
şərh edim. Hərçənd adı çəkilən məqsədə zəkanın və zəka
etikasının tətbiqi sayəsində müəyyən dərəcədə nail olmaq
mümkündür və təcrübə göstərir ki, adətən praktiki filosof adlanan
(bu ədalətlidir, çünki əsl, yəni nəzəri filosof həyatı anlayışa keçirdiyi
kimi, onlar da anlayışları həyata tətbiq edirlər) sırf zəkalı xilqətlər
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ən xoşbəxt insanlardır, bununla belə bu qəbildən nəsə kamil bir
şey yaratmaq və zəkadan düzgün istifadənin həqiqətən bizi
həyatın bütün məşəqqətləri və iztirablarından xilas edib, rifaha
gətirib çıxarmasından ötrü çox şey çatışmır. İztirabsız yaşamaq
arzusu ümumişlək «bəxtiyar həyat» ifadəsinin məzmununda da
əksini tapmış ziddiyyətdən ibarətdir; bunu yalnız mənim sonrakı
şərhlərimlə axıradək tanış olanlar dərk edə bilərlər. Bu ziddiyyət
xalis zəka etikasının özündə onunla aşkar edilir ki, stoisizm
tərəfdarı, hər ehtimala qarşı, özünün bəxtiyar həyat (onun etikası
məhz bundan ibarətdir) haqqında təlimatına həm də intihar
məsləhətini (bu ona bənzəyir ki, Şərq müstəbidlərinin cah-cəlallı
bərbəzək və qabları arasında içərisində zəhər olan qiymətli şüşə də
saxlanılır) daxil etmək məcburiyyətindədir. Belə ki, heç bir
fəlsəfəçilik, heç bir əqli hökm və prinsiplərlə aradan qaldırılması
mümkün olmayan cismani əzablar qələbə çalacaq və sağalmaz
olacaq, insanın yeganə məqsədi – rifah əldə edilməyəcək və bu
iztirablardan yaxa qurtarmaq üçün ölümdən savayı vasitə
qalmayacaqdır. Onu da hər bir dərman kimi sakitcə qəbul etmək
lazımdır. Burada stoisizm etikası və məqsədləri ən ağır iztirablar
zamanı belə bilavasitə və özlüyündə fəzilətət olan və əzablardan
xilas olmaq üçün həyatla haqq-hesabı kəsməyə icazə verməyən
bütün digər yuxarıda qeyd edilmiş təlimlər arasında kəskin
ziddiyyət açıq-aşkardır. Bu nəzəriyyələrdən heç biri intiharın rədd
edilməsi səbəbini aydın izah etmək qüdrətində olmasa da, onların
hamısı cidd-cəhdlə bunun uydurma əsasını tapmağa çalışır: əsl
əsas bizim bütün şərhlərimizlə əlaqədar dördüncü kitabda
aydınlaşacaqdır. Lakin göstərilən ziddiyyət əslində evdemonizmin
xüsusi növü olan Stoya və adları çəkilən nəzəriyyələr arasında
mühüm, köklü fərqi aşkar edir və təsdiqləyir, hərçənd onlar çox
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vaxt gəlinən nəticələrdə bir-biri ilə düz gəlir və ilk baxışda qohum
nəzəriyyə təsiri bağışlayır. Özünün əsas ideyasında stoisizm
etikasına meyl göstərən indicə qeyd etdiyimiz daxili ziddiyyət
sonradan bu məsələdə də təzahür edir ki, onun idealı, stoik müdrik
onun özünün təsvirində belə, həyatilik, yaxud daxili poetik
həqiqət kəsb edə bilməmiş, donmuş taxta müqəvva olaraq
qalmışdı ki, onunla da heç bir iş görmək mümkün deyil və özü də
bilmir ki, bu öz müdrikliyilə nə etsin, onun təmkinli hüzuru,
məmnunluğu və bətiyarlığı birbaşa insan təbiətinə ziddir, odur ki,
biz onları aşkar təsəvvür edə bilmirik. Hind müdrikliyinin bizlərə
təqdim etdiyi və özünün həqiqətən yaratdığı dünya fətehləri və
könüllü tövbəkarlar, yaxud xristianların Xilaskarı (İsa peyğəmbər
nəzərdə tutulur), dərin həyatilik, böyük poetik həqiqət və yüksək
məna ilə dolu bu heyrətamiz obraz ondan necə də fərqlənir. Bu elə
bir obrazdır ki, kamil fəzilətinə, müqəddəsliyə və əzəmətinə
baxmayaraq, gözlərimiz qarşısında ən böyük əzabkeş kimi durur.*

*

II cildin 16-cı fəsli buraya aiddir.
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(Nə cəhənnəmdə, nə də ərşi- əlada deyil, bizim
daxilimizdə məskundur:
Və bütün bunları edən daxilimizdə yaşayan ruhdur1)

§ 17
Birinci kitabda biz təsəvvürü yalnız özlüyündə, yəni
yalnız onun ümumi formasında nəzərdən keçirmişdik.
Doğrudur, mücərrəd təsəvvürə, anlayışa qaldıqda, o bizə
həm də öz məzmununda məlum olmuşdur, belə ki, özünün bütün
məzmununu və mənasını o, yalnız özünün əyani təsəvvürə
münasibəti sayəsində alır, bunsuz o, nə dəyərə, nə də məzmuna
malik olardı. Buna görə də, bütövlükdə əyani təsəvvürə müraciət
edərək, biz həm onun məzmunu, onun yaxın tərifləri ilə, həm də
onun qarşımıza çıxardığı obrazlar ilə tanış olmaq istəyirik.
Bizim marağımız xüsusən onun əsl mənasının üzə çıxarılmasına
yönələcəkdir, bu məna isə, adətən, bir qayda olaraq yalnız hiss
olunur,– onun sayəsində bu obrazlar bizim yanımızdan,
gözlənildiyi kimi, nə isə tamamilə yad və heç nə danışmayan bir
şey kimi ötüb keçmir, bizə vasitəsiz olaraq, bilavasitə müraciət
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edir, bizim üçün anlaşıqlıdır və maraq doğurur, özü də elə maraq
doğurur ki, bu, bizim bütün varlığımızı sarır.
Biz öz nəzərlərimizi riyaziyyata, təbiətşünaslığa və
fəlsəfəyə yönəldirik ki, bunlardan da hər biri bizə arzu olunan
izahın bir hissəsini vermə ümidini təlqin edir. Amma
qarşımızda hər şeydən öncə hansısa bir çoxbaşlı əjdaha fəlsəfə
kimi dayanır ki, bu başlardan da hər biri başqa dildə danışır.
Doğrudur, əyani təsəvvürün əhəmiyyəti barədə burada
toxunulan məsələyə dair onların heç də hamısı öz aralarında
fikir ayrılığına malik deyillər, zira, skeptiklər və idealistlər
istisna olmaqla, qalanları əsasən təsəvvürün əsasında yatan və
özünün bütün varlığı və mahiyyəti ilə təsəvvürdən
fərqlənməsinə baxmayaraq, bütün hissələrdə ona bir yumurta
digərinə oxşadığı qədər uyğun mülahizələr yürüdürlər. Amma
bu, bizə kömək edə bilməz, zira biz belə bir obyekti təsəvvürdən
fərqləndirməyi qətiyyən bacarmırıq: bizim gözümüzdə onların
ikisi də eynidir, belə ki, hər bir obyekt həmişə subyekti nəzərdə
tutur və buna görə də, elə həmin təsəvvür olaraq qalır; biz onu
da dərk etmişik ki, obyekt olmaq– təsəvvürün ən ümumi
formasına məxsus olmaq deməkdir və bu forma da obyektə və
subyektə parçalanmadır. Buraya o da əlavə olunmalıdır ki, bu
halda istinad edilən əsas qanunu, həmçinin bizə hər bir şeyin,
sonlunun və ya sonsuzun əlaqəsi olaraq deyil, bir sıra
təsəvvürlərin heç də təsəvvür olmayan və buna görə də təsəvvür
oluna bilməyən nə iləsə əlaqəsi olaraq deyil, yalnız təsəvvür
forması, yəni bir təsəvvürün başqası ilə qanunauyğun əlaqəsidir.
Skeptiklər və idealistlər barədə isə artıq yuxarıda, xarici
dünyanın reallığı barədə mübahisənin şərhi zamanı
danışılmışdır.
Əyani təsəvvür barədə bilik hələ ki, bizə yalnız onun
tamamilə ümumi, xalis formal tərəfindən məlumdur. Əgər biz
əyani təsəvvür barədə arzu etdiyimiz daha konkret biliyi
riyaziyyatda axtaracağıqsa, onda o, belə təsəvvürlər barədə bizə
yalnız onların zamanı və məkanı doldurduğu, yəni onların
kəmiyyət olduqları ölçüdə danışacaqdır. O, "nə qədər" və "nə
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böyüklükdə"
olduğunu
yüksək
dərəcədə
dəqiqliklə
müəyyənləşdirəcəkdir, amma bu, həmişə yalnız nisbidir, yəni
təkcə bir təsəvvürün başqası ilə müqayisəsidir və kəmiyyətə
yalnız bu birtərəfli münasibətdə müqayisədir, buna görə də
oxşar cavab bizə bizim başlıca olaraq axtardığımız məlumatları
verməyəcəkdir.
Nəhayət, əgər biz təbiətşünaslığın çoxlu hissələrə
bölünmüş geniş sahəsinə müraciət etsək, onda biz hər şeydən
öncə onun iki əsas bölməsini fərqləndirə bilərik. O, ya
formaların təsviridir, ya da dəyişikliklərin izahıdır. Birincini
mən morfologiya, ikincini isə etiologiya 2 adlandırıram. Birinci
dəyişməz formaları, ikinci isə– onun bir formadan başqasına
keçid qanunlarına uyğun olaraq dəyişkən materiyanı öyrənir.
Birinci bütövlükdə bir o qədər də düzgün olmamasına
baxmayaraq, təbii tarix adlanır: o, xüsusən botanika və
zoologiya olaraq bizi müxtəlif, fərdlərin aramsız əvəzlənməsi
zamanı dəyişilməyən üzvi və buna görə də davamlı müəyyən
edilmiş formalar ilə tanış edir. Bu formalar isə əyani təsəvvürün
məzmununun əksər hissəsini təşkil edir. Morfologiya bu
formaları təbii və süni sistemlər üzrə təsnif edir, bölür,
birləşdirir, bütün formaların nəzərdən keçirilməsini və
öyrənilməsini mümkün edən məlum anlayışların altına gətirir.
O, sonra bütün bu formalara nüfuz edən, sonsuz çalarlarla dolu
olan analogiyasını onların bütövlüyündə və təfərrüatlarındakı,
(unite de plan [planın vahidliyi]) göstərir, bunun təsiri ilə də
onlar hansısa naməlum mövzunun müxtəlif variasiyalarına
oxşayırlar. Materiyanın bu formalara keçidi, yəni fərdlərin
mənşəyi öyrənilmənin əsas anını təşkil etmir, ona görə ki, hər
bir fərd özünə oxşar olan fərddən doğuluş vasitəsilə törəyir,
doğuluş isə, hər bir yerdə eyni dərəcədə sirlidir, bu vaxta qədər
tam izahdan yayınır, onun barəsində bizim bildiyimiz az
məlumat isə fiziologiyada özünə yer tapır, fiziologiya isə artıq
etioloji təbiətşünaslığa məxsusdur. Sonuncuya, həmçinin əsasən
morfologiyaya aid olan mineralogiya meyllidir, – xüsusən o
yerdə ki, o, geologiyaya keçir. Etiologiya məxsusi mənada
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təbiətşünaslığın bütün o qollarını əhatə edir ki, onlarda əsas
səbəbin və təsirin dərk olunması çıxış edir; onlar sanki səhvsiz
bir qaydaya uyğun olaraq öyrədirlər ki, materiyanın bir halının
ardınca zəruri olaraq onun digər müəyyən bir halı gəlir,
müəyyən dəyişiklik zəruri olaraq digər, həmçinin müəyyən bir
dəyişikliyi şərtləndirir və öz ardınca gətirir: bunu göstərmə izah
adlanır. Etiologiyaya başlıca olaraq mexanika, fizika, kimya,
fiziologiya aiddir.
Amma əgər onların nəyi öyrətdiklərinə varsaq, tezliklə
əmin ola bilərik ki, etiologiya bizə arzu olunan cavabı vermir,
onu, eləcə də, morfologiya da vermir. Sonuncu bizim qarşımıza
saysız-hesabsız, sonsuz müxtəlif və amma hər halda aşkar ailə
oxşarlığına malik olan qohum formaları– bizim üçün
təsəvvürləri çıxarır, bu yolda bizim üçün əbədi olaraq yad olan
və yalnız bu baxımdan nəzərdən keçirilən həmin təsəvvürlər
anlaşılmaz heroqliflərə oxşayır. Etiologiya isə bizi öyrədir ki,
səbəb və təsir qanununa görə materiyanın verilmiş müəyyən halı
digər halı doğurur: bununla da, o onu izah etmiş və öz işini
yerinə yetirmiş olur. Halbuki, mahiyyəti etibarı ilə o, yalnız
qanunauyğun nizamı üzə çıxarır, bu qanunauyğun nizam
daxilində isə məkanda və zamanda müxtəlif vəziyyətlər
meydana çıxır və bizi birdəfəlik öyrədir ki, verilmiş yerdə və
verilmiş zaman zəruri olaraq hansı hadisə baş verməlidir.
Beləliklə, o, qanuna görə, hadisələrə onların zamanda və
məkanda yerini göstərir, bu qanunun müəyyən məzmunu
təcrübə ilə verilir, amma onun ümumi forması və zəruriliyi isə
bizim tərəfimizdən təcrübədən asılı olmayaraq dərk olunur.
Amma bu hadisələrdən hansınınsa daxili mahiyyəti barədə isə
biz buradan kiçicik belə bilik almırıq; bu mahiyyət təbiət
qüvvəsi adlanır və dəyişməzliyi təbiət qanunu adlandıran etioloji
izah sferasının xaricində qalır, əgər etiologiyaya məlum olan
uyğun şərait verilmişsə, belə bir qüvvənin təzahürü bu cür
dəyişməzliklə baş verir.
Amma bu təbiət qanunu, bu şərtlər, müəyyən yerə və
müəyyən zamana münasibətdə bu təzahür – etiologiyanın bildiyi
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və ümumiyyətlə, bilə bildiyi, bax, bunlardır. Burada təzahür
olunan qüvvənin özü, bu qanunlar üzrə baş verən hadisələrin
daxili mahiyyəti həm ən sadə, həm də ən mürəkkəb hadisələrdə
onun üçün əbədi sirr, tamamilə yad və naməlum bir şey olaraq
qalır. Əslində, baxmayaraq ki, etiologiya bu vaxta qədər öz
məqsədinə daha yaxşı mexanikada və daha pis isə fiziologiyada
nail olmuşdur, amma o qüvvə ki, onun sayəsində daş yerə düşür
və ya bir cisim digərini itələyir, öz daxili mahiyyətində bizim
üçün heyvanın hərəkətinə və artımına təsir göstərən qüvvədən
daha az yad və sirlidir. Mexanika materiyanı, ağırlığı,
keçirməzliyi, hərəkətin təkan vasitəsilə ötürülməsini, ətaləti və
sairi nəsə izaha gələn bir şey kimi nəzərdə tutur və onları təbiət
qüvvələri, onların məlum şəraitdə zəruri və müntəzəm
təzahürünü isə təbiət qanunu adlandırır və yalnız sonra o, öz
izahını başlayır. Bu izah ondan ibarətdir ki, o, hər bir qüvvənin
necə, harada və nə zaman aşkar olduğunu düzgün və riyazi
olaraq dəqiq göstərir. Bu izah həm də ondan ibarətdir ki, o,
rastlaşdığı hər bir hadisəni bu qüvvələrdən birinə gətirib çıxarır.
Bunu öz sahələrində fizika, kimya, fiziologiya da edir, fərq isə
yalnız ondadır ki, onlar daha çox güman edir və daha az şey
verirlər. Elə buna görə də, bütün təbiətin ən mükəmməl etioloji
izahı heç bir vaxt izah edilə bilməyən qüvvələrin siyahısından və
qanunların dəqiqliklə göstərilməsindən savayı başqa bir şey ola
bilməzdi, həmin qanunlara uyğun olaraq bu qüvvələrin təzahürü
zamanda və məkanda baş verir, bir-birinin ardınca gəlir, yerini
bir-birinə verir; beləliklə, təzahür olunan qüvvələrin daxili
mahiyyəti isə etiologiya üçün həmişə izah edilə bilməyən olaraq
qalmalıdır, ona görə ki, onun riayət etdiyi qanun buna gətirmir,
və o, hadisələrlə və onların nizamı ilə məhdudlaşır. Etioloji izahı
bu baxımdan mərmər kəsiyi ilə müqayisə etmək olar: biz birbirinin yanında çoxlu damarcıqlar görürük, amma mərmər
daxilində onların axını bizim üçün onun əks səthinə qədər
örtülüdür. Və ya– əgər zarafatsayağı müqayisəni özümüzə rəva
bilsək, zira o, daha çox heyrətamizdir– bütün təbiətin tam
etiologiyası filosof-tədqiqatçıda özü də bilmədən tamamilə tanış
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olmayan cəmiyyətə düşən insanda yaranan hissi oyadardı: onun
üzvlərindən hər biri növbə ilə onu başqasını öz dostu və qohumu
kimi təqdim edir və tanışlıq da bununla məhdudlaşır, bu zaman
hər dəfə ―çox xoşdur‖ deyən qonaqdan isə bir sual qopmağa
hazırlaşır: ―Amma lənət şeytana, bütün bu cəmiyyətə mən necə
yetişəcəyəm?‖
Beləliklə, etiologiya da heç bir vaxt bizə bizim yalnız öz
təsəvvürlərimiz kimi bildiyimiz hadisələrə arzu olunan açarı
vermək və bizi onların sərhədləri xaricinə çıxarmaq iqtidarında
deyildir. Zira onun bütün izahlarından sonra bu hadisələr bizim
üçün əvvəlki kimi mənası bizə anlaşıqlı olmayan təsəvvürlər
olaraq tamamilə yad olmaqda qalırlar. Səbəbiyyət əlaqəsi bizim
üçün yalnız qanunu və onun məkan və zaman daxilində baş
verməsinin nisbi qaydasını üzə çıxarır; amma əslində nəyin baş
verməsini bizim üçün aşkara çıxarmır. Buraya o da əlavə
olunmalıdır ki, səbəbiyyət qanununun özü yalnız təsəvvürlər
üçün, yalnız müəyyən sinifdən olan obyektlər üçün qüvvəyə
malikdir və yalnız onları nəzərdə tutaraq məna kəsb edir;
deməli, o, bu obyektlərin özləri kimi həmişə yalnız subyektə
münasibətdə mövcuddur, yəni şərtidir; elə buna görə də, onu,
Kantın öyrətdiyi kimi, həm subyektdən çıxış edərək, yəni a
priori olaraq, həm də obyektdən çıxış edərək, yəni a posteriori
olaraq eyni dərəcədə yaxşı dərk etmək olar.
Bizi isə sonrakı tədqiqata məhz o həvəsləndirir ki, həm
onlar filan-filan şeylərdir, həm də bunlar və məlum qanunlara
uyğun olaraq əlaqəlidirlər, bu qanunların ümumi ifadəsi isə
həmişə əsas qanunudur. Biz bu təsəvvürlərin mənasını bilmək
istəyirik, biz soruşuruq ki, həqiqətənmi bu dünya təsəvvürdən
savayı bir şey deyil və belə halda o, bizim gözlərimiz
qarşısından bizim diqqətimizə layiq olmayan içiboş bir
yuxugörmə və ya bir kabus kimi gəlib keçmirmi, yoxsa o, nəsə
başqa bir şeydir, nəsə bundan daha yüksəkdə olandır və əgər
belədirsə, onda bu nədir? Lap başlanğıcdan şübhəsiz olan bir
şeydir: bu axtarılanın özü bütün mahiyyəti etibarı ilə
təsəvvürdən köklü surətdə və şərtsiz olaraq fərqlənməli və buna
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görə də onun forma və qanunlarına tamamilə yad olmalıdır; bu
axtarılana, deməli, təsəvvürdən çıxış edərək qanunların yol
göstərən iplərindən tutaraq da, yaxınlaşmaq olmaz. O qanunların
ki, onlar əsas qanununun formaları olaraq yalnız obyektləri,
təsəvvürləri bir-biri ilə əlaqələndirirlər.
Biz burada artıq görürük ki, şeylərin mahiyyətinə
kənardan nüfuz etmək əsla mümkün deyildir. Öz tədqiqatımızda
biz nə qədər uzağa getsək də, nəticə yalnız obrazlar və adlar
olacaqdır. Biz o insana bənzəyirik ki, qəsrin ətrafında dolaşaraq
giriş axtarır, amma bu dəmdə əbəs yerə fasadın rəsmini çəkir.
Və bununla belə qeyd olunmalıdır ki, mənə qədər olan bütün
filosoflar məhz bu yolla getmişlər.
§ 18
Həqiqətən də, əgər tədqiqatçının özü yalnız sırf dərk
edən subyekt, qanadlı mələyin bədənsiz başı olsaydı, onda,
yalnız mənim təsəvvürüm olaraq mənə qarşı duran dünyanın
axtarılan mənası və ya dərk edən subyektin sadə təsəvvürü kimi
olan dünyadan onun bundan daha yüksək ola biləcəyi şeyə keçid
həmişəlik gizli qalardı. Amma onun özü bu dünyaya
köklənmişdir, özünü onun daxilində bir fərd olaraq görür, yəni
onun bütöv dünyanın təsəvvür kimi şərtləndirici daşıyıcısı olan
idrakı yenə də qaçılmaz olaraq bədənlə vasitələnir, onun da
halları, göstərildiyi kimi, dünyanın dərk olunması üçün
dərrakədən ötrü çıxış nöqtəsi rolunu oynayır. Bu bədən xalis
dərk edən subyekt üçün hər hansı bir başqası kimi həmin
təsəvvür, obyektlər arasında bir obyektdir: bu baxımdan onun
hərəkətləri, əməlləri subyektə bütün başqa əyani obyektlərin
dəyişikliklərindən heç də daha çox məlum deyildir və əgər
onların mənasının tapılması tamamilə başqa yolda olmasaydı,
onlar da onun üçün eyni dərəcədə yad və anlaşılmaz qalardılar.
Başqa cür ona elə gələrdi ki, başqa obyektlərdə dəyişikliklər
səbəblər, qıcıqlandırıcılar və motivlər əsasında baş verdiyi kimi
onun əməlləri verilmiş motivlərdən, təbiət qanununun
daimiliyindən irəli gəlir. Motivlərin təsirini isə o, onun
qarşısında üzə çıxan istənilən başqa əməlin onun səbəbi ilə
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əlaqəsindən daha yaxşı başa düşməzdi. Öz bədəninin təzahür və
hərəkətlərinin daxili onun üçün anlaşılmaz olan mahiyyətini
istədiyi kimi həmçinin güc, xassə, xarakter də adlandırardı,
amma onun barəsində daha heç nə bilməzdi. Əslində, bütün
bunlar belə deyildir; əksinə, idrakın fərd kimi çıxış edən
subyektinə açma söz verilmişdir və bu söz – iradədir. O və
yalnız o, onun öz məxsusi hadisəsinin sirrini açan açar verir, onu
kəşf edir, onun varlığının, onun fəaliyyətinin, onun hərəkətlərin
daxili mexanizmini ona göstərir. Öz bədəni ilə özünün eyniyyəti
ucbatından fərd kimi çıxış edən idrak subyekti üçün bu bədən iki
tamamilə müxtəlif üsulla verilmişdir: əvvəla, dərrakənin seyr
olunmasında təsəvvür kimi, obyektlər içərisində onların
qanunlarına tabe olan obyekt kimi; amma, eyni zamanda,
tamamilə başqa cür, yəni hər bir kəsə bilavasitə olaraq məlum
olan kimi verilmişdir və bu, iradə sözü ilə işarə olunur. Onun
iradəsinin hər biri həqiqi aktı
dərhal və qaçılmaz olaraq,
həmçinin onun bədəninin hərəkəti də olur: subyekt belə bir aktın
bədənin hərəkətində təzahür olunmasını sezmədən onu
həqiqətən arzu edə bilməz. İradə aktı və bədənin hərəkəti: bunlar
səbəbiyyət əlaqəsi ilə birləşmiş iki müxtəlif, obyektiv dərk
edilmiş vəziyyətlər deyillər; onlar öz aralarında səbəb və təsir
münasibətində deyillər, onlar eyni şeydirlər, amma yalnız
müxtəlif üsullarla verilmişlər,– bir dəfə tamamilə bilavasitə
olaraq və başqa dəfə isə dərrakə üçün seyrdə. Bədənin hərəkəti
obyektivləşdirilmiş, yəni seyrə başlamış iradə aktından başqa bir
şey deyildir. Sonradan biz görəcəyik ki, bu, yalnız motivlər
əsasında baş verən hərəkətə deyil, həm də qeyri-iradi olaraq
sadə qıcıqlandırıcının ardınca gələn hər hansı bir hərəkətə aiddir,
biz görəcəyik ki, bütün bədən obyektivləşdirilmiş, yəni
təsəvvürə çevrilmiş iradə olmaqdan başqa bir şey deyildir (bütün
bunlar
sonrakı
izahda
aşkara
çıxarılacaq
və
aydınlaşdırılacaqdır). Elə buna görə də, mənim əvvəlki kitabda
və əsas qanunu haqqında traktatda verdiyim qəsdən birtərəfli
nöqteyi-nəzərə (yəni– təsəvvür nöqteyi-nəzərinə) uyğun olaraq
bilavasitə obyekt adlandırdığımı burada mən başqa bir
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münasibətdə iradənin obyektliyi adlandırıram. Buna görə də
müəyyən mənada, həmçinin demək olar ki, iradə– bədənin a
priori olaraq dərk olunması, bədən isə – iradənin a posteriori
olaraq idrakıdır.
İradənin gələcəyə aid olan qərarları məxsusi mənada
iradə aktları deyildir,– zəkanın yalnız bizim haçansa
arzulayacaqlarımız barədə düşüncələridir: qərara özünün son
möhürünü yalnız yerinə yetirilmə vurur, buna qədər isə qərar,
sadəcə olaraq, səbatsız bir niyyət olaraq qalır və müstəsna olaraq
zəkada, in abstracto mövcuddur. Arzu və əməl yalnız
refleksiyada müxtəlifdir: əslində isə onlar eyni şeydir. Hər bir
həqiqi, gerçək, bilavasitə iradə aktı, eyni zamanda, həm də
bilavasitə təzahür olunan bədən aktıdır; buna uyğun olaraq,
digər tərəfdən, bədənə göstərilən hər bir təsir həm də dərhal və
bilavasitə olaraq iradəyə göstərilən təsirdir; o, əgər iradəyə
əksdirsə o özlüyündə ağrı, əgər onu təmin edirsə həzz adlanır.
Onların dərəcələri çox müxtəlifdir, amma ağrını və həzzi
təsəvvür adlandırmaq qətiyyən düzgün olmazdı, onlar heç də
belə deyillər; onlar iradənin öz təzahüründə bədəndəki bilavasitə
halları, bədəndə yaşanan təəssüratın məcburi və ani olaraq arzu
edilməsi və ya arzu edilməməsidir. Bilavasitə sadə təsəvvürlər
və buna görə də deyilənlərdən istisna kimi yalnız bədəndəki bir
neçə bəzi təəssüratları nəzərdən keçirmək mümkündür ki, onlar
iradəni oyatmırlar və yalnız bunların sayəsində də bədən idrakın
bilavasitə obyekti olur, halbuki, dərrakə üçün seyr olaraq o, artıq
bütün başqaları kimi vasitəli obyektdir. Burada xalis obyektiv
hisslərin – görmənin, eşitmənin və lamisənin halları nəzərdə
tutulur, amma yalnız o ölçüdə ki, həmin ölçüdə bu orqanlar
onlara xas olan, spesifik və onların təbiətinə uyğun üsulla
affiksasiya olunur, o isə, bu hissələrin yüksək və xüsusi olaraq
dəyişdirilmiş həssaslığının o qədər zəif oyanmasıdır ki, iradəyə
təsir etmir və onun tərəfindən heç bir oyandırma ilə
həyəcanlanmır, dərrakəyə yalnız o məlumatları xəbər verir ki,
seyr onlardan meydana çıxır. Bu hiss orqanlarına hər hansı daha
güclü və ya başqa qəbildən olan təsirsə ağrılıdır, yəni iradəyə
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əksdir, axı onlar özləri də onun obyektinə məxsusdurlar.
Əsəblərin zəifliyi onda ifadə olunur ki, onları dərrakə üçün
materiallara çevirməyi mümkün edən dərrakə qüvvəyə malik
olmalı olan təəssüratlar iradəyə toxunduqları daha yüksək
dərəcəyə çatırlar, yəni ağrı və ya həzz yaradırlar, əksər hallarda
isə bu ağrı olur; nə qədər küt və qeyri-müəyyən olsa da, o, hər
halda təkcə bəzi səsləri və güclü işığı əzablı bir tərzdə hiss
etməyə məcbur etmir, həm də, ümumiyyətlə, ağrılı ipoxondrik
əhval-ruhiyyə doğurur, baxmayaraq ki, bütün bunlar aydın dərk
olunmur. Bunun ardınca qeyd etmək lazımdır ki, bədənin və
iradənin eyniyyəti, yeri gəlmişkən, onda aşkar olur ki, iradənin
hər hansı güclü və həddini keçən hərəkəti, yəni hər hansı bir
affekt bədəni və onun daxili mexanizmini tamamilə bilavasitə
olaraq sarsıdır və onun həyati funksiyalarının gedişini pozur. Bu
hal xüsusi olaraq "Təbiətdə iradə" əsərində şərh olunmuşdur.
Nəhayət, malik olduğum iradə barədə bilavasitə idrakım
olmasına baxmayaraq hər halda o, bədənim haqqında idrakdan
ayrılmazdır. Mən öz iradəmi onun bütövlüyündə, vəhdət olaraq,
tam şəkildə onun mahiyyətində deyil, onun yalnız ayrıca
aktlarında, yəni hər hansı obyekt kimi mənim bədənimin də
təzahür forması olan zaman daxilində dərk edirəm; buna görə də
bədən mənim iradəmin dərk olunmasının şərti olaraq çıxış edir.
Bu səbəbdən də bədən olmadan əslində mən bu iradəni təsəvvür
edə bilmərəm. Mənim əsas qanunu haqqında traktatımda iradə
(və ya, daha doğrusu, arzunun subyekti), doğrudur ki,
təsəvvürlərin və ya obyektlərin xüsusi sinfi kimi təsvir
olunmuşdur, amma biz artıq orada görmüşdük ki, bu obyekt
subyektlə üst-üstə düşür, yəni obyekt olmaqdan qalır; bu
uyğunluğu biz orada κατ' εξοχην [daha çox] möcüzə
adlandırmışıq və mənim bütün bu əsərim müəyyən dərəcədə
onun izahıdır.
Mən öz iradəmi əslində obyekt kimi dərk etdiyimdən,
mən onu bədən olaraq anlamış oluram; amma belə halda mən
bir daha yuxarıda göstərilən traktatda müəyyənləşən birinci
sinif təsəvvürlərə, yəni real obyektlərə gəlib çıxmış oluram.
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Sonrakı tədqiqatlar bizi getdikcə daha çox əmin edəcəkdir ki,
birinci sinif təsəvvürlər öz açarını, öz açmasını yalnız elə oradaca
müəyyənləşmiş dördüncü sinifdə tapır, bu isə, əslində, artıq bir
obyekt olaraq subyektə qarşı durmaq istəmir və bundan sonra
əmin olacağıq ki, buna uyğun olaraq dördüncü sinifdə hakim
olan motivasiya qanunundan biz birinci sinifdə fəaliyyət
göstərən səbəbiyyət qanununun daxili mahiyyətini və ona
uyğun olaraq baş verən hər bir şeyi anlamalı olacağıq.
İradənin və bədənin burada qabaqcadan nəzərdə
tutulmuş eyniyyəti – burada mənim bunu ilk dəfə olaraq
etdiyim və bunun sonrakı izahda da təkrar olunacağı kimi –
yalnız göstərilə bilər, yəni bilavasitə şüurdan, in concreto
idrakdan əqli biliyədək yüksəldilə və ya in abstracto idraka
keçirilə bilər. Amma öz təbiəti etibarı ilə o, heç bir vaxt sübut
oluna, yəni vasitəli idrak olaraq başqa, bilavasitə idrakdan
çıxarıla bilməz, – məhz ona görə ki, o, özü ən yüksək dərəcədə
bilavasitədir və əgər biz onu belə halda qavramasaq və
saxlamasaq, onda bizim onu bir daha, hansısa dolayı yolla,
törəmə idrak olaraq əldə etmək gözləntimiz əbəs olacaqdır. Bu
eyniyyət tamamilə xüsusi qəbildən olan idrakdır və onun
həqiqiliyi buna görə də, əslində, əsas qanunu haqqında
traktatda (§ 29 və sonrakılar) mənim bütün həqiqətləri
böldüyüm dörd rubrikadan, yəni məntiqi, empirik, metafizik və
metaməntiqi rubrikalardan birinə gətirilə bilməz. Zira bu
eyniyyətin doğruluğu bütün bu həqiqətlər kimi bir mücərrəd
təsəvvürün başqa bir təsəvvürə və ya intuitiv və ya mücərrəd
təsəvvür edən fəaliyyətin zəruri formasına münasibət deyildir:
yox, o, mühakimənin o əlaqəyə münasibətidir ki, ona əyani
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təsəvvür, bədən əsla təsəvvür kimi deyil, nəsə ondan toto
genere fərqli – iradə kimi malikdir. Ona görə də mən bu
həqiqəti bütün başqa həqiqətlərdən ayırmaq və onu κατ'
εξοχην fəlsəfi həqiqət adlandırmağı arzu edərdim. Onu müxtəlif
üsullarla ifadə etmək mümkündür; belə də demək olar: mənim
bədənim və mənim iradəm – bunlar eyni şeydir; və ya: əyani
təsəvvür olaraq mən öz bədənim adlandırdığımı məxsusi, heç
nə ilə müqayisə olunmaz bir tərzdə dərk etdiyimdən onu öz
iradəm adlandırıram; və ya: bədənim iradəmin obyektliyidir; və
ya: bədənimin təsəvvürüm olmasından asılı olmayaraq, o, həm
də yalnız mənim iradəmdir və i.a...*

§ 19
Əgər biz birinci kitabda
daxili müqavimət ilə,öz
bədənimizi bu əyani dünyanın bütün digər obyektlərinə oxşar
olaraq, yalnız dərk edən subyektin təsəvvürü ilə qəbul etdiksə,
onda indi bizim üçün aydın oldu ki, hər bir kəs öz məxsusi
bədəni barədə təsəvvürü digər hər bir şeydə onunla tamamilə
oxşar olan bütün başqa təsəvvürlərdən məhz şüurda
fərqləndirir: bu, o deməkdir ki, bədən şüurda həm də tamamilə
başqa, toto genere fərqli şəkildə meydana çıxır ki, bunu da iradə
sözü ilə işarə edirlər; öz məxsusi bədəni barədə məhz bu ikili
bilik bizə bu bədənin özünün, onun fəaliyyətinin və motivlərə
görə hərəkətlərinin və həmçinin onun xarici təsirlərə məruz
*

II cildin 18-ci fəsli buraya aiddir.
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qalmalarının sirrini açır, bir sözlə, onun sirrini ki, nədən o,
təsəvvür deyildir, amma bundan savayı ki, o, bilavasitə olaraq
bizdə olmayan bütün başqa real obyektlərin mahiyyətinin,
fəaliyyətinin və məruz qalmalarının sirridir.
Dərk edən subyekt məhz bir bədən bu xüsusi
münasibətin təsiri üzündən fərddir, həmin bu bədən isə onun
üçün bu münasibətlə yanaşı bütün digərlərinə oxşar olaraq
təsəvvürlərdən biri fərddir. Amma o münasibət ki, dərk edən
subyekt onun təsiri ilə, onun üzündən fərddir, buna görə də
yalnız onunla onun bütün təsəvvürlərindən yeganələri arasında
mövcuddur; elə buna görə də, yalnız bu yeganəni o, yalnız bir
təsəvvür olaraq deyil, həm də eyni zamanda tamamilə başqa
cür – iradə olaraq dərk edir. Amma əgər bu xüsusi
münasibətdən, eyni şeyin bu ikili və tamamilə müxtəlifcinsli
idrakından yayınsaq, onda bu bir bədən, bütün başqalarına
oxşar olaraq, əlbəttə ki, təsəvvürdür; buna görə də, burada
oriyentasiyanı istiqamətlənməkdən ötrü dərk edən fərd
ikisindən birini qəbul etməlidir: ya bu bir təsəvvürün
fərqləndirici cəhəti yalnız ondan ibarətdir ki, onun, fərdin, idrakı
yalnız bu təsəvvürə ikili münasibətdədir, yalnız bu bir əyani
obyektə daxil olmaq üçün, eyni zamanda, ikili giriş imkanına
malikdir,– amma bu, verilmiş obyektin bütün başqalarından
fərqi ilə deyil, yalnız onun, fərdin, idrakın bu bir obyektə
münasibətinin onun başqa obyektlərə münasibəti ilə
müqayisədəki fərqi ilə izah olunur; ya da bu bir obyekt
mahiyyəti etibarı ilə bütün başqa obyektlərdən fərqlənir, bütün
bunlar arasında təkcə o, eyni zamanda, həm iradə, həm də
təsəvvürdür, bütün digərləri isə – yalnız təsəvvürdür, yəni sadə
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xəyallar, kabuslardır və insanın bədəni də, deməli, dünyada
yeganə real fərddir, yəni iradənin bilavasitə yeganə təzahürü və
subyektin yeganə bilavasitə obyektidir.
Sadəcə olaraq, təsəvvür kimi nəzərdən keçirilən başqa
obyektlərin subyektin bədəninə oxşar olması, yəni onun məkanı
doldurması (ola bilsin, o da yalnız təsəvvür olaraq mövcuddur)
və onun məkan daxilində fəaliyyət göstərməsi ki, səbəb
olmadan heç bir təsiri mümkün etməyən səbəbiyyət
qanununun təsəvvürləri üçün şəksiz a priori olandan çıxış
edilərək, mübahisəsiz sübut olunmasına baxmayaraq, amma
(hətta onu belə deməsək ki, təsirlərdən eyni səbəbi deyil,
ümumiyyətlə, səbəbi nəticə kimi çıxarmaq olar) bu, bizi hələ ki
xalis təsəvvür sahəsindən çıxarmır, xalis təsəvvür sahəsi üçün
isə yalnız səbəbiyyət qanunu qüvvəyə malikdir və o, bizi heç bir
vaxt ondan o tərəfə apara bilməz. Amma fərdə yalnız təsəvvür
olaraq məlum olan obyektlər olacaqdırmı, onlar hər halda,
onun öz bədəni kimi iradə hadisələri olacaqlarmı, – artıq əvvəlki
kitabda deyildiyi kimi, xarici dünyanın reallığı barədə məsələnin
həqiqi mənası bundan ibarətdir. Bu suala mənfi cavab nəzəri
eqoizmin mahiyyətini təşkil edir, nəzəri eqoizm məhz buna görə
də öz fərdi varlığından savayı bütün hadisələri kabus hesab edir,
– bu, ona oxşardır ki, praktik eqoizm də praktikada eynilə bu
tərzdə hərəkət edir: o, yalnız öz şəxsiyyətini gerçək olaraq
qiymətləndirir, bütün digər hər bir şeydə isə yalnız kabusları
görür və onlarla uyğun bir tərzdə rəftar edir. Doğrudur, nəzəri
eqoizm heç bir vaxt heç bir sübutla təkzib oluna bilməz; amma
fəlsəfədə ondan həmişə müstəsna dərəcədə skeptik sofizm
olaraq, yəni gözdən pərdə asmaq üçün istifadə etmişlər. Ciddi
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əqidə kimi onu yalnız dəlixanada tapmaq olar, bu halda isə o,
arqumentlərdən daha çox, müalicə tələb edir. Elə buna görə də,
biz onun üzərində daha dayanmayacağıq və bizim gözümüzdə o,
skeptisizmin yalnız həmişə polemik xarakterə malik olan
sonuncu qalası olacaqdır. Əgər, beləliklə, bizim həmişə fərdiliyə
bağlı olan və məhz bununla da məhdudlanan idrakımız onu
zəruri olaraq gətirib çıxarırsa ki, hər kəs yalnız nəsə bir şey ola
bilər, digər hər şeyi isə o, dərk də bilər (bu məhdudiyyət də,
əslində, fəlsəfəyə tələbat doğurur), onda biz, məhz buna görə
də öz idrakımızın sərhədlərini fəlsəfə ilə genişləndirməyə
çalışaraq, nəzəri eqoizmin əleyhimizə çıxış edən bu skeptik
arqumentini kiçik sərhəd qalası kimi nəzərdən keçirəcəyik, bu
qalanı, doğrudur ki, heç bir vaxt almaq olmaz, amma onun
qarnizonu da heç bir vaxt onun hədlərindən kənara çıxa bilmir,
buna görə də onu cəbhə xətti arxasında saxlamaqdan
qorxmayaraq, cəsarətlə onun yanından ötüb keçmək olar.
Beləliklə, biz bədənimizin mahiyyəti və fəaliyyəti barədə
indi aydınlaşdırdığımız, bizə ikili, iki tamamilə müxtəlif şəkildə
verilmiş idrakdan təbiətdə hər hansı bir hadisənin mahiyyətinə
açar kimi istifadə edəcəyik. Bədənimiz olmayan və buna görə
də bizim şüurumuza ikili olaraq deyil, yalnız təsəvvür olaraq
verilən bütün obyektləri biz bədənlə analoji olaraq nəzərdən
keçirəcəyik və buna görə də qəbul edirik ki, onlar, bir tərəfdən,
bədənə oxşar olaraq təsəvvürlərdir və bu halda onunla
tamamilə bircinslidir və digər tərəfdənsə, əgər onların subyektin
təsəvvürləri olan varlığı aradan qaldırılsa, onda alınmış qalıq öz
daxili mahiyyətinə görə o şey olmalıdır ki, onu biz iradə
adlandırırıq. Zira bəs varlığın və ya reallığın başqa hansı növünü
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qalan fiziki dünyaya aid etmək mümkündür? Belə bir reallığı
qurmaq üçün elementləri haradan götürmək gərəkdir?
Təsəvvürdən və iradədən savayı biz daha heç nə bilmirik və
düşünə də bilmərik. Əgər biz bilavasitə olaraq yalnız bizim
təsəvvürümüzdə olan fiziki dünyaya bizə məlum olan ən böyük
reallığı aid etmək istəyiriksə, onda biz ona o reallığı verməliyik
ki, bu, hər bir kəs üçün öz bədənidir: zira sonuncu hər bir kəs
üçün ən real olandır. Amma əgər biz bu bədənin və onun
əməllərinin reallığını analizə məruz qoysaq, onda, biz onun
daxilində onun bizim təsəvvürümüz olması ilə yanaşı iradədən
savayı heç nə tapmayacağıq: onun bütün reallığı bununla bitir.
Beləliklə, biz fiziki dünya üçün heç bir yerdə başqa bir reallıq
tapa bilmərik. Əgər, fiziki dünya sadəcə olaraq bizim
təsəvvürümüz olmaqdan nə isə daha artıq olmalıdırsa, onda biz
deməliyik ki, o, təsəvvür olmaqdan savayı, özlüyündə, həm də
öz daxili mahiyyətinə görə odur ki, onu biz özümüzdə bilavasitə
olaraq iradə kimi görürük. Mən öz daxili mahiyyətimə uyğun
olaraq danışıram, amma bu iradənin mahiyyətinə artıq özünə
yox, onun bir çox dərəcələrə malik olan təzahürünə aid
olandan fərqləndirməyi bacarmaq üçün biz onu öncə daha
konkret olaraq dərk etməliyik; belə ki, məsələn, iradənin idrakla
müşayiət olunması və bununla onun motivlərilə şərtləndirilmiş
müəyyənliyi sonradan görəcəyimiz kimi, onun mahiyyətinə
deyil, yalnız onun heyvanda və insanda ən aşkar təzahürünə
aiddir. Elə buna görə də, əgər mən desəm ki: daşı yerə cəlb
edən qüvvə, öz mahiyyətinə görə, özlüyündə və hər hansı bir
təsəvvür olmaqla yanaşı, həm də iradədir, onda bu
mühakiməyə cəfəng bir məna şamil etməyəcəklər ki, guya daş
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şüurlu motivə uyğun olaraq hərəkət edir, zira iradə insanda
məhz belə təzahür olunur*.
Bu vaxta qədər yalnız ilkin olaraq və ümumi cizgilərdə
şərh olunanı indi tam inkişaf etdirərək və əsaslandıraraq, daha
müfəssəl və aydın bir tərzdə sübuta yetirək**.

§ 20
Özlüyündə öz məxsusi bədəninin mahiyyəti olan, seyr
obyekti, təsəvvür olan bu bədən həm də başqa məna verən
iradə, deyildiyi kimi, hər şeydən öncə bədənin ixtiyari
hərəkətləri ilə ifadə olunur, zira onlar ayrıca iradə aktlarının
görüntüsü olmaqdan başqa bir şey deyildir, bu iradə aktları
onlarla bilavasitə olaraq və tamamilə eyni zamanda nəsə eyni
bir şey kimi verirlər, iradə aktları onlardan yalnız dərk olunma
formasına görə fərqlənir. Çünki iradə aktları bədənin ixtiyari
hərəkətləri vasitəsilə ifadə olunmaqla təsəvvürə çevrilmişlər.

Beləliklə, biz Bekonla qətiyyən razı deyilik, Bekon iddia edirdi (De
augm. scient. L. 4 in fine) ki, bədənin bütün mexaniki və fizioloji
hərəkətləri bu bədəndə baş verən persepsiyanın yalnız ardınca gəlir,
baxmayaraq ki, düzgün olmayan bu mühakimə də həqiqətin
qabaqcadan duyulmasından irəli gəlir. Keplerin müddəası ilə də (onun
De planeta Martis traktatında) məsələ bu cürdür. Kepler belə
düşünürdü ki, planetlər öz elliptik orbitlərinə düzgün əməl etmək üçün
və radius-vektoru ilə cızılan sahənin zamanla həmişə mütənasib
dəyişməsini saxlamaqdan ötrü sürətlərini uzlaşdırmaq üçün idraka
malik olmalıdırlar.
**
II cildin 19-cu fəsli buraya aiddir.
*
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Amma bu iradə aktları həmişə özündən kənarda –
motivlərdə - da səbəbə malikdirlər. Lakin motivlər yalnız mənim
hazırkı zamanda, bu yerdə və bu şəraitdə nə istədiyimi
müəyyənləşdirir. Ümumiyyətlə, nə istədiyimi, yəni bütün
mənim arzumu səciyyələndirən prinsipi isə motivlər
müəyyənləşdirmir. Elə buna görə də, mənim arzum özünün
bütün mahiyyətində motivlərdən çıxış edilərək izah oluna
bilməz: onlar yalnız zamanın verilmiş anında onun təzahürünü
müəyyənləşdirir, onlar – yalnız mənim iradəmi aşkara çıxaran
vəsilədir; iradənin özü isə motivasiya qanunu sahəsinin
xaricində yatır, yalnız iradənin təzahürü zamanın hər bir
vaxtında qaçılmaz olaraq bu qanunla müəyyənləşir. Motiv yalnız
empirik xarakterimin şərti daxilində davranışımın kafi izah
səbəbidir; əgər mən öz xarakterimdən mücərrədləşirəmsə və
sonra soruşuramsa ki, mən ümumiyyətlə niyə başqa bir şeyi
deyil, məhz bunu istəyirəm, onda belə bir suala cavab vermək
mümkün deyildir, ona görə ki, əsas qanununa yalnız iradənin
təzahürü tabedir, özü isə tabe deyildir, iradəni bu münasibətdə
əsassız adlandırmaq gərəkdir.
Bu zaman mən qismən həm Kantın empirik və ağılla dərk
edilə bilən xarakter barədə təlimi3 ilə tanışlığı, həm də mənim
"Etikanın əsas problemləri"ndə irəli sürdüyüm mülahizələri
nəzərdə tuturam; qismən isə bizə bu barədə dördüncü kitabda
danışmaq lazım gələcəkdir. Hələlik isə mən diqqəti yalnız
aşağıda göstərilənə yönəltmək istəyirəm: bir hadisənin başqa
bir hadisə ilə (əməlin verilmiş halında – motivlə) əsaslandırılmış
olması qətiyyən ona zidd deyildir ki, bu hadisənin daxili
mahiyyəti iradə olacaqdır, iradənin özü isə əsasa malik deyildir,
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belə ki, əsas qanunu özünün bütün şəkillərində yalnız idrak
forması olaraq qalır və onun qüvvəsi, deməli ki, görünməkdə
olan iradənin özünə deyil, yalnız təsəvvürə, hadisəyə, iradənin
görüntüsünə aid olur.
Beləliklə, əgər mənim bədənimin hər bir əməli iradə
aktının təzahürüdürsə, verilmiş motivlər olduqda həm,
ümumiyyətlə, mənim iradəm özü və həm də bütövlükdə, yəni
mənim xarakterim izhar olunursa, onda, həmçinin hər bir
əməlin qaçılmaz şərti və müqəddiməsilə iradə təzahürü
olmalıdır, zira onun təzahürü bilavasitə və müstəsna olaraq
özlüyündə mövcud ola bilməyəndən asılı ola bilməz, yəni ondan
asılı ola bilməz ki, o, onun üçün yalnız təsadüfidir və o, onun
təzahürünün özünü də yalnız təsadüfi edə bilərdi; belə bir şərt
isə məhz bütün bədən olur. Sonuncu elə buna görə də artıq
iradənin təzahürünün özü olmalıdır və bütövlükdə mənim
iradəmə, yəni mənim ağılla dərk edilən xarakterimə qarşı onun
zamandakı təzahürü olaraq mənim empirik xarakterim
bədənimin ayrıca əməlinin iradəmin ayrıca aktına olacağı
münasibətdə olmalıdır. Deməli, bütün bədən mənim görünən
iradəmdən başqa bir şey ola bilməz, çünki o, əyani obyektdir,
birinci növdən olan təsəvvürdür. Bunun təsdiqi olaraq isə artıq
göstərilmişdir ki, mənim bədənimə göstərilən hər bir təsir
dərhal və bilavasitə olaraq həm də mənim iradəmə təsir
göstərir və bu baxımdan ağrı və ya həzz, aşağı dərəcədə isə xoş
olan və ya xoş olmayan hiss adlanır və, digər tərəfdən, iradənin
hər bir güclü hərəkəti, yəni affekt və ehtiras bədəni sarsıdır və
onun funksiyaları pozur.
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Tam mükəmməl olmasa da, öz bədəninin meydana
çıxmasını etioloji olaraq təsəvvür etmək olar. Bədəninin
inkişafını və saxlanılmasını isə daha yaxşı təsəvvür etmək olar ki,
bu da fiziologiyanın məzmununu təşkil edir; amma sonuncu öz
predmetini yalnız motivlər davranışı izah etdiyi ölçüdə izah
edir. Ayrıca əməlin öz əsası olaraq motivə malik olması və
zəruri olaraq ondan irəli gəlməsi faktının, ümumiyyətlə, əməlin
öz mahiyyətinə görə əsassız olan hansısa bir iradənin yalnız
təzahürü olması faktına zidd olmamasına oxşar olaraq, bədənin
funksiyalarının fizioloji izahı da o fəlsəfi həqiqətə xələl gətirmir
ki, bu cismin (bədənin) bütün varlığı və onun funksiyalarının
bütün məcmusu yalnız və elə həmin iradənin təcəssümüdür ki,
o, bu cismin xarici hərəkətlərində motivlərə uyğun olaraq
təzahür olunur. Bununla belə, fiziologiya hətta bu xarici,
bilavasitə ixtiyari hərəkətləri xalis üzvi səbəblərə müncər
etməyə, – məsələn, əzələnin hərəkətini şirələrin axması ilə izah
etməyə səy edir ("İsladılmış kəndirin sıxılması kimi", Reyl
özünün "Fiziologiyanın arxivi"ndə belə deyir, 6-cı cild, səh. 153);
amma əgər güman olunsa ki, bu qəbildən olan əsaslı izaha nail
olmaq olar, bu, hər halda heç bir vaxt o bilavasitə səhih həqiqəti
aradan qaldırmazdı ki, hər bir ixtiyari hərəkət (fimctiones
animales [heyvani-orqanik funksiyalar]) iradə aktının
təzahürüdür. Bitki həyatının fizioloji izahı (functiones nalurales,
vitales [təbii, həyati funksiyalar]) da, həmçinin hansı uğurlara
malik olmasından asılı olmayaraq, heç bir vaxt o həqiqəti təkzib
etmək iqtidarında olmayacaqdır ki, bizim inkişafda olan bütün
heyvani həyatımız iradənin təzahürüdür. Ümumiyyətlə, öncə
aydınlaşdırıldığı kimi, hər hansı etioloji izah yalnız ayrıca bir
hadisə üçün zamanda və məkanda zəruri müəyyən yeri, onun
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orada möhkəm qaydaya uyğun olaraq zəruri meydana
gəlməsini göstərə bilər, hər bir hadisənin daxili mahiyyəti isə bu
yolda həmişə örtülü qalacaq, o, hər bir etioloji izahda yalnız
güman olunur və yalnız müxtəlif adlarla işarə olunur: qüvvə, və
ya təbiət qanunu, və ya, əgər söhbət əməllərdən gedirsə, onda
xarakter, iradə adları ilə.
Beləliklə, hər bir ayrıca əməl müəyyən bir xarakter
olması şərtilə verilmiş motivdən zəruri olaraq çıxarılır və
baxmayaraq ki, boy artımı, qidalanma prosesi və canlı bədəndə
bütün dəyişikliklərin məcmusu zəruri olaraq təsir göstərən
səbəblər (qıcıqlandırıcılar) üzrə baş verir, bununla belə
əməllərin bütün sırası və deməli, ayrılıqda götürüldükdə onların
hər biri, həmçinin də onların şərti, onları icra edən bədənin özü,
deməli və həm də vasitəsilə və daxilində onun mövcud olduğu
proses, – bütün bunlar iradənin təzahürü, aşkara çıxması,
obyektliyi olmaqdan başqa bir şey deyildir. İnsani və həm də
heyvani orqanizmin, ümumiyyətlə, insani və heyvani iradəyə
tam uyğunluğu buna əsaslanır; o, xüsusi hazırlanmış alətin öz
istehsalçısının iradəsinə uyğunluğuna bənzəyir (amma
əhəmiyyətli dərəcədə ondan üstündür) və buna görə də
məqsədəuyğunluq, yəni bədənin teleoloji izaha yatımlılığıdır.
Elə buna görə də, bədənin orqanları əsas istəklərə tamamilə
uyğun gəlməlidir, iradə bu istəklərdə özünü göstərir, bu
orqanlar onların görünən ifadəsi olmalıdır: dişlər, udlaq və
bağırsaq kanalı – obyektivləşdirilmiş aclıqdır; genitaliyalar–
obyektivləşdirilmiş cinsi həvəsdir; yapışan əllər, cəld ayaqlar isə
iradənin artıq daha çox vasitəli, dolayı meyllərinə uyğun gəlir və
bu meylləri təmsil edirlər. Ümuminsani formanın ümuminsani
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iradəyə uyğun gəlməsinə oxşar olaraq, ayrıca bir şəxsin fərdi
olaraq modifikasiya olunmuş iradəsinə, xarakterinə bədənin
fərdi quruluşu uyğun gəlir, həmin bu fərdi quruluş da elə buna
görə də tamamilə və özünün bütün hissələrində xarakterik və
ifadəlidir. Son dərəcə diqqətəlayiqdir ki, bunu artıq Parmenid
özünün aşağıdakı şeirində söyləmişdir (bu şeir bizə qədər
Aristotelin Metafizikasında gəlib çatmışdır: III, 5):
Fasiləsiz olaraq dəyişən üzvlərdə qarışığın *elementlərin]
proporsiyası hər an necədirsə
İnsanların ağlına gələn fikir də elədir. Zira üzvlərin təbiəti
onun dərk etdiyilə eynidir insanlarda
Və bütün *varlıqlarda+, hər şeydə, yəni: nə çoxdursa
[onda], o barədə də düşünülür.**
HAŞİYƏ **bax:kitab,səh.198(Feofrast deyir: İnsan
bədənində üstünlük təşkil edən-fikirdir.Bax. S.N.Trubetskoyun
“Qədim Yunanıstanda metafizika”kitabı. Səh.282 (rus
tərcüməçisinin qeydi))

§ 21



II cildin 20-cu fəsli və mənim «İradə təbiətdə» adlı əsərimdə
"Fiziologiya" və "Müqayisəli anatomiya" rubrikaları buraya aiddir.
Mənim burada yalnız qeyd etdiklərim «İradə təbiətdə» əsərində
təfsilatı ilə işlənib hazırlanmışdır.

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

Bütün bu mülahizələr sayəsində hamının in concrete,
bilavasitə olaraq, yəni hisslər şəklində malik olduğuna həmçinin
in abstracto olaraq, yəni aydın və möhkəm şəkildə malik olan,
öz məxsusi təzahürünün daxili mahiyyətini dərk edən kəs bilir
ki, onun təzahürü onun qarşısında təsəvvür olaraq onun
əməllərində və onun qərarlaşmış olduğu substratda, onun öz
məxsusi bədənində çıxış edir, mahiyyət isə onun iradəsidir və o,
onun şüurunda ən çox bilavasitə olandır, amma özlüyündə
bütövlükdə təsəvvür formasına daxil olmamışdır, harada ki
obyekt və subyekt bir-birinə əksdirlər, iradə isə özü barədə
subyektin və obyektin tamamilə aşkar fərqləndirilməsi
olmadan, bilavasitə olaraq xəbər verir və üstəlik fərd qarşısında
bütövlükdə deyil, yalnız özünün ayrıca aktlarında açılır – mən
deyirəm ki, mənimlə birgə bu əqidəyə gələn kəs üçün onun özü
bütün təbiətin daxili mahiyyətinin dərkinə aparan açara çevrilə,
əgər o, onu həm də bütün o hadisələrə gətirərsə ki, onlar ona
bilavasitə idrakda deyil, vasitəli (onun öz məxsusi hadisəsi kimi)
idrakda, yəni birtərəfli olaraq, yalnız bir təsəvvür olaraq
verilmişdir. Yalnız öz məxsusi hadisələrinə tamamilə oxşar olan
hadisələrdə, insanlarda və həm də heyvanlarda o, onların daxili
mahiyyəti olan elə həmin iradəni görəcəkdir, bitkini hərəkətə
gətirən və yaşadan qüvvədə də, kristalı quran, maqniti şimala
yönəldən, müxtəlifcinsli metallarla toqquşma zamanı onu zərbə
ilə qarşılayan, maddi cisimlərin bir-birini cəzb etməsində və dəf
etməsində də, ayrılması və birləşməsində də və nəhayət, daşı
yerə doğru çəkən və yeri günəşə doğru çəkən, bütün
materiyaya xas olan qüdrətli cazibədə də tanımağa gətirib
çıxaracaqdır, – bütün bunlar onun tərəfindən yalnız hadisədə
müxtəlif olan kimi, öz daxili mahiyyətində isə eyni olan kimi
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qəbul ediləcəkdir, bu ona bilavasitə olaraq yaxından məlumdur,
o özünü ən aydın bir şəkildə aşkarladıqda iradə adlanır. Yalnız
düşüncənin təsiri ilə biz daha hadisədə dayanmırıq və özündə
şeyə keçirik. Hadisə, təzahür, təsəvvür deməkdir və başqa heç
nə deyildir, hansı qəbildən olursa- olsun, hər hansı təsəvvür, hər
hansı obyekt, təzahür hadisədir. Amma özündə şey – yalnız
iradədir və bu statusda o, əsla təsəvvür deyildir, nəsə toto
generedir, ondan fərqlidir: odur ki, hər hansı bir təsəvvür, hər
hansı bir obyekt onun təzahürü, onun görüntüsü, onun
obyektliyi olaraq çıxış edir. O, bir bütöv kimi hər cür xüsusinin
əzəli, nüvəsidir; o, təbiətin hər bir kortəbii fəaliyyət göstərən
qüvvəsində təzahür olunur, o, insanın düşünülmüş fəaliyyətində
də təzahür olunur: onlar arasında böyük fərq yalnız təzahür
dərəcəsinə aiddir, təzahür olunanın mahiyyətinə aid deyildir.

§ 22
Bu özündə şey (Kant terminini sabit formul olaraq
saxlayaq), bu statusda heç bir vaxt obyekt olmur (çünki hər
hansı obyekt artıq onun özü deyildir, yalnız onun təzahürüdür,
bu şey hər halda obyektiv olaraq düşünülə bilən olmaq üçün
hansısa obyektdən, obyektiv olaraq verilmiş nədənsə, deməli,
öz təzahürlərinin hansındansa özünə ad və anlayış götürməli idi;
amma sonuncu izah edici məqam olmaqdan ötrü onun bütün
təzahürlərindən ən mükəmməli, yəni ən aydını, ən çox inkişaf
etmişi, idrakın gücü ilə bilavasitə olaraq ən çox işıqlandırılmışı
olmalıdır: belə bir statusda məhz insan iradəsi çıxış edir. Amma
qeyd etmək lazımdır ki, biz, əlbəttə ki, yalnız denominatio a
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potiori-dən istifadə edirik, bunun da nəticəsində iradə anlayışı
bu vaxta qədər malik olduğundan daha böyük həcm əldə edir.
Müxtəlif hadisələrdə eyniyyətin və oxşarlarda
müxtəlifliyin dərk olunması, Platonun tez-tez qeyd etdiyi kimi,
fəlsəfənin şərtidir. Amma təbiətdə hər bir səy edən və fəaliyyət
göstərən qüvvənin mahiyyətinin iradə ilə eyniyyəti bu vaxta
qədər dərk olunmamışdır və buna görə də eyni qəbildən olanın
müxtəlif növlərini təşkil edən cürbəcür hadisələr belə hesab
edilməmişdir, ayrıcinsli kimi qiymətləndirilmişlər: elə buna görə
də, cins anlayışını işarə etmək üçün söz olmamışdır. Bu
səbəbdən də, mən bütün cinsi onun növlərinin ən görkəmlisinə
görə adlandırıram, onun dərk olunması bizə ən çox yaxın və
bilavasitə olandır, onun bütün digər növlərinin dərk olunmasına
aparıb çıxarır. Beləliklə, çıxılmaz anlaşılmazlığın hakimiyyəti
altına o kəs düşərdi ki, o, anlayışın burada tələb olunan tərzdə
genişləndirilməsini yerinə yetirə bilmirdi və iradə sözü altında
həmişə yalnız bir, bu vaxta qədər anlaşılan növü, yəni idrakla
müşayiət olunan və müstəsna dərəcədə motivlərin təsiri ilə və
hətta yalnız abstrakt motivlərin təsiri ilə, yəni zəkanın rəhbərliyi
altında aşkar olan iradəni başa düşmüş olardı; halbuki, artıq
deyildiyi kimi, bu, iradənin yalnız ən aydın təzahürüdür. Məhz
bu təzahürün bizə bilavasitə olaraq məlum olan daxili
mahiyyətini biz fikrən ayırmalıyıq və sonra onu həmin
mahiyyətin getdikcə daha zəif, daha az dərəcədə aşkar olan
təzahürlərinə keçirməliyik və bununla da, biz iradə anlayışının
tələb olunan genişləndirilməsini yerinə yetirmiş olarıq.
Əksinə olaraq, iradəni son nəticədə şəxssiz olaraq
anlayan, bütün hadisələrin bu daxili mahiyyətini iradə və ya
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hansısa başqa sözlə adlandırmağın təfavütü olmadığını düşünən
kəs də məni səhv başa düşmüş olardı. Həqiqətən də, əgər biz bu
özündə şeyin mövcudluğu barədə yalnız mücərrəd mühakimə
yürütsəydik və beləliklə, onu müstəsna dərəcədə dolayı olaraq
və yalnız in abstracto dərk etsəydik, onda belə olmuş olardı: o
zaman, əlbəttə ki, bu özündə şeyi necə istəsən adlandırmaq
olardı, bu halda ad sadəcə olaraq məchul kəmiyyətin işarəsi
olmuş olardı. İndiki halda isə bizə təbiətdəki hər bir şeyin gizli
mahiyyətini açmalı olan iradə termini bir sehrli söz olaraq
qətiyyən, əsla məchul kəmiyyəti deyil, əqli nəticələrlə əldə
edilmiş nəyisə deyil, tamamilə bilavasitə olaraq dərk edilmiş və
bizim ən yaxşı bildiyimizi və başa düşdüyümüzü bildirir. Biz öz
iradəmizi hər hansı başqa bir şeydən daha yaxşı tanıyırıq və
daha yaxşı başa düşürük.
Bu vaxta qədər iradə anlayışını qüvvə anlayışının altına
gətirtmişlər, mən isə bunun əksini edirəm və təbiətdəki hər bir
qüvvəni iradə kimi anlamaq istəyirəm. Qoy düşünməsinlər ki,
bu, sözlər barədə mənasız mübahisədir: bütün bunlar ən yüksək
dərəcədə vacib və mühümdür. Zira son nəticədə qüvvə
anlayışının əsasında, hər hansı digər anlayışın əsasında olduğu
kimi obyektiv dünyanın əyani olaraq dərk olunması, yəni hadisə,
təsəvvür yatır ki, bu anlayış da elə buradan götürülmüşdür. O,
əyani təsəvvür sahəsindən, yəni o sahədən, mücərrədləşmişdir
ki, burada səbəb və təsir hökmrandır və o məhz səbəbin səbəb
kimi mövcudluğu mənasını verir, – o nöqtədə ki, bu mövcudluq
orada sonrakı etioloji izaha qətiyyən yatmır, onun özü isə hər
hansı etioloji izahın müqəddiməsi, müqəddəm şərti kimi çıxış
edir. Əksinə, iradə anlayışı mümkün olanlardan yeganəsidir ki,
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öz mənbəyinə, sadəcə olaraq, hadisədə, əyani təsəvvürdə malik
deyildir, öz başlanğıcını daxildən, hər bir kəsin bilavasitə
şüurundan götürür, o şüurdan ki, hər bir kəs burada öz
fərdiliyini onun varlığında dərk edir, bilavasitə olaraq, hər hansı
bir formanın xaricində, hətta subyektin və obyektin
formasından da xaricdə, o özü bu şüurdur, zira burada dərk
edən və dərk olunan bir-biri ilə uyuşur.
Buna görə də, qüvvə anlayışını iradə anlayışına aid
edərək, biz əslində daha az məlum olanı sonsuz dərəcədə daha
çox məlum olana, əslində, bizə yeganə olaraq həqiqətən,
bilavasitə və mükəmməl olaraq məlum olana aid edirik və öz
idrakımızı genişləndiririk.
Bu vaxta qədər edildiyi kimi iradə anlayışını qüvvə
anlayışına aid etməklə isə, biz yeganə bilavasitə idrakdan imtina
edirik, o idrakdan ki, dünyanın daxili mahiyyəti barədə biz
həmən o idraka malikik, onu hadisədən mücərrədləşmiş anlayış
içərisində əritdikdə isə, belə bir anlayışla biz heç bir vaxt hadisə
sərhədindən kənara çıxa bilmərik.

§ 23
İradə özündə şey olaraq öz təzahüründən tamamilə
fərqlidir və onun bütün formalarından tamamilə azaddır, bu
formaları o, yalnız təzahür olunduğu zaman qəbul edir ki, bu
formalar elə buna görə də onun yalnız obyektliliyinə aiddir,
onun özünə isə yaddır.
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Hər hansı bir təsəvvürün ən ümumi formasının, subyekt
üçün obyekt formasının artıq ona aidiyyəti yoxdur; ona daha az,
onlar bu sonuncuya tabe olan və öz ümumi ifadəsini əsas
qanununda tapan, o formaların aidiyyəti vardır; buraya məlum
olduğu kimi, həmçinin zaman və məkan da və deməli, həm də
yalnız onların sayəsində mövcud olan və mümkün olan çoxluq
da aiddir. Bu sonuncu münasibətdə mən zamanı və məkanı
köhnə, əsl sxolastikadan alınmış principium individuationis
termini ilə adlandıracağam və xahiş edirəm ki, bunu həmişəlik
nəzərə alasınız. Zira yalnız zamanın və məkanın sayəsində öz
mahiyyətinə və anlayışına görə eyni və vahid olan müxtəlif və
çoxluq kimi bir-birinin yanında üzə çıxır: deməli, zaman və
məkan Suaresdə toplanan bu qədər sxolastik müdriklik və
mülahizələrin predmeti- principium individuationisdir, (Disp. 5,
sect. 3).
Deyilənlərə uyğun olaraq, iradə özündə şey kimi özünün
bütün şəkillərində əsas qanuni sferasının xaricində durur və o,
buna görə də, əsasdan tamamilə məhrumdur, baxmayaraq ki,
onun hər bir təzahürü sözsüz olaraq əsas qanununa tabedir.
Bunun ardınca qeyd etmək lazımdır ki, o, hər hansı bir
çoxluqdan azaddır, baxmayaraq ki, onun zamanda və
məkandakı təzahürləri saysız-hesabsızdır; onun özü vahiddir,
amma vahidliyi yalnız mümkün çoxluğun kontrastından dərk
edilən bir obyekt kimi yox, yalnız çoxluqdan mücərrədləşmə
vasitəsilə meydana çıxan anlayışının vahidliyi kimi yox: iradə
zaman və məkan xaricində olan kimi principium individuationisin, yəni çoxluq imkanının xaricində qalan kimi vahiddir. Yalnız
iradənin təzahürlərinin və müxtəlif manifestasiyalarının sonrakı
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icmalından bütün bunlar bizim üçün tamamilə aydın olduqları
zaman və yalnız o zaman biz Kant təliminin mənasını tamamilə
başa düşəcəyik, biz başa düşəcəyik ki, zaman, məkan və
səbəbiyyət özündə şeyə məxsus deyillər, yalnız idrak
formalarıdır.
İradənin əsasa malik olmamasını o yerdə həqiqətən dərk
etmişlər ki, orada o, insan iradəsi olaraq ən aşkar bir şəkildə
təzahür olunur və orada onu azad, müstəqil adlandırmışlar.
Amma bu zaman iradənin özünün əsasa malik olmaması
ucbatından onun təzahürlərin hər yerdə tabe olduğu zərurəti
gözdən qaçırmışlar və əməlləri azad elan etmişlər, əslində isə,
azad əməl yoxdur, belə ki, hər hansı bir ayrıca əməl ciddi bir
zərurətlə motivin xarakterə təsirindən irəli gəlir. Hər hansı bir
zərurət – artıq deyildiyi kimi, nəticənin əsasa olan münasibətidir
və qətiyyən bundan başqa bir şey deyildir. Əsas qanunu – bütün
hadisələrin ümumi formasıdır və insan öz fəaliyyətində hər
hansı başqa bir hadisə kimi ona tabe olmalıdır. Amma iradə
özünüdərkdə bilavasitə olaraq və özlündə dərk olunur, ona görə
də bu idrakda azadlığın dərki də kök salmışdır. Amma bu zaman
o diqqətdən kənarda qalır ki, fərd, şəxsiyyət – özündə şey olaraq
iradə deyildir, artıq iradə hadisəsidir və şəxsiyyət bu statusda
artıq determinasiya olunmuşudur və hadisə əsas qanunu –
formasını almışdır. Buradan təəccüb doğuran belə bir fakt
meydana çıxır ki, hər bir kəs, hətta öz ayrıca əməllərində belə a
priori olaraq özünü tamamilə azad hesab edir və düşünür ki,
guya o, istənilən an başqa həyat yolu seçə bilər, yəni başqası ola
bilər. Amma a posteriori olaraq, təcrübədə, o, təəccüb
içərisində əmin olur ki, o, azad deyildir, zərurətə tabedir, o, öz
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qərarlarına və düşüncələrinə baxmayaraq, öz fəaliyyətini
dəyişmir və həyatının əvvəlindən sonuna kimi eyni, onun özü
tərəfindən belə bəyənilməyən xarakter nümayiş etdirməli, sanki
bir dəfə öz üzərinə götürdüyü rolu sona qədər oynamalıdır.
Mən burada bu mülahizə üzərində bundan daha çox dayana
bilmərəm, ona görə ki, o, etik xarakterə malikdir və bu kitabın
başqa bir yerinə aiddir. Burada mən hələ ki yalnız onu
göstərmək istəyirəm ki, özlüyündə əsasdan məhrum olan
iradənin təzahüri hər halda bu statusda zərurətə, yəni əsas
qanununa tabedir, – ona görə ki, təbiət hadisələrində özünü
göstərən zərurət onlarda iradənin nümayişini görməkdə bizə
mane olmasın.
Bu vaxta qədər yalnız o dəyişiklikləri iradə təzahürləri
hesab etmişlər ki, onlar motivdən, yəni təsəvvürdən savayı
başqa bir əsasa malik deyillər və buna görə də iradəni təbiətdə
yalnız insana və nadir halda isə heyvanlara aid etmişlər, artıq
başqa bir yerdə mənim xatırlatdığım kimi, zira idrak, təsəvvür –
əlbəttə ki, həyatiliyin həqiqi və həm də müstəsna xarakteridir.
Amma iradənin ona rəhbərlik etmədiyi yerlərdə də fəaliyyət
göstərməsini daha yaxşı heyvanların instinkti və bədii şövqlə
göstərir*.
Sonuncuların təsəvvürlərə və idraka malik olmaları
burada hesaba alınmır, zira onların yaxınlaşdıqları və şüurlu
motiv ola bilən məqsəd onlara tamamilə naməlum qalır;
onların əməlləri motivlər üzrə baş vermir, təsəvvür tərəfindən
idarə olunmur, və buradan hər şeydən öncə və hər şeydən
*

Bu barədə xüsusi olaraq II cildin 27-ci fəslində danışılır.
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aydın bir şəkildə görünür ki, iradə hər hansı bir idrak olmadan
da fəaliyyət göstərir. Biryaşlı quş yumurtalar barədə təsəvvürə
malik deyildir, amma onlar üçün yuva qurur, gənc hörümçək isə
şikarı barədə təsəvvürə malik deyildir, amma onun üçün tor
qurur; mirmelion ilk dəfə qarışqa üçün çuxur qazıdığı zaman
qarışqa barədə təsəvvürə malik deyildir; erkək böcəyə
çevriləcək böcək sürfəsi ağacda bu çevrilmənin baş verməsi
üçün sanki deşik açır və bu deşiyin ölçüsü dişi böcəyə çevriləcək
böcək sürfəsinin ağacda açdığı deşikdən iki dəfə böyük olur:
birinci halda o, bunu buynuzlar üçün yer hazırlamaqdan ötrü
edir, o buynuzlar üçün ki, onların barəsində heç bir təsəvvürə
malik deyildir. Aşkardır ki, heyvanların, bu və həmçinin də digər
belə əməllərində iradə özünü göstərir, amma onun fəaliyyəti
kordur və idrakla müşayiət olunmasına baxmayaraq, onun
tərəfindən idarə olunmur. Təsəvvürün iradənin fəaliyyəti üçün
bir motiv olaraq zəruri və mühüm şərt olmadığına biz əmin olan
kimi, onun təsirinin daha az dərəcədə aşkar göründüyü
hallarda, bu iradəni dərk etmək bizə daha asan olur: məsələn,
biz ilbizin genini ona yad olan, amma idrakla idarə olunan
iradənin məhsulu hesab etməyəcəyik, eləcə də bizim tikdiyimiz
evi öz məxsusi iradəmizin nəticəsi deyil, hansısa digər iradənin
nəticəsi hesab etməyəcəyik; yox, biz həm bu, həm də digər
məskəni hər iki hadisədə obyektivləşən iradənin yaradıcılığı kimi
tanıyırıq, bu iradə bizə motivlər üzrə, ilbizdə isə hələ ki, kortəbii,
kənara yönələn qurucu instinkti kimi təsir göstərir. Bəli bizim
özümüzdə də həmin eyni iradə çox cəhətdən kortəbii təsir
göstərir; bizim bədənimizin idrakla idarə olunmayan bütün
funksiyalarında, onun bütün heyvani və bitkisəl proseslərində,
həzmdə, qan dövranında, ifrazatda, artımında, yenidən
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yaratmasında. Bədənin yalnız hərəkətləri deyil, onun özü də,
yuxarıda göstərildiyi kimi, bütövlükdə iradənin təzahürü,
obyektivləşdirilmiş iradə, konkret iradədir; buna görə də onda
baş verən hər bir şey iradə tərəfindən törədilir, baxmayaraq ki,
verilmiş halda o, idrakla idarə olunmur və kortəbii fəaliyyət
göstərərək, motivlərlə deyil, bu halda qıcıqlandırıcılar adlanan
səbəblərlə müəyyənləşir.
Mən sözün dar mənasında materiyanın o halını səbəb
adlandırıram ki, o, zəruri olaraq digər bir halı doğurur, özü də
həmin, yaratdığı dəyişikliyə məruz qalır; bu, qanunla ifadə
olunur: təsir əks-təsirə bərabərdir. Bunun ardınca qeyd etmək
lazımdır ki, məxsusi mənada səbəb halında təsir səbəbə ciddi
mütənasib olaraq artır; eləcə də, deməli, əks-təsir də artır, elə
buna görə də, əgər təsirin növü məlumdursa, onda səbəbin
intensivlik dərəcəsinə görə təsirin dərəcəsini də ölçmək
mümkündür və əksinə. Bu məxsusi mənada səbəb
adlandırılanlar mexanikiliyin, kimyəviliyin və i.a. bütün
təzahürlərində – bir sözlə qeyri-üzvi maddələrin bütün
dəyişiklikərində fəaliyyət göstərirlər. Əksinə, mən o səbəbi
qıcıqlandırıcı adlandırıram ki, özü onun təsirinə uyğun gələn
əks-təsirə məruz qalmır və onun intensivliyi öz dərəcəsinə görə
əsla təsirin dərəcəsi ilə paralel baş vermir, bu səbəbdən də onu
sonuncu ilə ölçmək olmaz; əksinə, qıcıqlandırıcının bir qədər
gücləndirilməsi ya təsiri əhəmiyyətli dərəcədə artıra, ya əvvəlki
təsir tamamilə məhv edilə bilər və s. Üzvi cisimlərə göstərilən
hər hansı bir təsir özlüyündə belə bir xarakterə malikdir.
Deməli, heyvani bədəndə və bitkisəl əslində bütün üzvi
dəyişikliklər sadəcə olaraq səbəblərin deyil, qıcıqlandırıcıların
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sayəsində baş verir. Amma, ümumiyyətlə, hər hansı başqa bir
səbəb kimi, qəcıqlandırıcı həm də motiv kimi hər bir qüvvənin
zamanda və məkanda təzahürünün yalnız başlanğıc nöqtəsini
müəyyənləşdirir, təzahür olunan qüvvənin məğzinin özünü
müəyyənləşdirmir, biz bu mahiyyətin özünü əvvəlki nəticələrə
uyğun olaraq, bədənin həm şüursuz, həm də şüurla müşayiət
olunan dəyişikliklərini ona aid edərək, iradə hesab edirik.
Qıcıqlandırıcı ortanı, kauzallıqla dərkdən keçən motivdən dar
mənada səbəbə keçidi təşkil edir. Ayrı-ayrı hallarda o, gah
motivə, gah da səbəbə yaxındır, amma onu hələ ki, onlardan
fərqləndirmək mümkündür, məsələn, bitkilərdə şirələr
qıcıqlandırıcının sayəsində yuxarı yüksəlir və bunu sadəcə
olaraq səbəblərlə, hidravlikanın və ya kapillyarlığın qanunlarına
uyğun olaraq izah etmək olmaz, amma onun təzahürü
səbəblərlə dəstəklənir və ümumiyyətlə, artıq sırf səbəbiyyət
dəyişikliklərinə çox yaxındır. Digər tərəfdən, Hedysarum gyrans
və Mimosa pudicanın hərəkətləri, hələ ki, qıcıqlandırıcıların
sayəsində baş verməsinə baxmayaraq, motivləşdirilmiş
hərəkətlərə artıq çox bənzəyirlər və onlar arasında sanki bir
keçiddirlər.
Gücləndirilmiş işıq zamanı göz bəbəyinin daralması
qıcıqlandırıcının
sayəsində
baş
verir,
amma
artıq
motivləşdirilmiş hərəkətlərə keçir: axı o, ona görə meydana çıxır
ki, həddindən artıq güclü işıq göz torunu ağrılı bir tərzdə
zədələyə bilərdi və bundan qaçmaq üçün, biz göz bəbəyini
daraldırıq. Ereksiyanın səbəbi kimi motiv çıxış edir, belə ki, bu
səbəb – təsəvvürdür; amma o, qıcıqlandırıcının zərurəti ilə təsir
göstərir, yəni ona müqavimət göstərmək mümkün deyildir və
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onu qüvvədən məhrum etmək üçün onu aradan qaldırmaq
lazımdır. İnsanı qusduran iyrənc predmetlərlə də məsələ
belədir. Qıcıqlandırıcılar və şüurlu motivlər üzrə əməllər
sayəsində tamamilə başqa qəbildən olan hərəkətlər arasında
real aralıq həlqə kimi biz indi o heyvanların instinktlərini
nəzərdən keçirmişik. Elə bu qəbildən olan başqa aralıq həlqə
olaraq tənəffüsü nəzərdən keçirməyə səy etmək mümkündür:
axı bu prosesin ixtiyari və ya qeyri-ixtiyari hərəkətlərə məxsus
olması, yəni o, əslində motivə görə və ya qıcıqlandırıcının
sayəsindəmi; baş verməsi barədə mübahisə edirdilər, yəqin,
ona görə ki, o, onların hər ikisinin arasında orta mövqeni tutur.
Marşall Holl (Marshall Hall. On the diseases of the nervous
system, § 293.) tənəffüsü qarışıq funksiya kimi nəzərdən keçirir,
belə ki, o, sinirlərin– qismən baş beyninin ixtiyari, qismən də
onurğa beyninin qeyri-ixtiyari təsiri altındadır. Amma son
nəticədə biz bu prosesi iradənin motivləşdirilmiş təzahürlərinə
aid etməliyik, zira başqa motivlər, yəni xalis təsəvvürlər iradəni
tənəffüsü ləngitməyə və ya sürətləndirməyə meylləndirə bilər
və bizə, hətta elə gəlir ki, onu hər hansı bir ixtiyari əməl kimi
tamamilə ləngitmək olar, yəni könüllü olaraq boğulmaq
mümkündür. Və əgər başqa bir motiv iradəyə elə güclü təsir
etsəydi ki, o, havaya olan inadlı tələbatdan daha üstün olmuş
olsun bu, əslində mümkün olardı. Deyirlər ki, guya Diogen
həyatını həqiqətən də belə bir tərzdə bitirmişdir (Diogen Laertli.
VI, 76). Və zəncilər də guya belə edirdilər (Ф.Е.Осиандер. "О
самоубийстве", 1813, стр. 170-180). Bu, bizim üçün mücərrəd
motivlərin təsirinin, yəni əslində zəkavi iradənin xalis heyvani
iradə üzərində üstünlüyünün parlaq nümunəsi kimi çıxış etmiş
olardı. Tənəffüsün ən azı qismən beyin fəaliyyəti ilə şərtlənməsi
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aşağıdakı faktdan görünür: sianid turşusu əsasən onunla
öldürür ki, beyni iflic edir və bununla da, dolayı olaraq tənəffüsü
ləngidir, amma əgər o, beynin zəhərlənməsi baş verincəyə
qədər süni olaraq saxlanılsa, onda ölüm baş verməyəcək. Yeri
gəlmişkən, tənəffüs bizim üçün burada onun aşkar nümunəsidir
ki, motivlər və qıcıqlandırıcılar dar mənada səbəblər kimi zəruri
olaraq təsir göstərir və onlar yalnız əks motivlərlə
neytrallaşdırıla bilər, necə ki təsir əks-təsirlə neytrallaşdırılır: axı
nəfəs alma zamanı onun ləngidilmə imkanı motivlərdən irəli
gələn başqa hərəkətlər zamanı olduğundan müqayisə olunmaz
dərəcədə daha zəifdir, zira birinci halda motiv çox israrlı və
yaxındır, onun ödənilməsi isə, onu yerinə yetirən əzələlərin
yorulmazlığı ucbatından, çox asandır; bu zaman ona adətən, bir
qayda olaraq heç nə mane olmur və bütövlükdə hər bir şey
fərdin çoxdankı vərdişi ilə saxlanılır.
Və bununla belə, bütün motivlər əslində, eyni zərurətlə
fəaliyyət göstərir. Həm motivləşdirilmiş hərəkətlərə, həm də
qıcıqlandırıcıların sayəsində baş verən hərəkətlərə zəruriliyin
eyni dərəcədə xas olmasının qəbul edilməsi bizə aşağıdakıları
daha asan anlamağa imkan verir: hətta orqanizmdə
qıcıqlandırıcıların sayəsində tamamilə qanunauyğun olaraq baş
verənlər hər halda öz daxili mahiyyətinə görə iradədir, o iradə
ki, doğrudur, özlüyündə olmasa da, amma özünün bütün
təzahürlərində əsas qanununa, yəni zərurətə tabedir*.

*

Bu fikir mənim iradə azadlığı haqqında müsabiqə əsərimdə
(«Etikanın əsas problemləri») tamamilə açılmışdır, və buna görə də,
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Buna görə də biz heyvanların həm hərəkətlərində, həm
də bütün mövcudluğunda, fiziki quruluşunda və təşkilində
iradənin təzahürünü qəbul etməklə məhdudlaşmayacağıq; yox,
şeylərin daxili mahiyyətinin bizə bilavasitə olaraq verilmiş bu
yeganə idrakını biz bitkilərə də aid edirik, bitkilərin bütün
hərəkətləri qıcıqlandırıcılar sayəsində baş verir: axı idrakın və
onunla şərtlənən motivlər üzrə hərəkətin olmaması heyvan və
bitki arasında yeganə mühüm fərqi təşkil edir. Elə buna görə də,
təsəvvür üçün, sadəcə olaraq. bitki, vegetativ proses, kor qüvvə
olanı biz öz daxili mahiyyətinə uyğun olaraq iradə kimi dərk
edəcəyik, bütövlükdə burada məhz onu axtaracağıq ki, o, bizim
öz məxsusi təzahürümüzün əsasını təşkil edir ki, bu təzahür də
bizim fəaliyyətimizdə və hətta bizim bədənimizin
mövcudluğunda ifadə olunur.
Bizə yalnız sonuncu addımı atmaq - bizim nöqteyi-nəzəri
təbiətdə ümumi, dəyişməz qanunlara uyğun olaraq fəaliyyət
göstərən bütün qüvvələrə tətbiq etmək qalır, bütün cisimlərin
hərəkətləri bu qanunlara tabedir, o cümlədən o cisimlərin də ki,
onlar uyğun orqanlara - qıcıqlandırıcılar üçün qavrayışa,
motivlər üçün isə idraka - malik deyillər. Beləliklə, şeylərin daxili
mahiyyətinin anlaşılması üçün açarı bizə yalnız bizim öz
varlığımızın bilavasitə dərk olunması verə bilər və biz bu açarı
indi qeyri-üzvi dünyanın bizdən ən uzaq olan hadisələrinə tətbiq
etməliyik. Və budur, biz sınayıcı baxışımızı onlara yönəldəndə,

səbəb, qıcıqlandırıcı və motiv arasındakı münasibət təfsilatları ilə izah
olunmuşdur.
.
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biz suların dərinliyə doğru qüdrətli daimi canatmasını, maqnitin
dəyişməz olaraq şimala dönməsini, dəmirin ona doğru meylini,
elektrik qütblərinin qovuşma meylinin gərginliyini və insan
arzularının gərginliyini görürük, bu gərginlik müqavimətlə
rastlaşdıqca, daha da artır: o zaman ki biz kristalın sürətlə və
gözlənilmədən çökdüyünü, donuq və fiksəli düzgün forma
olaraq, bu zaman müxtəlif istiqamətlərə doğru qəti və dəqiq
müəyyən meylliliyini görürük, bu zaman bizim nəzərimizi o
seçim cəlb edir ki, cisimlər maye halında azadlıq əldə edərək və
ətalətdən qurtularaq bir-birini axtarırlar və bir-birinə qarşı gəlir,
birləşir və ayrılırlar; nəhayət, biz bədənimizin yeganə şövqə
mübtəla ağırlığının yer kütləsinə doğru meylinə bədənimiz
tərəfindən göstərilən müqavimətin bədənimizə fasiləsiz təzyiq
göstərdiyini və ona əzab verdiyini biz bilavasitə olaraq bütün
şiddəti ilə hiss edəndə, hətta belə uzaqlıqda da biz öz
mahiyyətimizi idrakın işığında, öz məqsədlərini güdən buradasa
özünün zəif təzahürlərində yalnız kortəbii, karsayağı, birtərəfli
olaraq səy edən və bu, hər iki halda eyni adı, iradə adını
daşımalı olan mahiyyətimizi ayırd edirik. Bu ad dünyada dan
yerinin işartısı ilə günortanın parlaq şüalarının eyni ada – günəş
şüası adına malik olmasına oxşar olaraq hər bir şeyin özülündə
varlığını və hər bir hadisənin hər yerdə eyni olan vahid özəyini
bildirir.
Qeyri-üzvi təbiətin hadisələri ilə varlığımızın daxili
başlanğıcı kimi dərk etdiyimiz iradə arasında ilk baxışdakı
bənzərsizlik və hətta tam fərqlilik isə başlıca olaraq hadisələrin
bir sahəsindəki bütövlükdə müəyyən qanunauyğunluqla başqa
sahədəki özbaşnalıq arasında kontrastdan meydana çıxır. Zira

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

insanda şiddətli surətdə fərdilik irəli çıxır: hər kəsin öz xüsusi
xarakteri var və buna görə də eyni motiv hər kəsə eyni təsir
göstərmir və verilmiş fərdin geniş ardıcıl sferasında yer alan
minlərlə əlavə şərtlər vardır ki, bunlar başqaları üçün
naməlumdur, bu şərtlər motivin təsirinin şəklini dəyişir, belə ki,
əməli yalnız onun əsasında qabaqcadan müəyyənləşdirmək
olmaz, zira başqa faktor – fərdi xarakterlə və onu müşayiət
edən idrakla dəqiq tanışlıq yoxdur. Əksinə, təbiət qüvvələrinin
hadisələri, təzahürləri bu münasibətdə başqa bir ifratı aşkara
çıxarır: onlar ümumi qanunlar üzrə, kənaraçıxmalar, fərdilik
olmadan, aşkar şəraitdə baş verir, qabaqcadan -ən layiq şəkildə
təyin olunandırlar və eyni bir təbiət qüvvəsi özünün milyonlarla
təzahürlərində tamamilə eyni dərəcədə ifadə olunur. Bu
məqamı izah etmək üçün, özünün bütün müxtəlif həm ən zəif,
həm də ən güclü təzahürlərində vahid və bölünməz iradənin
eyniyyətini göstərmək üçün biz öncə özündə şey olaraq iradənin
öz təzahürünə münasibətini, yəni iradə kimi dünyanın təsəvvür
kimi dünyaya münasibətini nəzərdən keçirməliyik; bu, ikinci
kitabın bütün predmetinin daha dərin tədqiqatına aparan ən
yaxşı yolu qarşımızda açacaqdır*.

§ 24
Böyük Kant bizi öyrədirdi ki, zaman, məkan və
səbəbiyyət bütün qanunauyğunluğunda və özünün bütün
formalarının mümkünlüyündə onlarda üzə çıxan və onların
məzmununu təşkil edən obyektlərdən qətiyyən asılı olmayaraq
*

Bu barədə xüsusi olaraq II cildin 27-ci fəslində danışılır.
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bizim şüurumuzdadır; və ya, başqa sözlə, subyektdən və ya
obyektdən çıxış edərək onlara eyni cür gəlib çıxmaq
mümkündür; buna görə də, onları bərabər hüquqla həm
subyektin seyr üsulları, həm də obyektin xassələri adlandırmaq
mümkündür, çünki sonuncu - obyekt (Kantda: hadisə, təzahür),
yəni təsəvvürdür. Bu formaları həmçinin subyekt və obyekt
arasında şərikli sərhəd kimi də nəzərdən keçirmək mümkündür;
buna görə də, hər bir obyektin onlarda üzə çıxmalı olmasına
baxmayaraq, subyekt üzə çıxan obyektdən asılı olmayaraq
onlara tam sahib olur və onları nəzərdən keçirir. Amma əgər
yalnız bu formalarda üzə çıxan obyektlər boş kabuslar
deyildirlərsə, real mənaya malikdirlərsə, onda onlar nəyisə
göstəriş etməli, elə bir şeyin ifadəçisi olmalıdırlar ki, o, artıq
onların özləri kimi obyekt, təsəvvür deyildir, nəsə yalnız nisbi
olan, yəni subyekt üçün mövcud olan deyildir, ona qarşı duran
əsas şəraitdən və onun formalarından belə bir asılılığın
xaricində qalandır, yəni təsəvvür deyildir, özündə şeydir. Elə
buna görə də, ən azı, aşağıdakı sual mümkündür: bu
təsəvvürlər, bu obyektlər subyektin obyektləri təsəvvürlər
olmaqdan savayı və ondan asılı olmayaraq başqa da
nəsədirlərmi? Və əgər – hə, onda onlar bu mənada nədirlər?
Onların başqa, toto genere təsəvvürdən fərqli tərəfi nədir?
Özündə şey nədir? – İradə: bizim cavabımız belə idi, amma mən
onu hələ ki, kənarda saxlayıram.
Özündə şey nə olursa- olsun, Kant hər halda düzgün
olaraq belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, zaman, məkan və
səbəbiyyət (bunları biz əsas qanununun növləri kimi, bu
qanunun özünü isə hadisə, təzahür formalarının ümumi ifadəsi
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kimi qəbul etmişik) onun tərifləri ola bilməzlər, onlar ona yalnız
o zaman və o ölçüdə qoşulmuşlar ki, bu zaman və bu ölçüdə o,
təsəvvürə çevrilmişdir,– yəni onlar onun özünə deyil, onun
yalnız hadisəsinə, təzahürünə aiddirlər. Doğrudan da, subyekt
onları hər hansı bir obyektdən asılı olmayaraq, tamamilə
özündən çıxış edərək dərk etdiyi və qurduğu üçün, onlar
təsəvvürə çevrilənə deyil, təsəvvür olunanı bilməyə xas
olmalıdır. Onlar özlüyündə təsəvvürün forması olmalıdırlar, bu
formanı qəbul edənin xassələri olmamalıdırlar. Onlar artıq
subyektin və obyektin əksliyinin özündə verilməlidirlər
(anlayışda deyil, gerçəklikdə), yəni, ümumiyyətlə, idrak
formasının yalnız ən yaxın təyini kimi çıxış etməlidir, bunun isə
ən ümumi təyini bu əksliyin özüdür. Hadisədə, obyektdə olan
bütün hər şey yəni, – yanaşılıqdan və bir-birinin ardınca
gəlmədən doğulan çoxluq, səbəbiyyət qanunundan doğulan
dəyişkənlik və irəligəlmə; bundan sonra, yalnız səbəbiyyət şərti
ilə, təsəvvür olunan materiya; nəhayət, öz növbəsində yalnız
onlar təsəvvür oluna bilən bütün hər şey zamanla, məkanla və
səbəbiyyətlə şərtlənmişdir və yalnız onların vasitəsilə təsəvvür
oluna bilər, –bütün bunlar mahiyyəti etibarı ilə burada təzahür
olana, təsəvvür formasına düşənə xas deyildir, yalnız bu
formanın özü ilə bağlıdır. Əksinə, təzahürdə zamanla, məkanla
və səbəbiyyətlə şərtlənməyən və onlara müncər edilə bilməyən,
onlardan çıxış edilərək izah oluna bilməyən məhz təzahür
edənin bilavasitə olaraq onda ifadə olunduğu şey, özündə şey
olacaqdır. Bunun nəticəsində də, mükəmməllik, yəni ali
aydınlıq, dəqiqlik və qəti olaraq sübuta yetirilmə zəruri olaraq,
özlüyündə idraka xas olana aiddir, yəni idrakın formasına,
özlüyündə təsəvvür, obyekt olmayan, yalnız bu formaları qəbul
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etdikdən sonra dərk olunan, yəni təsəvvür, obyektə çevrilənə
aid deyildir. Beləliklə, yalnız yeganə olaraq, dərk olunanlıqdan
özlüyündə ümumiyyətlə təsəvvür olunanlıqdan asılı olan (dərk
olunandan və yalnız təsəvvür olandan yox), buna görə də bütün
dərkə gələnlərə fərq qoymadan xas olan və bunun nəticəsində
də, öz başlanğıcını həm subyektdən, həm də obyektdən götürən
yolda eyni dərəcədə əldə oluna bilən şey və yalnız təkcə o, qane
edici, tamamilə qəti olan, sonuncu əsaslarına qədər aydın olan
idrakı verə bilər. İdrak isə hər hansı bir hadisənin a priori olaraq
bizə məlum formalarından ibarətdir; onların ümumi ifadəçisi
olaraq isə əsas qanunu çıxış edə bilər, onun əyani idraka
(burada biz yalnız onunla iş görürük) aid olan növləri isə zaman,
məkan və səbəbiyyətdir. Bütün xalis riyaziyyat və xalis
təbiətşünaslıq a priori olaraq yalnız onlara əsaslanır. Elə buna
görə də, idrak yalnız bu elmlərdə zülmətlə qarşılaşmır, dərk
olunmayanla (əsasdan məhrum olanla, yəni iradə ilə) rastlaşmır,
o şeylə ki, o, artıq başqasına gətirilib çıxarılmır; bu baxımdan,
həmçinin Kant da məntiqlə birgə bu bilikləri, əsasən, artıq
deyildiyi kimi, hətta müstəsna dərəcədə elmlər adlandırmaq
istəmişdi. Lakin, digər tərəfdən, bu fənlər bizə sadəcə olaraq bir
təsəvvürün digər təsəvvürə münasibətlərindən savayı başqa
heç nə vermirlər, hər hansı bir məzmun olmadan forma verirlər.
Onların aldıqları hər bir məzmun, bu formaları dolduran hər bir
hadisə, onu ehtiva edir ki, o, artıq özünün bütün mahiyyətində
dərk olunan , artıq bütövlükdə başqasından çıxış edilərək izah
olunan deyildir, o, deməli ki, əsasdan məhrum olandır: buradan
da idrak dərhal öz aşkarlığını itirir və tam şəffaflıqdan məhrum
olur. Amma əsaslanmaya gəlməyən bu şey - məhz özündə
şeydir, odur ki, o, mahiyyəti etibarı ilə təsəvvür, idrakın obyekti
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deyildir, o, yalnız dərk edilən formalar aldıqda dərk olunan olur.
Forma ilkin olaraq ona yaddır, və o, heç bir vaxt bütövlükdə
onunla vəhdət təşkil edə bilməz, heç bir vaxt formaya sadəcə
olaraq aid edilə və – belə ki, sonuncu əsas qanunudur – heç bir
vaxt tam tədqiq oluna bilməz. Əgər, buna görə də, bütün
riyaziyyat bizə hadisələrdə kəmiyyət, vəziyyət, ədəd olanın –
qısaca olaraq deyilsə, məkan və zaman münasibətlərinin qəti
idrakını verirsə; əgər bütün etiologiya bizi o qanunauyğun
şərtlərlə bütövlükdə tanış edirsə ki, bu zaman hadisələr,
təzahürlər özlərinin bütün tərifləri ilə zamanda və məkanda baş
verirlər, amma bütün bunlar, bizə yalnız onu izah edir ki, niyə
hər bir müəyyən hadisə, təzahür məhz indi və məhz burada
aşkara çıxmalıdır, – onların köməyi ilə biz hər halda heç bir vaxt
şeylərin daxili mahiyyətinə nüfuz etməyəcəyik, hər halda
həmişə nəsə elə bir şey qalacaqdır ki, onu aşkara çıxarmağa heç
bir izah cəsarət etməyəcək və o, onun tərəfindən həmişə
güman olunacaqdır; yəni təbiət qüvvələri, şeylərin təsirinin
müəyyən növü, hər bir hadisənin keyfiyyəti, xarakteri,hadisənin formasından, əsas qanunundan asılı olmayan, amma
bu formanın özünə yad olan indi ona daxil olmuş və onun
qanunu ilə aşkar olan, əsasdan məhrum olan bu qanun hər
halda məzmunu deyil, yalnız hadisələri, yalnız formanı
müəyyənləşdirir.
Mexanika, fizika, kimya o qaydaları və qanunları öyrədir
ki, bu qaydalara və qanunlara uyğun olaraq keçirməzlik, ağırlıq,
ətalət, axıcılıq, sürtünmə, elastiklik, istilik, işıq, kimyəvi
oxşarlıq4, maqnetizm, elektrik və bu kimi i.a. qüvvələr fəaliyyət
göstərir, bu qüvvələr zamanda və məkanda onların hər hansı bir
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təzahürünə münasibətdə həmin elmlərin öyrətdikləri qanuna,
prinsipə tabedirlər; bu zaman qüvvələrin özləri isə nə edirsən
et, qualitates occultae olaraq qalırlar. Zira təzahür olunaraq
xatırlanan fenomenləri üzə çıxaran şey,– özündə şeydir,
onlardan tamamilə fərqli olandır; baxmayaraq ki, o, öz
təzahüründə təsəvvür forması kimi əsas qanununa tabedir,
amma onun özü heç bir vaxt bu formaya müncər edilə bilməz
və buna görə də etioloji izaha sona qədər yatmır və heç bir vaxt
öz əsasında bütövlükdə aşkara çıxarıla bilməz. O, tamamilə dərk
olunandır, çünki o, göstərilən formanı qəbul etmişdir, çünki o,
təzahürdür, özündə şey isə öz daxili varlığına görə bu dərk
olunanla kiçicik dərəcədə belə aydınlaşmır. Elə buna görə də,
idrak nə qədər çox zəruriliyi özündə ehtiva edirsə, onun
içərisində başqa cür hətta düşünülməsi və təsəvvür edilməsi
mümkün olmayan –
məsələn, məkan münasibətləri,
belələrindəndir – obyektiv reallıq daha çoxdursa, beləliklə, xalis
obyektiv məzmun onun daxilində bir o qədər azdır, o, bir o
qədər də aydın və qane edicidir; və əksinə, xalis təsadüfi
elementlər onun daxilində nə qədər çoxdursa, o, bizə o bir o
qədər çox xalis empirik bilgilər verirsə, əslində belə bir idrakda
obyektiv olanlar və həqiqi real olanlar bir o qədər çoxdur,
amma eyni zamanda izah edilə bilməyən, yəni bundan sonra
başqa birisinə gətirilə bilməyən də onun daxilində bir o qədər
çoxdur.
Əlbəttə ki, öz məqsədini başa düşməyən etiologiya
bütün zamanlarda ona səy etmişdir ki, bütün üzvi həyatı
kimyəviliyə və elektrikə, hər hansı bir kimyəviliyi, yəni keyfiyyəti
isə, öz növbəsində mexanikliliyə (atom formalarının təsiri ilə),
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sonuncunu isə – qismən foronomiyanın predmetinə, yəni
hərəkət imkanında birləşən zamana və məkana, qismənsə xalis
həndəsənin predmetinə, yəni məkan daxilindəki vəziyyətə aid
etsin; həndəsə, nəhayət, hesabın daxilində əriyərək həll olunur,
hesab ölçmənin vahidliyi sayəsində əsas qanununun ən çox
anlaşıqlı, görüntülü, sona qədər izah oluna bilən forması olur.
Burada ümumi cizgilərdə qeyd olunan metodun nümunələri
olaraq Demokrit atomları, Dekart burulğanları, Lesajın 5
mexaniki fizikası çıxış edir, Lesaj təxminən ötən əsrin sonlarında
həm kimyəvi oxşarlığa, həm də cazibəni mexaniki olaraq, təkan
və təzyiq vasitəsilə izah etməyə səy etmişdir (bununla "Lucrece
Neutonien"-də yaxından tanış olmaq mümkündür). Heyvani
həyatın səbəbi kimi Reye forması və tərkibi də eyni təmayülə
malikdir. Nəhayət, məhz indi, 19-cu əsrin ortalarında yenidən
qızışdırılmış, öz nadanlığına görə özünə orijinal baxan kobud
materializm də tamamilə belə bir xarakter daşıyır. Həyati
qüvvəni kütcəsinə inkar edərək, o, hər şeydən öncə həyatın
hadisələrini fiziki və kimyəvi qüvvələrdən çıxış edərək izah
etmək, onları isə öz növbəsində materiyanın, vəziyyətin,
formanın mexaniki təsirindən, uydurulmuş atomların
hərəkətindən çıxarmaq və beləliklə təbiətin bütün qüvvələrini
təkana və cavab zərbəsinə aid etmək istəyir və bunlar da onun
üçün "özündə şey" olaraq çıxış edir. Buna uyğun olaraq, hətta
işıq da uydurulmuş və bu məqsəd üçün postulə edilmiş efirin
mexaniki vibrasiyası və ya dalğavarı hərəkəti olur, o, gözün tor
qişasına çataraq onu döyəcləyir, məsələn, saniyədə 483 milyard
zərbə qırmızı işığı, 727 milyard zərbə – bənövşəyi işığı və
i.a.yaradır, (deməli, rənglərə münasibətdə kor olmaq – zərbələri
saya bilməmək deməkdir, belə deyilmi?). Belə kobud, mexaniki,
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demokritsayağı və həqiqətən də yöndəmsiz nəzəriyyələr
tamamilə o cənablara layiqdir ki, onlar rənglər barədə Höte
təliminin meydana çıxmasından əlli il keçdikdən sonra da hələ
Nyutonun bircinsli şüalarına inanırlar və bunu deməkdən, ifadə
etməkdən utanmırlar. Onlar öz məxsusi təcrübələrindən
öyrənirlər ki, uşaq (Demokrit) üçün bağışlanıla bilən böyük üçün
cəzasız qalmır. Bir zaman keçdikdən sonra onları biabırçı sonluq
gözləyə bilər; özü də, o zaman onların hamısı aradan çıxacaqlar
və özlərini elə göstərəcəklər ki, bunların onlara heç dəxili belə
yoxdur. Təbiətin ilkin qüvvələrinin bir-birinə beləcə qeyridüzgün olaraq müncər edilməsi ilə bağlı daha bir hal barədə də
biz tezliklə danışmalı olacağıq; hələ ki deyilənlərlə
məhdudlaşaq. Əgər belə nəzəriyyələrin düzgünlüyünü güman
etsək, onda, əlbəttə ki, bütün hər bir şey izah edilmiş və aşkara
çıxarılmış və son nəticədə hesabı məsələyə müncər edilmiş
olardı ki, bu da müdriklik məbədində ən müqəddəs olana
çevrilərdi, əsas qanunu ən sonda bizi buraya gətirib çıxarmış
olardı. Amma o zaman təzahürün hər hansı bir məzmunu yox
olmuş və yalnız forma qalmış olardı: təzahür olunan hər bir şey,
necə təzahür olunduğuna gətirilib çıxarılmış və bu, haradasa
dərkolunan və a priori olmuş, buna görə də subyektdən tam
asılı olmuş, yalnız onun üçün mövcud olmuş olardı və nəhayət,
sadəcə olaraq fenomen, bütövlükdə təsəvvür və təsəvvürün
forması olmuş olardı: hər hansı bir özündə şey barədə soruşmaq
belə olmazdı. Əgər güman etsək ki, bu, belədir, onda bütün
dünya həqiqətən də subyektdən çıxarıla bilərdi və əslində,
Fixtenin öz boşboğazlığı ilə ona nail olduğunu bəyan etdiyi şey
əldə edilmiş olardı.
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Lakin bu, belə deyildir: belə qaydada elm deyil,
fantasmaqoriyalar, sofizmlər, səma qəsrləri qurulmuşdur. Ona
müvəffəq olunmuşdur ki, təbiət hadisələrinin çoxluğu və
müxtəlifliyi ayrı-ayrı əzəli qüvvələrə müncər edilmişdi; və hər bir
uğur həqiqi tərəqqiyə təkan vermişdir; əvvəlcə müxtəlif hesab
olunan bir çox qüvvələr və xassələr bir-birindən çıxarılmışdır
(məsələn, maqnetizm elektrikdən) və beləliklə, onların miqdarı
azaldılmışdır. Etiologiya öz son məqsədinə o zaman çatacaqdır
ki, bu zaman təbiətin özlüyündə bütün əzəli qüvvələrini dərk
edəcək və onların təsir üsulunu aydınlaşdıracaq, yəni o qanunu
müəyyənləşdirəcək ki, ona görə onların, bütün təzahürləri
səbəbiyyəti əldə əsas tutaraq zamanda və məkanda baş verir və
bir-birinə münasibətdə öz yerini müəyyənləşdirirlər,– amma
həmişə əzəli qüvvələr, hadisənin formaya aid edilə bilməyən və
buna görə də əsas qanununa görə nədənsə çıxış edilərək izah
edilə bilməyən məzmunu həmişə həll olunmayan bir çöküntü
olaraq qalırlar. Zira təbiətdə hər bir şeydə nəsə elə bir şey vardır
ki, onun üçün heç bir vaxt əsas tapmaq, sonrakı səbəbini
göstərmək, onu izah etmək olmaz; bu, onun fəaliyyətinin,
təsirinin spesifik üsulu, yəni onun mövcudolma tərzi, onun
mahiyyətidir. Doğrudur, şeyin hər bir ayrıca təsiri üçün səbəb
göstərmək mümkündür ki, bunun da nəticəsində bu şey öz
təsirini məhz indi, məhz burada göstərməlidir, amma heç bir
vaxt izah etmək olmaz ki, o, ümumiyyətlə, niyə təsir göstərir və
nədən məhz belə təsir göstərir. Əgər onda başqa xassələr
yoxdursa, əgər o, günəş şüalarında bir zərrədirsə, onda, ən azı,
öz ağırlığında və keçirməzliyində o, bu izah edilə bilməyən
nəyisə aşkara çıxarır ki, bu, da mən deyirəm ki, onun üçün o,
insan üçün iradə nədirsə,– ona oxşar olaraq o öz daxili
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varlığında izaha gəlmir və onunla eynidir. Əlbəttə ki, iradənin
hər hansı bir təzahürü üçün, onun verilmiş zamanda, verilmiş
yerdə hər hansı bir ayrıca aktı üçün elə bir motiv göstərmək
mümkündür ki, onun təsiri ilə bu akt insanın məlum xarakteri
olması şərti ilə zəruri olaraq baş verməli idi. Amma onun
verilmiş xarakterə malik olmasını, onun ümumiyyətlə nə
istədiyini, onun iradəsini çoxsaylı motivlərdən başqası deyil,
niyə məhz bu motivin idarə etməsini heç bir vaxt izah etmək
olmaz. Və insan üçün onun dərkəgəlməz xarakteri nədir ki,
onun motivləşdirilmiş əməllərinin hər hansı bir izahı zamanı biz
bu xarakteri nəzərdə tuturuq, belə ki, hər bir qeyri-üzvi cisim
üçün onun mühüm keyfiyyəti, onun fəaliyyət üsulu mövcuddur
ki, onun da təzahürləri xarici təsirlərlə törədilir, halbuki, bu
üsulun özü xarici heç nə ilə müəyyənləşmir, və buna görə də
izah oluna da bilməz: onun yalnız vasitəsilə aşkara çıxdığı ayrıca
təzahürləri əsas qanununa tabedir, onun özü isə əsasdan
məhrumdur. Artıq sxolastiklər mahiyyəti etibarı ilə bunu
düzgün anlamış və forma substantial [substansial forma]
adlandırmışdılar (bu barədə baxın: Suares, Disput. Metaph.,
disp. XV, sect. 1).
Belə bir adi yanılma da o qədər böyükdür ki, guya biz
bütün hər şeydən daha yaxşı ən çoxsaylı, ən ümumi və ən sadə
hadisələri başa düşürük, halbuki, biz görməyə daha çox
alışdığımız hadisələri daha çox başa düşməməyə vərdiş etmişik.
Bizim üçün daşın yerə düşməsi heyvanın hərəkət etməsi qədər
izah olunmazdır. Yuxarıda söylənildiyi kimi, düşünürdülər ki,
guya təbiətin ən ümumi qüvvələrindən (məsələn, cazibədən,
sürtünmədən, keçirməzlikdən) çıxış edərək onların içərisində bir
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o qədər də tez-tez təsir göstərməyən və mürəkkəb şəraitdə
(məsələn, kimyıvi xassələr,elektrik, maqnetizm)özünə yer alan
qüvvələri də izah etmək və nəhayət, heyvanların orqanizmini və
həyatını, hətta insanın idrakı və iradəsini belə anlamaq
mümkündür. Xalis qualitates occultae-dən çıxış etməyə sükutla
razılaşırdılar, onların izahından isə tamamilə imtina etmişlər,
ona görə ki, onların altını qazmaq yox, onların üzərində qurmaq
niyyətinə malik idilər. Buna, deyildiyi kimi, nail olmaq olmaz.
Amma əgər buna müvəffəq olmaq olardısa da, onda belə bir
bina həmişə havadan asılı olaraq qalmış olardı. O izahların hansı
faydası vardır ki, onlar nəticədə elə birinci problem kimi qeyriməlumluğa gətirib çıxarır? Və məgər biz son nəticədə təbiətin
yuxarıda xatırlanan ümumi qüvvələrinin daxili mahiyyəti barədə
heyvanın daxili mahiyyəti barədə bildiyimizdən daha çoxmu
bilirik? Məgər birinci elə ikinci qədər tədqiqatdan kənarda
qalmayıbmı? Mahiyyəti tədqiq etmək və əsaslandırmaq olmaz,
ona görə ki, o, əsasdan məhrumdur, ona görə ki, o, heç bir vaxt
formaya, əsas qanununa müncər edilə bilməyən məzmundur.
Biz isə, burada bir məqsəd olaraq etiologiyaya deyil, fəlsəfəyə,
yəni dünyanın dərk olunmasının nisbi deyil, şərtsiz idrakı
məqsədində, bizə yalnız uzaqdan, birtərəfli və vasitəli, dolayı
olaraq məlum olanı dərk etmək üçün əks yolu seçirik və bizə
bilavasitə və tam olaraq məlum olandan, bizə bütün hər bir
şeydən yaxın və doğma olandan çıxış edirik; biz ən güclü, ən
əhəmiyyətli və ən aydın hadisəyə əsasən daha az mükəmməl
olan, daha zəif olan hadisəni, təzahürü anlamaq istəyirik.
Mənim öz məxsusi bədənim istisna olunmaqla bütün şeylərdə
mənə yalnız bir tərəf - təsəvvür tərəfi – məlumdur; hətta əgər
mən onların dəyişikliklərinin hansı səbəblərə görə baş
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verdiklərini bilirəmsə də onların daxili mahiyyəti mənim üçün
bağlıdır və dərin sirdir. Yalnız motiv məni hərəkətə gətirdiyi və
mənim bədənim məlum əməli yerinə yetirdiyi zaman daxilimdə
baş verənlə müqayisədən çıxış edərək, yalnız məndə müəyyən
xarici əsaslarla müəyyənləşən dəyişikliklərin mahiyyətini təşkil
edənlə müqayisədən mən o üsula nüfuz edə bilərəm ki, cansız
cisimlər səbəblər sayəsində ona uyğun olaraq dəyişilirlər və
onların daxili mahiyyətini dərk edə bilərəm, halbuki, bu
mahiyyətin təzahürlərinin səbəbi haqqında biliyi (bundan artıq
heç nəyi) mənə yalnız onların zamanda və məkanda vaqe olması
qanunu verir. Bu, mənim üçün ona görə mümkündür ki, mənim
bədənim yeganə obyektdir ki, burada mən onun yalnız bir
tərəfini, təsəvvür tərəfini deyil, həm də başqa tərəfini, iradə
adlandırılan tərəfini də bilirəm. Beləliklə, mənim öz məxsusi
quruluşumu, öz idrakımı və iradəmi, öz hərəkət motivlərimi
daha yaxşı baş düşdüyümü düşünmək əvəzinə, əgər mənə
onları elektrikin, kimyəviliyin, mexanizmin qüvvəsi ilə, səbəblər
üzrə hərəkətə müncər etmək nəsib olsa – bunun əvəzinə, mən
etiologiyaya deyil, fəlsəfəyə səy etdiyimə görə, mən, əksinə,
qeyri-üzvi cisimlərin mənim baxışıma görə səbəblər üzrə baş
verən ən sadə və adi hərəkətlərini belə mənim motivlər üzrə öz
məxsusi hərəkətlərimdən çıxış edərək, hər şeydən öncə onların
daxili mahiyyətində başa düşməyi öyrənməliyəm, təbiətin
bütün cisimlərində təzahür olunan, izah edilə bilməyən
qüvvələri isə xarakterinə görə məndəki iradə ilə tamamilə eyni
və ondan yalnız dərəcəsinə görə fərqlənən kimi qəbul
etməliyəm. Bu, o deməkdir ki, təsəvvürlərin əsas qanunu
haqqında traktatda müəyyənləşmiş dördüncü sinfi birinci sinfin
daxili mahiyyətinin idrakı üçün açara çevrilməlidir və mən
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səbəbiyyət qanununu onun daxili mənasında motivasiya
qanunundan başa düşməyi öyrənməliyəm.
Spinoza deyir (62-ci məktub): əgər təkan nəticəsində
havaya qalxan daş şüura malik olsaydı, o, düşünərdi ki, öz
məxsusi iradəsi ilə uçur. Mən yalnız onu əlavə edirəm ki, daş bu
halda haqlı olardı. Onun üçün təkan olan mənim üçün motivdir,
və onun üçün sürtünmə, ağırlıq və verilmiş vəziyyətin
dayanıqlılığı kimi təzahür olunanlar mənim özümdə iradə kimi
dərk etdiyimdir və o da, əgər idraka malik olsaydı, bunu iradə
kimi dərk edərdi. Spinoza göstərilən yerdə o zərurəti nəzərdə
tutur ki, daş ona görə, o zərurətlə uçur və o, haqlı olaraq onu
şəxsin təkcəli iradə aktının zəruriliyinə keçirmək istəyir. Mən
isə, əksinə, o daxili mahiyyəti nəzərdən keçirirəm ki, yalnız o,
hər hansı bir real zərurətə (yəni, səbəbdən törəyən təsirə,
hərəkətə) onun müqəddiməsi olaraq məna və qüvvə verir, bu
müqəddimə insanda xarakter, daşda isə xassə adlanır, amma
hər ikisində eyni şeydir və bilavasitə olaraq dərk olunduğu
yerdə, iradə adını daşıyır və o, görünənin, obyektliyin daşda ən
zəif, insanda isə ən güclü dərəcəsinə malikdir. Bizim iradə ilə
tamamilə oxşar olan, bütün şeylərin canatmasında olan bu
başlanğıcı, hətta müqəddəs Avqustin də özünün doğru duyğusu
ilə dərk etmişdir və mən burada o sadəlövh sözləri
xatırlamaqdan özümü saxlaya bilmərəm ki, o, fikrini həmin
sözlərlə ifadə etmişdir: "Əgər biz heyvan olsaydıq, biz cismani
həyatı və onun duyğularına uyğun olanı sevərdik və bu, bizim
üçün kafi nemət olardı və əgər bu cəhətdən biz özümüzü yaxşı
hiss etsəydik, onda biz başqa heç nə axtarmazdıq. Eləcə də,
əgər biz ağac olsaydıq və hətta zərrəcə duyğu ilə də heç nəyi
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sevə bilməsəydik, onda hər halda bizə elə gələrdi ki, biz sanki
ona can atırıq (appetere) ki, bizim məhsul vermə qabiliyyətimiz
zəngin və bol olmuş olsun. Əgər biz daş və ya dalğa, və ya külək
və ya alov və ya bu qəbildən olan, hər hansı bir hissi və həyatı
olmayan başqa bir şey olsaydıq, bizdə hər halda öz yerimizə və
nizama yönümlü nəsə bir canatma olmuş olardı. Zira cazibə
cisimlərin sanki bir məhəbbətidir, – məgər onlar öz ağırlıqları ilə
aşağıya və ya öz yüngüllükləri ilə yuxarıya doğru can atmırlarmı?
Bədən öz çəkisi ilə, ruh isə öz məhəbbəti ilə hara gəldi cəzb
olunmurmu?" ("İlahi Şəhər barədə", 11, 28).
O da diqqətə layiqdir ki, Eylerə görə, cazibənin mahiyyəti
son nəticədə cisimlərə xas olan "meylə və canatmaya" (yəni,
iradəyə) müncər edilməlidir (şahzadəyə ünvanlandığı 68-ci
məktub). Məhz buna görə də Nyutondan gələn cazibə anlayışı
onun xoşuna gəlmir və o, onu əvvəlki kartezian nəzəriyyə
ruhunda modifikasiya etməyə, yəni cazibəni efir tərəfindən
cismə edilmiş təkandan çıxarmağa səy edir: bu, "ağla daha çox
uyğundur və aydın və anlaşıqlı prinsipləri sevənlər üçün" daha
çox yararlıdır. O, cazibəni bir qualitas occulta olaraq fizikadan
qovmaq istəyir. Belə bir baxış təbiətin o ölü anlamına uyğun
gəlir ki, o, Eylerin zamanında immaterial ruhun korrelyatı olaraq
hakim idi. Amma diqqətəlayiqdir ki, mənim tərəfimdən
müəyyənləşmiş əsas həqiqətə münasibətdə, onun uzaq
parıltılarını o zaman bu incə zəka sahibi artıq görmüşdü; o,
ondan vaxtında yayınmağa tələsmişdi və o zamanın bütün
dünyaduyumunun sanki darmadağın olmasından qorxaraq, o,
hətta köhnə, baxtı keçmiş cəfəngiyyatda özünə müdafiə
axtarmağa hazır idi.
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§ 25
Biz bilirik ki, çoxluq, ümumiyyətlə, zəruri olaraq zamanla
və məkanla şərtlənmişdir və yalnız onlarda düşünülə bilər; bu
baxımdan biz onları principium individuationis adlandırırıq.
Amma zamanı və məkanı biz əsas qanununun növləri kimi qəbul
etdik və bütün idrakımız a priori olaraq onda ifadə olunur,
amma, bu yuxarıda göstərildiyi kimi, məhz a priori bilik olaraq
şeylərin yalnız dərk olunanlığına aiddir, onların özlərinə aid
deyildir, yəni özündə şeyin xassəsi olaraq deyil, yalnız
idrakımızın forması olaraq çıxış edir; sonuncu isə özlüyündə
idrakın hər hansı bir formasından, hətta ən ümumi olanından
belə azaddır, idrakın ən ümumi forması isə obyektin subyekt
üçün varlığıdır, başqa sözlə, o, nəsə təsəvvürdən tamamilə
fərqli olandır. Və budur əgər bu özündə şey, mənim, yəqin ki,
kifayət qədər sübut etdiyim və aydınlaşdırdığım kimi,
iradədirsə, onda özlüyündə və özünün təzahüründən asılı
olmayaraq o, zamanın və məkanın xaricindədir, buna görə də
çoxluq tanımır və deməli, vahiddir; amma, deyilənlərə uyğun
olaraq, o, fərdin və ya anlayışın vahid olduğu kimi vahid deyildir,
o, o mənada vahiddir ki, ona çoxluq imkanı, şərti principium
individuationis lazımdır. Birlikdə iradənin obyektliyini təşkil
edən şeylərin məkan və zaman daxilində çoxluğu buna görə də
onun özünə aid deyildir və iradə, bu çoxluğa baxmayaraq,
bölünməz olaraq qalır. Onun məsələn, az hissəsi daşda və çox
hissəsi insanda mövcud deyildir, belə ki, hissənin və bütövün
münasibəti müstəsna dərəcədə məkana məxsusdur və biz bu
seyr formasından üz çevirən kimi o, hər hansı bir mənanı itirir;
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"daha çox" və "daha az" yalnız hadisəyə, təzahürə, yəni
təcəssüm görüntüsünə aiddir, bu isə bitkidə daşa nisbətən,
heyvanda bitkiyə nisbətən daha yüksək dərəcəyə malikdir.
İradənin zahirən aşkarlanması, onun təcəssümü həmin o sonsuz
pillələrə malikdir ki, bunlar zəif işartı ilə Günəşin parlaq şüaları
arasında, güclü səslə sakit əks-səda arasında mövcuddurlar.
Aşağıda biz görüntünün bu dərəcələrinin nəzərdən
keçirilməsinə qayıdacağıq, onlar iradənin təcəssümünə, onun
mahiyyətinin əks olunmasına aiddirlər. Amma onun özünə
təcəssüm dərəcələrindən daha az aidiyyəti olan - onun müxtəlif
pillələrdə təzahürlərinin çoxluğudur, yəni hər bir formanın
fərdlərinin və ya hər bir qüvvənin ayrıca aşkarlanmalarının
çoxluğudur, zira bu çoxluq bilavasitə olaraq zamanla və
məkanla şərtlənmişdir ki, iradənin özü heç bir vaxt onların
hökmü altında deyildir. O, eyni bütövlükdə və eyni qüvvə ilə
milyonlarla palıd ağacında təzahür olunduğu kimi, bir palıd
ağacında da təzahür olunur: onların sayı, onların məkan və
zaman daxilində şaxələnməsi onun üçün heç bir əhəmiyyətə
malik deyildir, yalnız məkan və zaman daxilində dərk edən və
elə orada da dəfələrlə təkrar olunmuş və səpələnmiş fərdlərə
aiddir, amma, onların öz çoxluğu isə, həmçinin onun özünə
deyil, yalnız onun təzahürünə aiddir. Buna görə də demək olar
ki, əgər, per impossibile *bunun mümkün olmamasına
baxmayaraq], yeganə varlıq, hətta ən əhəmiyyətsizi belə
tamamilə məhv edilmiş olsaydı, onda onunla birlikdə bütün
dünya məhv olmalı idi. Bu hissi böyük mistik Angelus Silezius
belə ifadə etmişdir:
Mən bilirəm ki, mən olmadan
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Tanrı bir an belə yaşaya bilməz:
Mən yox olsam o da
Həsrətdən canını tapşırar6.
Bütün Kainatın ölçüyəgəlməz kəmiyyətinin hər bir kəs
tərəfindən anlaşılmasını yaxınlaşdırmaq üçün bir çox səylər
edilmişdir və bu, ibrətamiz düşüncələr üçün əsas vermişdir,–
məsələn, torpağın və xüsusən insanın nisbi kiçikliyi barədə və
sonra kontrast olaraq bu kiçik insanda ruhun böyüklüyünü
göstərmişlər ki, onun sayəsində də o, bu dünyanın
möhtəşəmliyini aşkara çıxarmaq, dərk etmək və hətta ölçmək,
və i.a. iqtidarındadır. Bütün bunlar çox gözəldir! Amma mən
dünyanın ölçüyəgəlməzliyi barədə düşünəndə ən vacib hal
olaraq onu görürəm ki, təzahürü olaraq dünyanın o nə olursaolsun çıxış etdiyi daxili mahiyyət, - özünün həqiqi nüvəsini
sonsuz məkana yaya və parçalaya bilməz və bu sonsuz ənginlik
yeganə olaraq onun təzahürünə məxsusdur, onun özü isə
təbiətin hər bir şeyində, hər bir canlı varlıqda bütövlükdə və
şəriksiz olaraq iştirak edir. Elə buna görə də, əgər biz öz
diqqətimizi ayrıca bir şeyin üzərində cəmləşdiririksə, heç nə
itirmirik, və həqiqi müdriklik bu sərhədsiz dünyanı ölçməklə
əldə olunmur, daha məqsədəuyğun olardı ki, şəxsən bütün
sonsuz məkanı gəzib dolaşmayasan, nəsə ayrıca bir şeyi tamam
tədqiq edə, onun həqiqi və əsl varlığını tam dərk edəsən və
anlayasan.
Buna uyğun olaraq, növbəti kitabda müfəssəl tədqiqin
predmeti, Platonun hər bir şagirdinə özlüyündə aydın olan belə
bir fikir olacaqdır: iradənin təcəssümünün saysız-hesabsız
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fərdlərdə ifadə olunaraq, onların nail olunmamış,qatılmamış
nümunələri kimi qarşıda duran və ya şeylərin əbədi formaları
kimi özləri zamana və məkana – fərdlərin mühitinə - daxil
olmayan, oluşmaya və müxtəlif dəyişikliklərə məruz qalmayan,
və əbədi mövcud olaraq sarsılmaz, dəyişməz qalan,hərçənd ki,
əbədi oluşan və heç vaxt var olmayan, təkcəli şeylər ortaya çıxır
və yox olurlar, müxtəlif pillələri – iradənin təcəssümünün bu
pillələri, mən deyirəm ki, Platon ideyaları olmaqdan başqa bir
şey deyildir. Mən bu barədə burada ondan ötrü qabaqcadan
xatırlayıram ki, sonradan ideya sözündən məhz bu mənada
istifadə edim, yəni ideyanı məndə həmişə onun həqiqi və ilkin
mənasında başa düşmək lazımdır, o mənada ki, bunu ona
Platon vermişdir və heç bir halda onu nəzərdə tutmaq lazım
deyildir ki, burada söhbət sxolastik ehkamçı Zəkadan törəyən
abstraksiyalar barədə gedir, bu abstraksiyaları işarə etmək üçün
Kant da elə o qədər namünasibdir, çünki Platon tərəfindən daxil
edilmiş və yerində işlənmiş sözdən o, düzgün istifadə
etməmişdir 7 . Beləliklə, mən ideya termini altında iradənin
təcəssümünün hər bir müəyyən və möhkəm pilləsini başa
düşürəm, çünki iradə özündə şeydir və buna görə də çoxluğa
yaddır; bu pillələr müəyyən şeylərə onların əbədi formaları, və
ya nümunələri kimi aiddir. Bu məşhur Platon ehkamının ən qısa
və yığcam ifadəsini bizə Laertli Diogen verir (3, 13): "Ona görə
də Platon deyir ki, ideyalar təbiətdə nümunələrin yerini
tuturlar, qalan bütün hər şey isə onların oxşarı olmaqla onlara
bənzəyir.» "İdeya" sözündən Kant tərəfindən sui-istifadə
barəsində mən daha heç nə deməyəcəyəm: bu barədə zəruri
olan hər bir şey əlavədə deyilmişdir.
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§ 26
İradənin təcəssümünün aşağı pilləsi təbiətin ümumi
qüvvələridir, onlar qismən istisna olmadan hər bir materiyada
aşkara çıxırlar, məsələn, ağırlıq, keçirməzlik kimi, qismən isə
bütün, ümumiyyətlə, mövcud materiyanı öz aralarında bölürlər,
belə ki, onlardan biri digəri üzərində, başqa birisi isə başqa
materiya üzərində hökmranlıq edir, məhz elə buradan da o öz
spesifik fərqlərini qazanır: möhkəmlik, axıcılıq, elastiklik,
elektrik, maqnetizm, kimyəvi xassələr və bu qəbildən olan hər
cür keyfiyyət belədir.
Özlüyündə onlar iradənin bilavasitə təzahürləridir, eləcə
də insan fəaliyyəti və bu keyfiyyətdə də insan xarakteri kimi
əsasdan məhrum olandırlar; insan əməlləri kimi yalnız onların
ayrıca təzahürləri əsas qanununa tabedir, onların özləri isə heç
bir vaxt nə təsir, nə də səbəb adlana bilməzlər: onlar bütün
səbəblərin və təsirlərin öncədən gələn və güman olunan
şərtləridir, bu şərtlərdə onların öz məxsusi mahiyyəti aşkara
çıxır. Buna görə də ağırlığın, elektrikin səbəbi barədə soruşmaq
mənasızdır, onlar – əzəli qüvvələrdir; doğrudur, onların
aşkarlanması səbəblər və təsirlər üzrə baş verir, belə ki,
qüvvələrin hər bir ayrıca təzahürünün səbəbi vardır, bu səbəb
də öz növbəsində elə həmin ayrıca təzahürdür və o,
müəyyənləşdirir ki, verilmiş qüvvə burada aşkara çıxmalı, bu
zamanda və bu məkanda çıxış etməlidir; amma qüvvənin özü
heç bir halda nə səbəbin təsiri, nə də təsirin səbəbi deyildir. Elə
buna görə də, belə demək düzgün deyildir ki, "ağırlıq – daşın
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düşməsinin səbəbidir; səbəb kimi burada daha çox yerin
yaxınlığı çıxış edir, ona görə ki, o, daşı özünə cəzb edir. Yeri
götürün – və daş düşməyəcəkdir, baxmayaraq ki, ağırlıq yerində
qalmışdır. Qüvvənin özü səbəblər və təsirlər zəncirinin
tamamilə xaricindədir, bu zəncir zamanı nəzərdə tutur, zira
yalnız ona münasibətdə mənaya malikdir; amma qüvvə
zamanın da xaricindədir. Ayrıca dəyişikliyin öz səbəbi kimi
qüvvə deyil, yenə də ayrıca dəyişiklik çəxış edir, o isə yalnız,
qüvvənin ifadəçisi kimi çıxış edir. Səbəb nə qədər saysızhesabsız baş versə də zira səbəbə təsirlilik verən təbiət
qüvvəsidir, o, özlüyündə əsasdan məhrumdur, yəni səbəblərin
zəncirindən və ümumiyyətlə, əsas qanunundan tamamilə
kənardadır; fəlsəfə onu iradənin bilavasitə obyektliyi kimi qəbul
edir, iradə isə – bütün təbiətin "özündəsidir"; etiologiyaya
qaldıqda isə, o verilmiş halda fizika olaraq, onu əzəli qüvvə,
yəni qualitas occulta kimi göstərir.
İradənin obyektliyinin yüksək pillələrində, xüsusən
insanda biz fərdi xarakterlərin böyük miqyaslı müxtəlifliyi
şəklində, yəni bitkin şəxsiyyət şəklində fərdiliyin xeyli dərəcədə
təzahürünü görürük, həmin bu bitkin şəxsiyyət artıq həm də
zahirən ifadə olunur,– bədənin ümumi quruluşu da daxil
olmaqla fərdi fizionomiyanın kəskin cizgiləri ilə. Belə bir fərdiliyə
belə bir dərəcədə heç bir heyvan malik deyildir; yalnız ali
heyvanların ona bir qədər oxşarlığı vardır, amma onların
üzərində də hələ ki, türün xarakteri tamamilə hakimdir və buna
görə də onlarda fərdi fizionomiya azdır. Biz nə qədər aşağı
eniriksə, növün ümumi xarakterində fərdi xarakterli hər hansı
bir iz bir o qədər çox itirilir və yalnız birincinin fizionomiyası
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qalır. Türün fizioloji xarakterini bilərək, biz fərddən nəyi gözləyə
biləcəyimizi də tamamilə bilirik, bəşərə münasibətdə isə hər bir
fərd ayrıca tədqiqatı tələb edir və onun əməllərini müəyyən
dəqiqliklə qabaqcadan söyləmək qeyri-adi dərəcədə çətindir,
ona görə ki, zəka ilə birgə hiyləgərlik imkanı da meydana çıxır.
Ehtimal ki, insan nəslinin bütün başqalarından bu fərqi ilə o
bağlıdır ki, beyin qırışları quşlarda tamamilə olmadığı,
gəmiricilərdə çox zəif olduğu və hətta ali heyvanlarda belə hər
bir fərddə onlar hər iki tərəfə insandakından daha simmetrik
yerləşir və daha dayanıqlı şəkildə təkrarlanır*.
Bunun ardınca qeyd edək ki, insanı bütün heyvanlardan
fərqləndirən belə bir məxsusi fərdi xarakter fenomeninə bir də
o nöqteyi-nəzərdən baxmaq lazımdır ki, heyvanlarda cinsi həvəs
ödənilmə obyektini elə bir nəzərə çarpan seçim olmadan
axtarır, halbuki, insanda bu seçim – özü də hər hansı bir
refleksiyadan asılı olmayaraq, instinktiv olaraq – o dərəcəyə
çatır ki, qüdrətli bir ehtirasa çevrilir. Və eyni zamanda, hər hansı
bir insanı iradənin, hətta məlum ölçüdə xüsusi ideyanın
əlahiddə xüsusi müəyyən və səciyyələnmiş təzahürü kimi
nəzərdən keçirmək mümkündür, heyvanlarda isə bu fərdi
xarakter, ümumiyyətlə, yoxdur və yalnız növ özünün
özünəməxsus əhəmiyyətini saxlayır; biz insandan nə qədər çox
uzaqlaşırıqsa, xarakterin izi bir o qədər də çox itirilmiş olur və
bitkilər, nəhayət, torpağın və iqlimin və başqa xarici
təsadüflərin əlverişli və ya əlverişsiz təsirləri ilə izaha tamamilə
*Wenzel, De structura cerebri hominis et brutorum 1812, cap. 3.Cuvier, Leçons de’anat. comp. lecon 9, art. 4 -5.-Vicq de’Azyr, Hist.
de l’accad.d. sc.de Paris, 1783, səh. 470, 483
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yatımlı olan xüsusiyyətlərindən savayı heç bir başqa fərdi
xüsusiyyətlərə malik deyillər; nəhayət, təbiətin qeyri-üzvi
sahəsində hər hansı bir fərdilik qəti olaraq yox olur. Yalnız
kristalı müəyyən dərəcədə fərd kimi nəzərdən keçirmək
mümkündür: o, müəyyən istiqamətlərdə canatmanın donmuş
vəhdətidir, bu donuqluq isə, həmin canatmanın izini
möhkəmləndirir; o, eyni zamanda özünün məxsusi əsas
formasının ideyanın vəhdəti ilə əlaqələnən aqreqatıdır, necə ki,
ağac – ayrıca bitən liflərin aqreqatıdır, bu, yarpağın hər bir
damarcığında, hər bir yarpaqda, hər bir budaqda nəqş və təkrar
olunur və bu müəyyən dərəcədə ağacın hər bir hissəsini daha
böyükdən parazitliklə qidalanan ayrıca bitki kimi nəzərdən
keçirməyə imkan verir, belə ki ağac, kristala oxşar olaraq, kiçik
bitkilərin sistematik aqreqatıdır, baxmayaraq ki, yalnız bütöv
bölünməz ideyanın, yəni iradənin təcəssümünün bu müəyyən
pilləsinin tam ifadəçisidir. Amma eyni qəbildən olan kristalların
fərdləri öz aralarında xarici təsadüflərdən irəli gələn fərqlərdən
savayı başqa fərqlərə malik ola bilməzlər: hətta hər bir növü
istənilən şəkildə böyük və ya kiçik kristallara çevirməyə məcbur
etmək mümkündür. Özlüyündə fərdi, yəni fərdi xarakter
əlamətlərinə malik olan fərdi isə qeyri-üzvi təbiətdə tapmaq
qətiyyən mümkün deyildir.
Onun bütün hadisələri, təzahürləri – təbiətin ümumi
qüvvələrinin aşkarlanmasıdır, yəni iradənin təcəssümünün elə
pillələrinin aşkarlanmasıdır ki, onlar (üzvi təbiətdə baş verənin
əksinə olaraq) qətiyyən ideyanın bütövlüyünü qismən ifadə
edən fərdiyyətlərin fərqləri vasitəsilə obyektivləşmirlər, yalnız
növdə aşkara çıxırlar və onu hər bir ayrıca təzahürdə tam və hər

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

hansı bir sapma olmadan təqdim edirlər. Belə ki, zaman,
məkan, çoxluq və səbəblə şərtlənmə iradəyə və ideyaya
(iradənin obyektivasiyasının pillələri kimi) deyil, iradənin yalnız
ayrıca təzahürlərinə aiddir, təbiətin, məsələn, ağırlıq və ya
elektrik kimi qüvvələrinin bütün milyonlarla təzahürlərində o,
özlüyündə tamamilə eyni qaydada ifadə olunmalıdır və yalnız
xarici şərait hadisənin, təzahürün şəklini dəyişdirə bilər. Bu,
onun mahiyyətinin onun bütün təzahürlərində vəhdətidir, bu
onların baş verməsində dəyişməz daimilikdir, əgər şərait
səbəbiyyətə uyğun olaraq yalnız bunun üçün verilmişdisə, onda,
bu vəhdət təbiət qanunu adlanır. Onu təcrübədə bir dəfə dərk
etməklə, təbiətin xarakteri onda ifadə olunmuş və onda olan
qüvvəsinin təzahürünü qabaqcadan dəqiqliklə söyləmək və
hesablamaq mümkündür. Amma iradənin təcəssümünün aşağı
pillələrində hadisələrin bu qanunauyğunluğu məhz onları
həmin o iradənin daha yüksək pillələrdə, yəni onun
təcəssümünün daha aydın pillələrində – heyvanlarda,
insanlarda və onların əməllərində təzahürlərindən əsaslı
surətdə fərqləndirən şeydir, burada fərdi xarakterin daha güclü
və ya zəif aşkarlanması və bir çox hallarda müşahidəçiyə gizli
qalan motivlərin (zira onlar idrakdadırlar) hakimiyyəti
hadisələrin hər iki növünün daxili mahiyyətinin eyniyyətini dərk
etməyə bu vaxta qədər çox mane olmuşdur.
İdeyanın deyil, xüsusi olanın idrakından çıxış etsək, onda
təbiət qanunlarının qüsursuzluğu nəsə valehedici görünür,
bəzən demək olar ki, insanı həyəcandan titrədir. Heyrətə
gəlmək olar ki, təbiət öz qanunlarını bir dəfə də unutmur,
məsələn, əgər təbiət qanunu tələb edirsə ki, məlum maddələrin
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qarşılaşması zamanı, müəyyən şərtlər daxilində hansısa kimyəvi
birləşmə, hansısa qazların yaranması və ya yanma baş versin,
onda həmişə bu şərtlər bizim səyimizləmi və ya tamamilə
təsadüfi olaraqmı uzlaşdığı anda (bu zaman gözlənilməz
dəqiqlik daha çox heyrət doğurur) min il bundan qabaq olduğu
kimi, elə indi də olmalı olan hadisə dərhal, hansısa təxirə salma
olmadan baş verir.
Bu möcüzə bizi o zaman daha çox heyrətə gətirir ki,
hadisə nadir hallarda meydana çıxan mürəkkəb kombinasiyalar
zamanı baş verir: məsələn, o zaman ki, bəzi metallar öz
aralarında bir-biri ilə və oksidləşmiş maye ilə təmasa girirlər və
bu dövrənin qütbləri arasına daxil edilmiş gümüşü lövhəciklərdə
qəflətən yaşıl alov yaranır; və ya müəyyən şəraitdə bərk almaz
karbon qazına çevrilir. Bizi o zaman təbiət qüvvələrinin
ruhabənzər bir şəkildə hər yeri sarması və adi hadisələr zamanı
ağlımıza gəlməyən şey heyrətə gətirir, məhz o şey ki, sehrli
tilsimdə ruhun qaçılmaz bir tərzdə meydana çıxması arasında
nağılvari əlaqə kimi səbəb və təsir arasındakı əlaqə mahiyyəti
etibarı ilə elə həmin ovsunda sirlidir. Əgər biz fəlsəfi cəhətdən
dərindən dərk etsək ki, təbiət qüvvəsi – iradənin, yəni bizim
daxilimizdə ən dərin mahiyyətimiz kimi dərk etdiyimizin
təcəssümünün müəyyən pilləsidir və bu iradənin özü öz
təzahüründən və onun formalarından fərqli olaraq zamanın və
məkanın xaricindədir, buna görə də onlarla şərtlənən çoxluq
ona, onun təcəssümünün bilavasitə pilləsinə, yəni ideyaya
deyil, yalnız sonuncunun təzahürlərinə məxsusdur, səbəbiyyət
qanunu isə yalnız zamana və məkana münasibətdə, müxtəlif
ideyaların çoxdəfəli təzahürlərinin onlarda baş vermə yerini və
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nizamını müəyyənləşdirərək qüvvəyə malik olur, iradə bu
ideyalarda açılır, – mən deyirəm ki, əgər, Kantın böyük təliminin
daxili mənası bizim üçün o şüurda açılarsa ki, məkan, zaman və
səbəbiyyət özündə şeyə deyil, yalnız hadisəyə, təzahürə xasdır,
onlar özündə şeyin xassələri deyil, yalnız
idrakımızın
formalarıdır, onda biz başa düşərik ki, təbiət qüvvəsinin təsirinin
qanunauyğunluğu və dəqiqliyi, onun bütün, milyonlarla
təzahürlərin mükəmməl oxşarlığı, onların baş verəcəklərinin
qaçılmazlığı qarşısında heyrət, doğrudan da uşağın və ya
vəhşinin heyrətinə oxşayır, o kəslərin heyrətinə oxşayır ki, onlar
çiçəyi ilk dəfə çoxtilli şüşə vasitəsilə nəzərdən keçirərək, onlar
tərəfindən görünən saysız-hesabsız çiçəklərin mükəmməl
oxşarlığına heyran qalırlar və onların hər birində yarpaqları birbir sayırlar. Beləliklə, hər hansı bir ümumi əzəli təbiət qüvvəsi
özünün daxili mahiyyətində iradənin daha aşağı pillədəki
təcəssümündən başqa bir şey deyildir; biz hər bir belə pilləni
Platon mənasında əbədi ideya adlandırırıq. Təbiət qanunu isə –
ideyanın öz təzahür formasına münasibətidir. Bu, forma –
zaman, məkan və səbəbiyyətdir ki, bunlar da öz aralarında
zəruri və ayrılmaz əlaqədə və tənasübdədirlər. Zaman və məkan
vasitəsilə ideya saysız-hesabsız hadisələrlə çoxalır; onların
çoxluq formalarını qəbul etdiyi nizam isə ciddi olaraq
səbəbiyyət qanunu ilə müəyyənləşir: o, müxtəlif ideyaların
təzahürlərinin bir-birindən ayrılması üçün sanki o normanı təşkil
edir ki, məkan, zaman və materiya onlar arasında bu normaya
uyğun olaraq bölünür. Verilmiş forma buna görə də mövcud
olan bütün materiyanın eyniyyətinə zəruri olaraq şamil edilir və
materiya bütün bu müxtəlif hadisələrin ümumi substratı kimi
çıxış edir. Əgər onların hamısına, onların öz aralarında bölüşməli
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olduqları bir ümumi materiya göstərilməsəydi, onda onların
iddialarını müəyyənləşdirən belə bir qanuna ehtiyac olmazdı:
onlar hamısı birlikdə və bir-birinin yanında sonsuz zamanın
axınında sonsuz məkanı doldura bilərdilər. Deməli, yalnız ona
görə ki, əbədi ideyaların bütün bu təzahürlərinə eyni bir
materiya göstərilmişdir, onların baş verməsinin və fəaliyyətini
dayandırmasının qanunu da mövcud olmalıdır, başqa cür heç
biri öz yerini başqasına verməzdi. Beləliklə, səbəbiyyət qanunu
mahiyyəti etibarı ilə substansiyanın daimiliyi qanunu ilə bağlıdır:
onlar yalnız bir-birindən qarşılıqlı məna kəsb edirlər, məkan və
zaman da onlara qarşı elə həmin münasibətdədir. Zira məkan –
eyni materiyada əks təyinlərin xalis imkanıdır. Elə buna görə də,
əvvəlki kitabda biz materiyaya zamanın və məkanın
birləşdirilməsi kimi tərif vermişik; bu birləşdirilmə
substansiyanın saxlanılması zamanı aksidensiyaların bir-birini
əvəz etməsində təzahür olunur, bunun ümumi imkanını isə
məhz səbəbiyyət və ya təşəkkül, oluşma verir. Elə buna görə də,
biz həmçinin demişdik ki, materiya – bütövlükdə səbəbiyyətdir.
Biz dərrakəyə səbəbiyyətin subyektiv korrelyatı kimi tərif
vermişik və demişdik ki, materiya (yəni, bir təsəvvür kimi bütün
dünya) yalnız dərrakə üçün mövcuddur və o, onun zəruri
korrelyatı olaraq onun şərti, onun daşıyıcısıdır. Mən bu barədə
burada yalnız onun üçün ötəri deyirəm ki, birinci kitabda şərh
olunanları xatırladım. Hər iki kitabın tam anlamı üçün onların
daxili əlaqəsini nəzərdə tutmaq lazımdır, zira gerçək dünyada
onun iki tərəfi kimi ayrılmaz bir tərzdə birləşən o iradə və
təsəvvürü ayrılıqda aydın bir şəkildə dərk etmək üçün mənim iki
kitabımla iki yerə bölünmüşdür.
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Ola bilər, nümunədə onu da aydınlaşdırmaq artıq
olmayacaqdır ki, səbəbiyyət qanunu necə yalnız zamana və
məkana və onların hər ikisinin birləşməsinə – materiyaya
münasibətdə mənaya malikdir, ona görə ki, o, təbiət
qüvvələrinin təzahürlərinin materiyanı öz aralarında
bölüşdükləri sərhədləri müəyyənləşdirir, halbuki təbiətin əzəli
qüvvələrinin özləri isə özündə şey olaraq əsas qanununa tabe
olmayan iradənin bilavasitə təcəssümləri kimi o formaların
xaricindədirlər ki, yalnız onların sahəsində hər hansı bir etioloji
izah qüvvəyə və mənaya malikdir, odur ki, o, təbiətin daxili
mahiyyətini heç bir vaxt açıb göstərə bilməz. Bu məqsədlə
mexanikanın qanunlarına uyğun olaraq qurulmuş maşını
təsəvvür edək. Dəmirdən düzəldilən ağırlıq daşları öz ağırlığı ilə
hərəkətə başlanğıc verir; mis təkərlər öz ətaləti ilə müqavimət
göstərir, linglər, (açarqolları) öz keçirməzliyi ilə bir-birini itələyir
və yuxarı qaldırır və i.a. Burada ağırlıq, ətalət, keçirməzlik –
əzəli, izah edilə bilməyən qüvvələrdir; mexanika yalnız o şərtləri
göstərir ki, onlar olduqda bu aşkara çıxır, təzahür olunur və
müəyyən materiya, zaman və yer üzərində hökmranlıq edirlər;
mexanika bunun baş verdiyi üsulu da göstərir. Amma budur,
məsələn, güclü maqnit dəmir çəki daşlarına təsir göstərə və
ağırlığı dəf edə bilər: maşının hərəkəti dayanar və materiya
dərhal təbiətin tamamilə başqa qüvvəsinin meydanına çevrilər,
bu qüvvənin etioloji izahı da həmçinin onun meydana
çıxmasının şərtlərindən – maqnetizm qüvvəsindən savayı başqa
heç nə vermir. Və ya bu maşının dairələrini sink lövhələrin
üzərinə qoyaq və onların arasına oksidləşmiş maye buraxaq:
maşının materiyası dərhal başqa əzəli qüvvəyə – qalvanizmə
tabe olacaqdır, həmin bu qüvvə də öz təzahürləri ilə açılaraq
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onun üzərində öz qanunlarına görə hökm etməyə
başlayacaqdır; və etiologiya da sonuncular üçün onların uyğun
olaraq baş verdikləri şəraitdən və qanunlardan savayı heç nə
göstərə bilməz. Bunun ardınca qeyd etmək olar ki, əgər biz
temperaturu yüksəltsək, və buraya xalis oksigeni buraxsaq,
onda bütün maşın yanacaqdır; yəni yenə də tamamilə başqa
təbiət qüvvəsi, kimyəvilik verilmiş zamanda, verilmiş yerdə
materiya üzərində öz olunmaz hüquqlarını bəyan edir və bu
onun daxilində iradənin təcəssümünün müəyyən pilləsi, bir
ideya kimi təzahür olunur. Bundan sonra alınmış metal xəlitəsini
turşu ilə birləşdirək və bu halda duz alınacaq, kristallar meydana
çıxacaqdır: bu, başqa bir ideyanın təzahürüdür, o ideyanın ki,
onun özü yenə də tamamilə qətiyyən izaha gələn deyildir,
halbuki, onun təzahürü şəraitdən asılı olaraq baş vermişdir,
etiologiya bu şəraiti də göstərə bilər. Kristallar aşınır, başqa
maddələrlə qarışır, onlardan isə nəbatat – iradənin yeni
təzahürü yüksəlir.
Və bu qərarlaşmış qalan materiyanı sonsuzluğa kimi
izləmək və müşahidə etmək olardı ki, təbiətin gah bu, gah da
digər qüvvəsi onun üzərində ixtiyar əldə edir və qaçılmaz olaraq
ona sahib olur ki, irəli çıxsın və öz varlığını göstərsin. Bu
hüququn həyata keçməsini, onun zamanda və məkanda keçərli
olduğu nöqtəni səbəbiyyət qanunu verir, amma hər halda ona
əsaslanan izah yalnız bu hədlərə qədər gəlib çatır. Qüvvənin özü
iradənin təzahürüdür və o özlüyündə əsas qanununun
formalarına tabe deyildir, yəni əsasdan məhrum olandır. O hər
hansı bir zamanın xaricindədir, hər yerdədir və dəyişməz olaraq
o şəraiti gözləyir ki, irəli çıxa, müəyyən materiya üzərində buna
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qədər hökmranlıq edən başqa qüvvələri sıxışdıraraq ona sahib
ola bilsin. Hər hansı bir zaman yalnız onun təzahürü üçün
mövcuddur, onun özü üçün isə, kimyəvi qüvvələr zaman heç bir
əhəmiyyətə malik deyildir: bütöv minilliklər ərzində materiyanın
daxilindəki reagentlərə toxunma onları azad edincəyə qədər
mürgüləyir və onlar bu zaman təzahür olunurlar; amma zaman
qüvvələrin özləri üçün deyil, yalnız bu təzahür üçün mövcuddur.
Qalvanizm minilliklər ərzində misdə və sinkdə mürgüləyir və
onlar rahatca gümüşün yanında yatırlar, zəruri şərait olduqda
isə bütün bu üç metal bir-birinə toxunacaq və labüd olaraq
alışacaqdır. Hətta üzvi aləmdə biz görürük ki, quru dən özünün
mürgüləməkdə olan qüvvəsini necə qoruyub saxlayır, həmin bu
qüvvə də, nəhayət, əlverişli şərait olduğu zaman bitki olaraq
yüksəlir*.

16 sentyabr 1840-cı ildə cənab Pettiqru London Sitinin ədəbi və elmi
İnstitutunda, qədim Misir barədə mühazirəsində ser Q.Vilkinsonun
Fiva sərdabələrinin birində tapdığı buğda dənələrini nümayiş
etdirmişdir, bu buğdalar, yəqin edilir ki, otuz əsr idi ki, burada
qalmışdı. Onlar hermetik olaraq tıxanmış vazada tapılmışdı. Vilkinson
on iki buğdanı əkmiş və beş fut hündürlüyündə bitki əldə etmişdi ki,
onun da toxumu tamamilə yetişmişdi. ("Time" qəzetindən, 21 sentyabr
1840-cı il). – eynilə bu tərzdə London Tibb-təbabət cəmiyyətində
1830-cu ildə Holton Misir mumiyasının əlində tapılan kök yumrusunu
nümayiş etdirmişdir, buraya o, ehtimal ki, dini mülahizələr üzündən
qoyulmuşdu və burada ən azı 2000 il qalmışdı. Holton onu gül
dibçəyində əkmiş və orada o, dərhal böyümüş və yaşıllaşmışdır. Bu,
fakt, haqqında Medical Journal (1830) və Journal of the Royal
Institution of Great-Britain, (oktyabr 1830, səh. 196.) jurnallarında
xəbər verilir. Sonuncuda deyilir: "Londonda c-b Qrimstounun bağında
indi o noxud sarmaşığı məhsul verir ki, onu c-b Pitteqru və Britaniya
muzeyinin məmurları Misir sarkofaqının vazasından çıxarmışdılar,
burada o, 2844 il qalmışdı.» ("Time" 16 avq. 1844). Əhəngdaşında
*
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Əgər bu düşüncələr təbiət qüvvəsi ilə onun bütün
təzahürləri arasındakı fərqi bizim üçün aydınlaşdırdısa, əgər bizə
anlatdısa ki, bu, təcəssümünün müəyyən pilləsində iradənin
özüdür, çoxluq məkan və zaman sayəsində yalnız təzahürlərə
xasdır və səbəbiyyət qanunu – yalnız ayrıca hadisələr,
təzahürlər
üçün
zamanda
və
məkanda
yerin
müəyyənləşdirilməsidir, onda biz Malbranşın təsadüfi səbəblər,
causes occasionelles barədə təliminin tamamilə düzgün
olduğunu və dərin məna daşıdığını başa düşərik8. "Həqiqətin
axtarışları"nda, xüsusən altıncı kitabın ikinci hissəsinin üçüncü
fəslində və bu fəslə aid olan əlavələrdə – "İzahlarda" - şərh
olunduğu kimi bu təlimi mənim indiki izahlarımla müqayisə
etməyə və orada fikirlərin istiqamətinin bütün fərqliliyinə
baxmayaraq, hər iki nəzəriyyənin tam üst-üstə düşməsinə əmin
olmağa çox dəyərdi. Mən qeyri-ixtiyari olaraq təəccüblənirəm
ki, bütövlükdə onun dövrünün ona zorla aşıladığı pozitiv
ehkamların hakimiyyəti altında olan və onun məngənəsində
əzab çəkən Malbranş həqiqəti bu qədər uğur və düzgünlüklə
necə əldə etmişdir və onu bu ehkamlarla, ən azı, onların dili ilə
necə birləşdirmişdir.
Bəli, həqiqətin qüvvəsi ehtimal ağlagəlməz dərəcədə
böyük və gözlənilməz dərəcədə inadcıldır. Onun izlərini biz bir
çox hallarda müxtəlif zamanların və xalqların bütün, hətta ən
əcaib və cəfəng ehkamlarında tapırıq, doğrudur, belə qəribə
cəmiyyətdə, o, təəccüblü qarışıqlıq içərisində olsa da, onu hər
tapılmış canlı qurbağalar da güman etməyə imkan verir ki, əgər
sonuncu qış yuxusundan irəli gəlirsə və xüsusi şərtlər gözlınilirsə,
hətta heyvani həyat belə bütöv minilliklər ərzində ləngiməyə qadirdir.
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halda tanımaq olur. Belə halda o, sanki bir bitkiyə bənzəyir ki,
bu, böyük daşların altında cücərir, amma hər halda gərginlik
içərisində işığa doğru can atır, dolayı da olsa, korlanmış da olsa,
zəifləmiş, solmuş olsa da özünə yol açır, bəzən parlayır, bəzən
sönür, – amma hər halda işığa doğru gedir.
Malbranş, əlbəttə, haqlıdır: hər hansı bir təbii səbəb –
təsadüfi səbəbdir, o, yalnız təsadüfü verir, vahid və bölünməz
iradənin təzahürü üçün bəhanə verir, o vahid və bölünməz
iradə üçün ki, "özlündə" bütün şeylər odur və bütün bu
görünən dünya onun təcəssümünün pillələridir. Yalnız verilmiş
yerdə və verilmiş zaman baş vermə, aşkarlanma səbəbdən irəli
gəlir və bu mənada ondan asılıdır, amma bütövlükdə
təzahür,hadisə onun daxili məğzi ondan doğmur və ondan asılı
deyildir: sonuncu – iradənin özüdür ki, ona da əsas qanunu
tətbiq oluna bilməz və o, elə buna görə də, əsasdan məhrum
olandır. Dünyada heç bir şey şərtsiz olaraq və ümumiyyətlə, öz
mövcudluq səbəbinə malik deyildir, yalnız o səbəbə malikdir ki,
o, nədən məhz indi və nədən məhz buradadır. Niyə daş gah
ağırlığı, gah ətaləti, gah elektriki, gah kimyəvi xassəni aşkara
çıxarır, bu, səbəblərdən, xarici təsirlərdən asılıdır və onlardan
çıxış edilərək izah oluna bilər; amma bu xassələrin özləri, yəni
daşın onlardan ibarət olan və deməli, bütün göstərilən üsullarla
təzahür olunan bütün mahiyyəti, onun, ümumiyyətlə, necə
varsa, elə olması və ümumiyyətlə mövcud olması,– əsasa malik
deyildir, bu, əsasdan məhrum olan iradənin üzə çıxmasıdır.
Deməli, hər hansı bir səbəb təsadüfi səbəbdir. Şüursuz təbiətə
münasibətdə biz belə bir nəticəyə gəlib çıxdıq, amma
hadisələrin vaqe olma məqamını artıq nə səbəb, nə də
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qıcıqlandırıcılar deyil, motivlər müəyyənləşdirdiyi yerdə, yəni
heyvanlarda və insanlarda da məsələ eynilə bu cürdür. Zira
orada olduğu kimi, burada da, öz manifestasiya dərəcələrində
çox müxtəlif olan, öz hadisələrində, təzahürlərində çoxalan və
onlara münasibətdə əsas qanununa tabe olan, amma özlüyündə
bütün bunlardan azad olan elə həmin iradə təzahür olunur.
Motivlər insanın xarakterini, onun daxili mənasını və
məzmununu deyil, yalnız bu xarakterin təzahürünü, yəni onun
əməllərini, onun həyat yolunun zahiri simasını müəyyənləşdirir;
onun daxili mənası və məzmunu isə xarakterdən doğulur, bu
isə, iradənin bilavasitə təzahürüdür, yəni əsasdan məhrum
olandır. Nədən insanların biri zalım, başqası isə xeyirxahdır, bu,
motivlərdən və xarici təsirlərdən, məsələn, öyüdlərdən və
nəsihətlərdən asılı deyildir və bu mənada qəti olaraq izah oluna
bilməyəndir. Amma zalım öz zalımlığını onun yaxın ətrafında
baş verən xırdaçı yalançılıqda, məkrli əməllərdə və alçaq
fırıldaqçılıqdamı aşkara çıxarır, yoxsa o, bir qəsbkar olaraq özgə
xalqları zülməmi düçar edir, bütöv dünyanı dəhşətəmi gətirir,
milyonların qanınımı axıdır, – bu, onun təzahürünün zahiri
forması, onun mühüm olmayan hissəsidir və o, talenin ona
göndərdiyi şəraitdən, ətraf xarici təsirlərdən, motivlərdən
asılıdır, amma onlardan çıxış edərək onun bu motivlərə tabe
olduğunu heç bir vaxt izah etmək olmaz, o, iradədən çıxış edir
və bu insanda həmin iradənin təzahürüdür.
Bu barədə dördüncü kitabda danışılacaqdır. Xarakterin
öz xassələrini inkişaf etdirdiyi üsul şüursuz təbiətin hər hansı bir
cisminin öz xassələrini necə aşkara çıxarmasına tamamilə
oxşardır. Su ona xas olan bütün xassələrlə su olaraq qalır, amma
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o, sakit göldə onun sahilinimi əks etdirir və ya köpüklənərək
qayalaramı çırpılır və ya, süni olaraq istiqamətləndirilərək,
yuxarıya, yüksəkliyəmi sıçradılır,– bütün bunlar xarici
səbəblərdən asılıdır və onlardan hər hansı biri onun üçün
təbiidir; şəraitdən asılı olaraq o, hər bir halda öz xarakterinə
sadiq qalaraq və həmişə yalnız xarakterini aşkara çıxararaq hər
bir şeyə eyni dərəcədə hazır olmaqla bu və ya başqa xassəni
aşkara çıxarır. Eləcə də, hər bir insan xarakteri istənilən şəraitdə
açılır; amma buradan doğulan hadisələr verilmiş şəraitə uyğun
olacaqdır.

§ 27
Beləliklə, əgər təbiət qüvvələri və onların təzahürləri
barədə bütün əvvəlki düşüncələrdən bizim üçün aydın oldu ki,
səbəbiyyət izahı nə qədər uzağa gedə bilər və əgər bütün
hadisələrin məzmununu onların sadəcə olaraq formasına və
başqa heç nəyə aid etmək meylinə məruz qalmaq istəmirsə, o,
harada dayanmalıdır,– onda biz indi ümumi cizgilərdə
müəyyənləşdirə bilərik ki, hər cür etiologiyadan nə tələb etmək
mümkündür. O, təbiətdə bütün hadisələr üçün səbəblər
axtarmalıdır, yəni o şəraiti axtarmalıdır ki, dolduqda onlar
hökmən baş verirlər, sonra isə müxtəlif şəraitlərlə müşayiət
olunan müxtəlif hadisələri o, hər bir hadisədə fəaliyyət göstərən
və onun səbəbi kimi güman olunana – təbiətin əzəli qüvvələrinə
müncər etməlidir və bu zaman hadisədəki fərqin qüvvədəki
fərqdənmi, yoxsa yalnız bu qüvvənin aşkar olunduğu şəraitdəki
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fərqdənmi baş verdiyini ciddi olaraq fərqləndirməlidir və eyni
qüvvənin aşkarlanması kimi çıxış edəni müxtəlif təzahürləri
müxtəlif qüvvələrin müxtəlif şəraitlərdə təzahürləri hesab
etməkdən və əksinə, ilkin olaraq müxtəlif qüvvələrə məxsus
olanı eyni qüvvənin aşkarlanması hesab etməkdən də də eyni
dərəcədə ehtiyatlanmalıdır. Bunun üçün də bilavasitə
mühakimə qabiliyyəti lazımdır; elə buna görə də, fizikada
anlamı genişləndirmək qabiliyyətində olan insanlar bu qədər
azdır, amma onun daxilində təcrübəni genişləndirməyi hamı
bacarır. Tənbəllik və nadanlıq əzəli qüvvələrə tələsik istinad
meylini doğurur ki, bu da, özünün ironik olaraq şişirdilmiş
ifadəsini sxolastik entitates və quidditates-də tapır. Mən onların
dirçəldilməsinə kömək etməyi bütün hər şeydən daha az
istərdim. Fiziki izah əvəzinə iradənin təcəssümünə istinad
etmək Tanrının yaradıcı qüdrətinə istinad kimi yolverilməzdir.
Zira fizika səbəbləri tələb edir, iradə isə heç bir vaxt səbəb ola
bilməz, onun hadisəyə münasibəti qətiyyən əsas qanununa görə
qurulmur, amma özlüyündə iradə olan şey, digər tərəfdən,
təsəvvür olaraq mövcuddur, yəni hadisə, təzahür kimi çıxış edir.
Özlüyündə, bu statusda o, hadisənin formasını təşkil edən
qanunlara uyğundur, məsələn, hər bir hərəkət, həmişə iradənin
təzahürü olmasına baxmayaraq, hər halda səbəbə malik
olmalıdır, bu səbəbdən çıxış edərək, yəni ümumiyyətlə deyil,
onun daxili mahiyyəti baxımından deyil, yalnız ayrıca hadisə
olaraq onu müəyyən zamana və yerə münasibətdə izah etmək
mümkündür. Bu səbəb – daş nümunəsində mexaniki səbəbdir,
insanın hərəkətində motivdir, amma o, olmaya bilməz. Əksinə,
müəyyən qəbildən olan bütün hadisələrin ümumi, vahid
mahiyyəti o müqəddimədir ki, o olmadan səbəbiyyət izahı
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mənaya və əhəmiyyətə malik olmazdı, – bu, təbiətin ümumi
qüvvəsidir ki, o, fizikada qualitas occulta qalmalıdır, ona görə ki,
burada etioloji izah başa çatır və metafizik izah başlanır. Amma
səbəblər və əməllər zənciri heç bir vaxt istinad oluna bilən əzəli
qüvvə ilə kəsilmir, bu zəncir özünün ilk həlqəsi olaraq əzəli
qüvvəyə heç bir vaxt yetişmir; zəncirin ən yaxın həlqəsi, eləcə
də ən uzaqda olanı əzəli qüvvənin varlığını, eyni dərəcədə
nəzərdə tutur, başqa cür isə onlar heç nəyi izah edə bilməzdilər.
Bir sıra səbəblər və təsirlər ən müxtəlif qüvvələrin təzahürü ola
bilər ki, o, onların ardıcıllıqla aşkarlanmasını idarə edir, mənim
yuxarıda metal maşının nümunəsində izah etdiyim kimi; amma
bu əzəli, bir-birindən çıxarılmayan qüvvələrin arasındakı fərq
səbəblər zəncirinin vəhdətini və onun bütün həlqələri
arasındakı əlaqəni qətiyyən dayandırmır, kəsmir. Təbiətin
etiologiyası və təbiətin fəlsəfəsi heç bir vaxt bir-birinə mane
olmur, eyni predmeti müxtəlif baxış bucaqlarından nəzərdən
keçirərək, əksinə, əl-ələ tuturlar. Etiologiya izah olunmalı olan
ayrıca hadisəni zəruri olaraq meydana çıxaran səbəblər barədə
hesabat verir və özünün bütün izahlarının əsası olaraq bütün bu
səbəblərdə və nəticələrdə fəaliyyət göstərən ümumi qüvvələri
üzə çıxarır; o, bu qüvvələri, onların miqdarını, onların fərqini və
nəhayət, bütün o təsirləri dəqiq müəyyənləşdirir ki, orada hər
bir qüvvə şəraitin müxtəlifliyinə uyğun olaraq müxtəlif tərzdə
ona xas olan, dəyişməz qayda üzrə onun tərəfindən durmadan
inkişaf etdirilən xarakterə daimi uyğunluqla təzahür olunur ki,
bu qayda da, təbiət qanunu adlanır. Elə ki fizika bütün bunları
və bütün cəhətlərdə tam yerinə yetirdi, o, öz mükəmməlliyinə
yetişəcəkdir; o zaman qeyri-üzvi təbiətdə heç bir məchul qüvvə,
elə bir təsir qalmayacaqdır ki, bu, müəyyən şəraitdə təbiətin
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qanununa uyğun olaraq meydana çıxan həmin qüvvələrdən
birinin təzahürü olaraq aşkar edilməmiş olsun. Və hər halda
təbiət qanunu yalnız təbiətdə aşkar edilmiş qayda olaraq qalır,
bu qaydaya görə, məlum şəraitin meydana çıxdığı hər bir halda
o, fəaliyyət göstərir; buna görə də təbiət qanununu hər halda
ümumiləşdirilmiş
fakt,
un
fait
generalise
kimi
müəyyənləşdirmək olar, təbiətin bütün qanunlarının
tamamlanmış təsviri isə yalnız faktların tam registri olardı.
Bütün təbiətin bundan sonra nəzərdən keçirilməsi
morfologiya ilə tamamlanır, morfologiya üzvi təbiətin bütün
daimi formalarını sadalayır, müqayisə və təsnif edir. O, ayrıca
varlıqların meydana çıxma səbəbi barədə az şey deyə bilər, zira
belə bir səbəb kimi hamıda doğuluş çıxış edir, doğuluş
nəzəriyyəsi isə öz-özlüyündə mövcuddur, və generatio
aequivoca *özündən törəmə+ yalnız nadir hallarda təsadüf
olunur. Sonuncuya, ciddi deyilsə, o üsul da aiddir ki, iradənin
obyektliyinin bütün aşağı pillələri, yəni bütün fiziki və kimyəvi
hadisələr ayrıca hallarda onun vasitəsilə aşkara çıxır və bu
aşkarlanma şəraitinin göstərilməsi də etiologiyanın vəzifəsini
təşkil edir. Fəlsəfə isə hər yerdə və deməli ki, həm də təbiətdə,
yalnız ümumini nəzərdən keçirir; əzəli qüvvələrin özləri onun
predmeti olaraq çıxış edir, və o, onlarda bu dünyanın daxili
mahiyyətini, "özündəkini" təşkil edən iradənin təcəssümünün
müxtəlif pillələrini dərk edir, iradədən mücərrədləşərək, fəlsəfə
bu dünyanı yalnız subyektin təsəvvürü hesab edir. Əgər
etiologiya, fəlsəfəyə yol açmaq və onun təlimini nümunələrlə
təsdiq etmək əvəzinə, düşünsə ki, onun məqsədi əksinə olaraq,
bütün əzəli qüvvələri, – hansısa biri, ən ümumi olanı, məsələn,
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keçirməzlik istisna olunmaqla təkzib etməkdir və belə təsəvvür
edərək ki, o, bu qüvvəni tam başa düşmüşdür, bütün digər
qüvvələri zorla ona müncər etməyə çalışır, – o, bununla da
özünü öz dayağından məhrum edir və həqiqət əvəzinə yalnız
yanılmanı verə bilər. Təbiətin məzmunu o zaman forma
tərəfindən sıxışdırılır, hər bir şey şəraitin təsirinin ayağına
yazılır, şeylərin daxili mahiyyəti üçün isə heç nə qalmır. Əgər
belə bir yol həqiqətən də uğura gətirib çıxarsaydı, onda,
dünyanın sirrini son nəticədə, artıq deyildiyi kimi, riyazi məsələ
həll etmiş olardı. Amma məhz bu yola o zaman daxil olurlar ki,
artıq xatırlandığı kimi, hər hansı bir fizioloji təsiri formaya və
tərkibə müncər etmək istəyirlər, məsələn, elektrikə, onu isə öz
növbəsində – kimyəviliyə, kimyəviliyi isə – mexanikliyə.
Sonuncu səhvi, məsələn, Dekart və bütün atomistlər etmişlər,
onlar dünyəvi cisimlərin hərəkətini hansısa flüidin təkanına,
keyfiyyətləri isə atomların birləşməsinə və formasına müncər
etmişlər və təbiətin bütün hadisələrini keçirməzliyin və
sürtünmənin sadə fenomenləri olaraq izah etməyə çalışmışlar.
Bu baxışlardan imtina edilməsinə baxmayaraq, bizim günlərdə
elektrik, kimyəvi və mexaniki istiqamətlərin fizioloqları eynilə bu
tərzdə hərəkət edirlər, onlar inadla bütün həyatı və orqanizmin
bütün funksiyalarını onun elementlərinin "formasından və
tərkibindən" çıxış edərək izah etmək istəyirlər. Fizioloji izahın
məqsədi üzvi həyatı fizika tərəfindən öyrənilən ümumi
qüvvələrə müncər etməkdən ibarətdir, – Mekkelin
"Fiziologiyanın arxivi" əsərində məhz belə deyilmişdir (1820,
c.5, səh.185). Və Lamark özünün "Zoologiyanın fəlsəfəsi"
əsərində həyatı istiliyin və elektrikin sadə təsiri hesab edir
"Birlikdə həyatın mahiyyət və səbəbini təşkil etmək üçün istilik
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və elektrik materiyası tam kifayət edər (c.2, fəsil 3, səh.16).
Buna uyğun olaraq, istilik və elektrik əslində özündə şey,
heyvani və bitki dünyası isə onun təzahürü olmalıdır. Bu fikrin
cəfəngliyi yuxarıda xatırlanan kitabın 306-cı səhifəsində özünü
xüsusilə kəskin şəkildə büruzə verir. Məlumdur ki, bütün bu
iflasa uğramış baxışlar yeni dövrdə görünməmiş bir həyasızlıqla
yenidən meydana çıxmışdır. Əgər onlara diqqət yetirilsə, onda
onların son əsasında belə bir güman yatır ki, guya orqanizm –
yalnız fiziki, kimyəvi və mexaniki qüvvələrin təzahürlərinin
aqreqatıdır, onlar burada təsadüfi toplaşaraq, heç bir sonrakı
məna olmadan, təbiətin bir oyunu olaraq orqanizmi
yaratmışlar. Belə bir baxışa uyğun olaraq, heyvanın və ya
insanın fəlsəfi cəhətdən nəzərdən keçirilən orqanizmi xüsusi
ideyanın ifadəçisi, yəni onun özü bilavasitə olaraq iradənin
müəyyən yüksək pillədə obyektliyi deyildir, amma onun
daxilində yalnız o ideyalar təzahür olunur ki, onlar iradəni
elektrikdə, kimyəvilikdə, mexaniklikdə obyektivləşdirirlər;
orqanizm, deməli, buludlardan və ya stalaktitlərdən qurulmuş
insan və heyvan fiqurları kimi elə bu cür də təsadüfi olaraq bu
qüvvələrin üst-üstə düşməsindən bir bütöv halına salınmışdır,
ona görə də bu özlüyündə az maraqlıdır. Biz indi görəcəyik ki,
orqanizmin fiziki və kimyəvi izahları hər halda müəyyən
dərəcədə qanuni və faydalıdır; mən göstərəcəyəm ki, həyati
qüvvə qeyri-üzvi təbiətin qüvvələrindən şübhəsiz ki istifadə
edir, amma heç bir halda onlardan ibarət deyildir, necə ki
dəmirçi çəkicdən və zindandan ibarət deyildir. Elə buna görə də,
onlardan, məsələn, kapilyar qüvvədən və endosmosdan çıxış
edərək həyatın, hətta bitki həyatı kimi sadə formasını belə izah
etmək olmaz, heyvanların həyatı barəsində isə bu mənada heç
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danışmağa dəyməz. Aşağıdakı mülahizə bu, kifayət qədər çətin
tədqiqata doğru bizə yol açacaqdır.
Bütün deyilənlərə uyğun olaraq, təbiətşünaslıq iradənin
təcəssümünün bütün yüksək pillələrini aşağı pillələrə müncər
etməyi arzu edərək yanılır, zira, təbiətin əzəli və müstəqil
qüvvələrinin qəbul edilməməsi və inkarı xüsusi qüvvələrin o
yerdə güman edilməsi qədər səhvdir ki, orada əslində artıq
məlum olan qüvvələrin yalnız spesifik təzahür üsulu yer alır. Elə
buna görə də, Kant haqlı olaraq deyir ki, ot saplağının
Nyutonunu gözləmək cəfəngdir, yəni elə insanı ki, o, ot
saplağını fiziki və kimyəvi qüvvələrin təzahürlərinə gətirib
çıxarsın və göstərsin ki, o, onların təsadüfi qovuşmasıdır, yəni
sadəcə olaraq təbiətin oyunudur ki, burada da müstəqil ideya
qətiyyən təzahür olunmur, başqa sözlə, iradə burada bilavasitə
olaraq yüksək və xüsusi pillədə aşkar olmur, yalnız qeyri-üzvi
təbiətin hadisələrində çıxış etdiyi kimi və yalnız təsadüfi olaraq
– ot saplağı formasında qarşıda durur. Sxolastlar belə bir şeyə
heç bir vəchlə imkan verməzdilər, tamamilə haqlı olaraq
deyərdilər ki, bu, forma substantialisin tam inkarı və onun
forma accidentalisə endirilməsidir. Zira aristotelsayağı forma
substantialis9 eynilə o şeyi bildirir ki, mən onu iradənin məlum
şeydə təcəssümü adlandırıram.
Lakin digər tərəfdən, diqqətdən qaçırmaq olmaz ki,
bütün ideyalarda, yəni üzvi təbiətin bütün formalarında eyni
iradə aşkara çıxır, yəni təsəvvür, obyektlik formasını alır. Onun
vəhdəti buna görə də özünü onun hadisələrinin daxili
qohumluğu
ilə
ifadə
etməlidir.
Sonuncu
onun
obyektivləşməsinin bütün təzahürün daha aydın olduğu yüksək
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pillələrində,yəni bitki və heyvanat aləmlərində bütün formaları,
bütün hadisələrdə təkrarlanan əsas tip ilə açılıb, üzə çıxır. Buna
görə də o bu əsrdə fransızlar tərəfindən yaradılmış gözəl zooloji
sistemlərin aparıcı prinsipi oldu; o, özünün ən böyük tamlığında
müqayisəli anatomiyada l'unite de plan, l'uniformite de
l'element anatomique *planın vəhdəti, anatomik elementin
eynicürlüyü] kimi yerinə yetirilir. Onun axtarışları Şellinq
məktəbi naturfilosoflarının əsas məşğuliyyəti və ya hər hansı bir
halda, ən tərifəlayiq meyli idi və onların bu cəhətdən, hətta
müəyyən xidmətləri də vardır, baxmayaraq ki, onların təbiətdə
analogiya axtarışları bir çox hallarda söz oyununa çevrilir. Onlar
ədalətli olaraq, həmçinin qeyri-üzvi təbiətin ideyalarında,
məsələn, elektrik və maqnetizm, kimyəvi cazibə və ağırlıq
arasında mövcud olan bu ümumi qohumluğu və ailə oxşarlığını
göstərirdilər. Elektrik və maqnetizm arasındakı bu ümumilik
sonradan müəyyənləşdirildi. Onlar xüsusən qütbləşməni, yəni
qüvvənin iki, keyfiyyət etibarı ilə müxtəlif, əks və birləşməyə
can atan fəaliyyətə parçalanmasını göstərirdilər. Qütbləşmə
daha çox məkan baxımından – əks tərəflərə bölünmə ilə,– ifadə
olunur və təbiətin maqnitdən və kristaldan tutmuş insana kimi
demək olar ki, bütün hadisələrini əhatə edir. Amma Çində isə
bunun dərk olunması qədim zamanlardan in və yan əksliyi
barədə təlim vasitəsilə geniş yayılmışdı10. Və dünyanın bütün
şeyləri eyni iradənin obyektliyi olduqlarından və buna görə də
öz aralarında, öz daxili varlıqlarında, eyni olduqlarından,
onlarda təkcə bu aşkar analogiya olmamalıdır və hər bir
naqislikdə təkcə yaxındakı daha yüksək dərəcəli mükəmməlliyin
olmasına işarənin izi, eyhamı,rüşeymi olmamalıdır, amma bütün
bu formalar yalnız təsəvvür kimi dünyaya xas olduğundan, – biz
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güman edə bilərik ki, təsəvvürün artıq ən ümumi formalarında,
hadisələr dünyasının bu əsl və əsas dayağında, yəni məkan və
zaman daxilində bu formaları dolduran əsas tipi, eyhamı,
rüşeymini tapmaq və göstərmək olar. Görünür, bu barədə
dumanlı fikir kabbalanın 11 və pifaqorçuların bütün riyazi
fəlsəfəsinin, həmçinin də "İ tszin"də çinlilərin mənbəyi
olmuşdur; Şellinq məktəbində də, onun təbiətin bütün
hadisələri arasındakı analogiyanı açıb göstərməyə yönələn
müxtəlif meyllərində, təbiətin qanunlarını yalnız bircə məkan və
zaman qanunlarından çıxarmağa yönəlik bəzi, - doğrudur ki,
uğursuz, - səylərə rast gəlinir. Özü də, bilmək olmaz ki, hər iki
meyli kimin dahiyanə zəkası, haçan və hansı dərəcədə həyata
keçirəcəkdir.
Baxmayaraq ki, heç bir vaxt hadisə və özündə şey
arasındakı fərqi diqqətdən qaçırmaq lazım deyildir və buna görə
də iradənin bütün ideyalarda obyektivləşdirilmiş eyniyyətini heç
bir vaxt onun təzahür olunduğu ayrıca ideyaların özlərinin
eyniyyətinə çevirmək olmaz (zira o, öz obyektliyinin müəyyən
pillələrinə malikdir), yəni, məsələn, kimyəvi və ya elektrik
cazibəsini heç bir vaxt ağırlıq qüvvəsi ilə cazibəyə müncər etmək
olmaz, baxmayaraq ki, onların daxili analogiyası dərk
olunmuşdur və birincilərdə sonuncunun bir növ yüksək
potensiyasını görmək mümkün olardı; baxmayaraq ki, bütün
heyvanların quruluşunda mövcud olan daxili analogiyada eyni
dərəcədə onların növlərini qarışdırmaq, onları eyniləşdirmək və
ya onların daha mükəmməl növlərini daha az mükəmməl
növlərin variasiyaları hesab etmək hüququ vermir, nəhayət,
baxmayaraq ki, fizioloji funksiyalar da heç bir vaxt kimyəvi və
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fiziki proseslərə müncər edilə bilməzlər, amma bu metoda
müəyyən dərəcədə bəraət qazandırılması üçün böyük ehtimal
dərəcəsi ilə aşağıdakıları güman etmək mümkündür.
Əgər aşağı pillələrdə, yəni qeyri-üzvi dünyada iradənin
təcəssümünün təzahürlərindən bir çoxu öz aralarında
mübarizəyə girişirlərsə də (zira onlardan hər biri, səbəbiyyətlə
istiqamətlənərək mövcud materiyaya sahib olmağa səy edir, bu
rəqabətdən ali ideyanın təzahürü meydana çıxır ki, bu ali ideya
da bütün əvvəlkilər, daha az mükəmməl olanlar üzərində
qələbə çalır, amma elə qələbə çalır ki, onların mahiyyətinin
tabeli vəziyyətdə saxlanılmasına yol verir, özü isə onun
müəyyən analogiyasını özünə qəbul edir; belə bir proses yalnız
iradənin bütün ideyalarda təzahür olunan eyniyyəti və onun
getdikcə daha yüksək təcəssümə can atması vasitəsilə anlaşıqlı
olur. Elə buna görə də, biz, məsələn, sümüklərin bərkiməsində
kristallaşmanın aşkar analogiyasını görürük, belə bir
kristallaşma ilkin olaraq əhəng üzərində hakim idi, baxmayaraq
ki, sümükləşmə heç bir vaxt kristallaşmaya müncər edilə bilməz.
Ətin bərkiməsində bu analogiya daha zəif təzahür olunur.
Heyvan bədənində şirələrin tərkibi və həmçinin də sekresiya
kimyəvi birləşmənin və ayrılmanın analogiyasıdır; hətta
sonuncuların qanunları burada hələ də fəaliyyət göstərir, amma
tabeli və əsaslı surətdə modifikasiya olunmuş, ali ideya
tərəfindən məğlubiyyətə uğradılmış şəkildə; elə buna görə də,
həmin kimyəvi qüvvələr orqanizmin xaricində ikən heç bir vaxt
belə şirələr istehal etmir:
Encheiresis naturae – adlandırır
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Kimya bütün bunları: özü isə duymur
Özünə güldüyünü12.
Bir neçə ideya və ya iradənin bir neçə təcəssümləri
üzərində belə bir qələbədən meydana çıxan daha mükəmməl
ideya tamamilə yeni xarakter kəsb edir,– məhz onunla ki,
məğlubiyyətə uğradılmış hər bir ideyadan o, dərəcəsinə görə
daha yüksək olan analogiyanı özünə qəbul edir: iradə yeni, daha
aşkar tərzdə obyektivləşir, yəni, öncə generatio aequivoca
vasitəsilə, sonra isə verilmiş rüşeymlə assimilyasiya vasitəsi ilə
üzvi şirə, bitki, heyvan, insan meydana çıxır. Beləliklə, aşağı
təzahürlərin mübarizəsindən yüksək təzahürlər meydana çıxır
ki, bunlar da, aşağı təzahürləri udur, amma onların hamısının
meyllərini daha yüksək dərəcədə həyata keçirirlər. Beləliklə,
burada artıq aşağıdakı qanun hökmranlıq edir: serpens nisi
serpentem comederit, non fit draco ( ilan ilanı yeməsə, əjdaha
boy atmaz).
Çox istərdim ki, bu fikirlərin məzmununa xas olan
qaranlığı şərhin aydınlığı ilə dəf etmək mənə nəsib olsun; amma
çox yaxşı görürəm ki, mənim, ümumiyyətlə, başa düşülməyim
və düzgün başa düşülməyim üçün oxucunun öz məxsusi
düşüncəsi də köməyimə gəlməlidir.
Mənim nöqteyi-nəzərimə uyğun olaraq, orqanizmdə
kimyəvi və fiziki fəaliyyətin izlərini göstərmək olar, amma heç
bir vaxt onu onlardan çıxış edərək izah etmək olmaz, zira o, əsla
belə qüvvələrin birləşmiş təsirindən, yəni təsadüfi olaraq
meydana çıxan fenomen deyildir, aşağı qüvvələri köləedici
assimilyasiya vasitəsilə özünə tabe etdirən ali ideyadır, belə ki,
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özünü bütün ideyalarda obyektivləşdirən vahid iradə özünün
mümkün olan daha yüksək təcəssüm meylində öz təzahürünün
aşağı pillələrini onların mübarizəsindən sonra burada qurban
verir ki, daha yüksək pillələrdə, daha qüdrətli bir tərzdə təzahür
olunsun. Mübarizəsiz qələbə yoxdur: ali ideya, və ya iradənin
təcəssümü yalnız aşağılar üzərində qələbə çalaraq təzahür
oluna bilər; amma o, onların əks-təsirinə məruz qalır, belə ki,
onlar məğlubiyyətə uğramalarına baxmayaraq, hələ də öz
mahiyyətlərinin müstəqil və tam aşkara çıxarılmasına səy
etməkdə davam edirlər. Dəmir parçasını artıq yuxarı qaldırmış
maqnit ağırlıqla mübarizə aparmağı davam etdirir, ağırlıq isə
iradənin ən aşağı təcəssümü olaraq ilk növbədə bu dəmirin
materiyasına hüquqa malikdir və maqnit bu əbədi mübarizədə,
hətta güclənir də, ona görə ki, müqavimət bir növ onu daha çox
güc toplamağa məcbur edir, – eləcə də iradənin hər hansı bir, o
cümlədən insanda aşkara çıxan çoxlu fiziki və kimyəvi
qüvvələrlə uzun mübarizəyə davam gətirir, fiziki və kimyəvi
qüvvələrin bu çoxluğu isə daha aşağı ideyalar olaraq həmin
materiya üzərində ilkin hüquqa malikdirlər. Elə buna görə də,
sizin ağırlığı dəf edərək uzun müddət yuxarıda saxladığınız əliniz
aşağı düşür; elə buna görə də, özünü dərk edən orqanizm
ideyasının fiziki və kimyəvi qanunlar üzərində qələbəsini ifadə
edən sağlamlığın fərəhli hissi bir çox hallarda tez-tez pozulur, bu
qanunlar ilkin olaraq bədənin şirələri üzərində hakimiyyətə
malik idilər və əslində, bu hiss həmişə məlum, bu və ya digər
dərəcədə çox olan halsızlıqla müşayiət olunur; sonuncu
yuxarıda xatırlanan qüvvələrə əks-təsirdən irəli gəlir, və bunun
nəticəsində də həyatımızın artıq bitki məqamı həmişə yüngül
bir əzabla bağlı olur. Elə buna görə də, həzm bütün heyvani
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funksiyalara dov gəlir: təbiətin kimyəvi qüvvələrini assimilyasiya
yolu ilə dəf etmək üçün bütün həyati qüvvəni köməyə çağırır.
Buradan da, ümumiyyətlə, fiziki həyatın bütün məşəqqətləri,
yuxunun və nəhayət, ölümün qaçılmazlığı irəli gəlir, zira təbiətin
məğlubiyyətə uğradılmış qüvvələri tez və ya gec əlverişli
şəraitdən istifadə edərək daimi uğur tərafindən taqətdən
salınmış, onların əlindən alınmış materiyanı, orqanizmdən geri
alır və öz mahiyyətinin maneəsiz təzahürünə nail olur. Buna
görə, demək olar ki, hər hansı bir orqanizm inikası olduğu
ideyanı təmsil edir, bu orqanizm
isə öz qüvvəsinin o
hissəsindən məhrumdur ki, bunu onun materiyasını ondan geri
almaq istəyən aşağı ideyaların dəf olunmasına sərf etmişdir.
Görünür ki, Yakob Böme əslində bütün insanların və
heyvanların bədəninin, hətta bütün bitkilərin də yarı ölü
olduğunu deyərkən gözünün önündən bu keçmişdir. İradənin
obyektliyinin daha aşağı pillələrini ifadə edən təbiət qüvvələrini
dəf etmək orqanizmə hansı dərəcədə nəsib olduğundan asılı
olaraq, o, öz ideyasının az və ya çox dərəcədə mükəmməl
ifadəçisi olur, yəni öz türünə, növünə xas olan gözəllik idealına
daha yaxın olur və ya ondan da uzağa gedib çıxır.
Beləliklə, biz təbiətdə hər yerdə rəqabət, mübarizə,
qələbənin daimi olmamasını görürük və nəticədə biz başa
düşəcəyik ki, iradəyə xas olan öz içində ikiləşmə bundan
ibarətdir. İradənin təcəssümünün hər bir pilləsi başqa bir
pillənin materiyasına, məkanına, zamanına iddia edir. Daimi
olaraq bir yerdə qalan materiya öz formasını fasiləsiz olaraq
dəyişdirməlidir, zira səbəbiyyətlə istiqamətlənən mexaniki,
fiziki, kimyəvi, üzvi hadisələr acgözlüklə aşkara çıxmağa
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çalışaraq bir- birindən materiyanı qoparıb alırlar: hər biri öz
ideyasını açıb göstərmək istəyir. Bu rəqabəti bütün təbiətdə
izləmək mümkündür, və hətta təbiət özü yalnız onun sayəsində
mövcuddur: "Əgər şeylərdə mübarizə olmasaydı, bütün hər bir
şey vahid olardı, Empedokl belə deyir" (Aristotel, Metafizika,
V.,5); axı bu rəqabətin özü – iradəyə xas öz içində ikiləşmənin
yalnız təzahürüdür. Bu ümumi mübarizə ən aşkar bir şəkildə
heyvanlar aləmində ifadə olunur: o, bitki aləmi ilə qidalanır və
öz növbəsində onun da daxilində hər bir heyvan qurbana və
başqasının qidasına çevrilir, yəni vaxta qədər öz ideyası ifadə
olunmuş materiyanı əldən verməlidir, bu materiya başqa
ideyanı ifadə etməlidir, ona görə ki, hər hansı bir heyvan öz
mövcudluğunu yalnız başqalarının aramsız olaraq məhv
edilməsi vasitəsi ilə qoruyub saxlaya bilər; beləliklə, həyata
yönümlü iradə hər bir yerdə öz- özünü udur və müxtəlif
şəkillərdə özü özünün qidası kimi çıxış edir və nəhayət, insan
nəsli özünün bütün başqaları üzərində qələbəsi ilə təbiətdə
yalnız öz istehlakı üçün fabrikat görür; amma elə həmin bu tür
(bunu biz dördüncü kitabda başa düşəcəyik) də özlüyündə eyni
mübarizəni, iradənin özündəikiləşməsini dəhşətli aydınlıqla
təzahür etdirir, və homo homini lupus *insan insanın
canavarıdır+ baş verir13. Və eyni mübarizə, eyni kölələşdirmə ilə
biz iradənin obyektliyinin aşağı pillələrində də rastlaşırıq. Bir çox
həşəratlar (xüsusən – ixnevmonlar) öz yumurtalarını dərinin
üzərinə qoyurlar, hətta başqa həşəratların sürfəsinin bədəninə
yerləşdirirlər ki, onların tədricən məhv edilməsi – yumurtadan
çıxan nəslin birinci, ilk işi olsun. Gənc polip qoca polipdən budaq
formasında bitir və nəticədə ondan ayrılır, amma ayrılmazdan
öncə hələ ki, onun üzərində oturur və artıq qida uğrunda
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onunla mübarizə aparır, belə ki onlardan biri qidanı başqasının
ağzından dartıb çıxarır (Trembley Polypod. II. səh. 110 və III,
səh. 165). Amma bu baxımdan ən parlaq nümunə Avstraliya
qarışqa-buldoqudur (bulldog-ant): əgər onu kəssək, onun ayrıayrı hissələri – başı və quyruğu arasında mübarizə başlanır;
birinci öz çənəsi ilə hücuma keçir, sonuncu isə onun hücumunu
öz sancmaları ilə cəsarətlə dəf edir; mübarizə adətən, bir qayda
olaraq təxminən yarım saat davam edir, o vaxta qədər davam
edir ki, hissələr taqətdən düşərək ölür və ya onları başqa
qarışqalar sürüyüb aparır (Hofittin Qosinyanın Messencertində
17 noyabr 1855-ci il tarixdə çap olunmuş məktubundan). Bu,
hadisə hər dəfə təkrar olunur. Missuri sahillərində bəzən elə
qüdrətli palıd ağaclarına rast gəlinir ki, onların gövdə və
budaqları yabanı üzüm tənəkləri ilə elə o dərəcədə sarınmış və
bağlanmışlar ki, onun altında palıdların sanki nəfəsi kəsilir və
onlar, burada solmağa məhkumdur. Eyni şeyi, hətta aşağı
pillələrdə də müşahidə etmək mümkündür, məsələn, o yerdə ki,
orada su və kömür üzvi assimilyasiyanın təsiri ilə bitki şirəsinə,
bitki və çörək isə qana çevrilir; kimyəvi qüvvələrin təsirinin tabe
rola endirildiyi və heyvani ifrazatın (sekresiyanın) baş verdiyi hər
yerdə bu, olur. Eyni şey qeyri-üzvi təbiətdə də müşahidə olunur,
məsələn, çökən kristallar öz aralarında rastlaşır, bir-biri ilə
çulğaşır və bir-birinə o qədər mane olurlar ki, xalis kristallaşmış
formanı təqdim edə bilmirlər, o zaman demək olar ki, hər bir
qövs, iradənin təcəssümünün nə qədər aşağı pillələrində olursaolsun, bu mübarizəsinin möhürünü özündə daşıyır; və ya
maqnit özünün maqnit qüvvəsini məcburən dəmirə ötürür ki,
burada öz ideyasını təzahür etdirə bilsin; və ya qalvanizm
kimyəvi oxşarlıq üzərində qələbə çalır, ən möhkəm birləşmələri
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dağıdır, kimyəvi qanunları o dərəcədə pozur ki, duzun mənfi
qütbündə parçalanan turşu öz yolunda rastlaşdığı qələvilərlə
birləşməyərək müsbət qütbə çatmağa məcbur olur və hətta ona
düşən lakmusu qırmızı rəngə boyamağa belə cəsarət belə etmir.
Böyük ölçülərdə bu, mərkəzi cisimlə planet arasındakı
münasibətdə aşkar olur: sonuncu, özünün müxtəlif asılılıqlarına
baxmayaraq, orqanizmdə kimyəvi qüvvələrə oxşar olaraq hər
halda müqavimət göstərir; mərkəzəqaçan və mərkəzdənqaçan
qüvvələr arasında daimi rəqabət buradan meydana çıxır və bu
rəqabət kainatın hərəkətini qoruyub saxlayır və özü artıq
iradənin hadisələrinə xas olan o ümumi mübarizəni ifadə edir ki,
burada biz onu nəzərdən keçiririk. Zira, hər hansı bir cisim
iradənin təzahürü kimi nəzərdən keçirilməli olduğu, iradənin
özü isə zəruri olaraq canatma kimi ifadə olunduğu üçün, hər bir
kürəyəbənzər dünyəvi cismin əzəli vəziyyəti sükunət deyil,
hərəkət olmalıdır, irəliləyən, fasiləsiz, sonsuz məkana yönələn
məqsədsiz canatma. Buna nə ətalət qanunu, nə səbəbiyyət
qanunu zidd deyildir, zira birincinin təsiri ilə özlüyündə materiya
üçün sükunət də, hərəkət də fərqsizdir və elə buna görə də
onun ilkin vəziyyəti eyni dərəcədə həm hərəkət, həm də
sükunət ola bilər, odur ki, onu hərəkətdə qarşılayarkən, bizim
güman etmək üçün əsasımız yoxdur ki, hərəkətdən öncə
sükunət vəziyyəti olmuşdur və baş vermiş hərəkətin səbəbi
barədə soruşmalı deyilik və əksinə, əgər biz onu sükunətdə
tapmışıqsa, biz sükunətdən öncə gələn hərəkəti güman etmək
üçün və onun dayanmasının səbəbini soruşmaq üçün əsasa
malik deyilik. Elə buna görə də, mərkəzdənqaçan qüvvə üçün ilk
təkan axtarmaq lazım deyildir: o, Kantın və Laplasın 14
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hipotezinə görə, planetdə mərkəzi cismin ilkin dövranının
qalığıdır, planetlər onun sıxılması zamanı ondan ayrılmışlar. Bu
cismin özünə isə hərəkət xasdır və o, hər halda fırlanır və eyni
zamanda, sonsuz məkanda sürətlə gedir və ya, ola bilər ki, bizə
görünməyən daha böyük mərkəzi cismin ətrafında dövr edir.
Belə bir baxış astronomların mərkəzi günəş barədə hipotezi ilə
və bizim bütün günəş sisteminin və ola bilər, bütün ulduz
qruplarının mərkəzi günəşlə birgə qeydə alınmış yerdəyişməsi
ilə tamamilə uzlaşır, – həmin yerdəyişmə sonsuz məkanda,
əlbəttə ki, hər hansı bir mənasını itirir (mütləq məkanda
hərəkət sükunətdən fərqlənmir) və bununla da, özünün
bilavasitə olaraq məqsədsiz canatması və uçuşu ilə heçliyin, o
məqsədsizliyin ifadəçisi olur ki, onu biz bu kitabın sonunda
bütün təzahürlərində iradənin canatması kimi qəbul etməli
olacağıq; buna görə də hər halda sonsuz məkan və sonsuz
zaman iradənin bütün hadisələrinin onun mahiyyətinin ifadəsi
üçün nə qədər vardırlarsa da ən ümumi və əsas formaları
olmalıdır.
İradənin bütün hadisələrinin ara mübarizəsini biz,
nəhayət, özlüyündə xalis materiyada da görə bilərik, çünki onun
hadisəsinin mahiyyəti Kant tərəfindən düzgün olaraq dəfetmə
və cazibə qüvvəsi kimi adlandırılmışdır, odur ki, onun
mövcudluğunun özü əks qüvvələrin mübarizəsi ilə bağlıdır.
Materiyanın bütün kimyəvi müxtəlifliyindən ayrılaq və ya öz
fikrimizlə səbəblər və təsirlər zəncirindəki o yerə baş vuraq ki,
orada hələ ki kimyəvi fərqlər yoxdur, – və o zaman bizdə xalis
materiya, kürəyəbənzər dünya qalacaqdır ki, onun da həyatı,
yəni iradənin təcəssümü cazibə və dəf etmə qüvvələri arasında
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yuxarıda adı çəkilən mübarizədən ibarətdir: birinci, ağırlıq
şəklində bütün tərəflərdən mərkəzə can atır, ikinci isə,
keçirməzlik şəklində, öz ətaləti və ya elastikliyi ilə ona əks-təsir
göstərir və bu daimi həmlə və dəf etməni iradənin ən aşağı
pillədə obyektliyi kimi qiymətləndirmək olar, – artıq orada onlar
onun xarakterini ifadə edirlər.
Belə ki, biz bu aşağı pillədə görürük ki, iradə kor həvəs
kimi, hər hansı bir bilavasitə olunmasından uzaq olan tutqun,
səssiz bir həmlə kimi meydana çıxır. Bu, onun təcəssümünün ən
sadə və ən zəif növüdür. Belə bir kor həvəslə, belə bir şüursuz
həmlə ilə o bütün qeyri-üzvi təbiətdə, fizikanın və kimyanın
məşğul olduqları bütün ilkin qüvvələrdə təzahür olunur (onları
kəşf etməyə və onların qanununu dərk etməyə çalışaraq) və
onlardan hər biri bizim qarşımızda özlüyündə fərdi xarakterin
heç bir izini daşımayan milyonlarla tamamilə eynicinsli və
qanunauyğun hadisələr kimi durur – o, yalnız zamanda və
məkanda, yəni principium individuations qüvvəsi ilə, şüşənin
üzləri təsviri dəfələrlə təkrar etdiyi kimi çoxalır.
İradə pillədən- pilləyə getdikcə daha aydın
obyektivləşərək, amma bitki aləmində onun hadisələrinin
əlaqəsi olaraq artıq əslində səbəblər deyil, qıcıqlandırıcılar çıxış
edir və o, burada hələ ki, tamamilə şüursuz olaraq, məchul
hərəkətverici qüvvə kimi fəaliyyət göstərir; nəhayət, heyvani
hadisənin bitki cəhətində – hər bir heyvanın yenidən
yaradılmasında və inkişafında və onun daxili iqtisadının
dəstəklənməsində o, hələ belədir: orada iradənin təzahürünü
zəruri olaraq hər halda yalnız qıcıqlandırıcılar müəyyənləşdirir.
İradənin obyektliyinin daha yüksək pillələri, nəhayət, o nöqtəyə
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gətirib çıxarır ki, ideyanı təmsil edən fərd burada artıq
assimilyasiya üçün zəruri qidanı yalnız qıcıqlandırıcılar sayəsində
yaranan hərəkətlər vasitəsilə ala bilməz, zira belə
qıcıqlandırıcını gözləmək lazım gələrdi, halbuki, qida isə burada
xüsusi olaraq müəyyənləşmişdir və hadisələrin artmaqda olan
müxtəlifliyi zamanı basırıq, qələbəlik, çaxnaşma o qədər
böyükdür ki, bu hadisələr bir-birinə mane olur və yalnız
qıcıqlandırıcılar vasitəsilə hərəkətə gətirilən fərdlərin özləri
üçün qida tapacaqlarını gözlədikləri təsadüf burada həddindən
artıq əlverişsiz olmuş olardı. Elə buna görə də qidanı axtarmaq
lazımdır, onu o andan başlayaraq seçmək lazımdır ki, heyvan
daxilində şüursuz olaraq boy atdığı yumurta qabığını və ya ana
bətnini tərk edir. Elə buna görə də, burada motivlərə görə
hərəkət və – onun xatirinə – idrak zəruri olur, idrak iradənin
təcəssümünün bu pilləsində fərdin qorunub saxlanılması və
nəslin davam etdirilməsi üçün yardımçı vasitə olaraq meydana
çıxır. O, beyin və ya böyük sinir düyünü vasitəsilə təmsil
olunaraq üzə çıxır, necə ki, obyektivləşən iradənin hər hansı bir
başqa canatması və ya təyinatı hansısa orqanla təmsil olunur,
yəni özünü orqan şəklində təqdim etmək üçün aşkara çıxarır*.
Amma bu yardımçı vasitə, bu  ilə birgə dərhal
bir təsəvvür kimi, özünün bütün formaları, obyekti və subyekti
ilə, zamanla, məkanla, çoxluq və səbəbiyyətlə dünya meydana
çıxır. Dünya indi özünün ikinci tərəfini göstərir. Bu, vaxta qədər
o, yalnız iradə idi, indi o, həm də təsəvvür olur, dərk edən
subyektin obyektinə çevrilir. Bu vaxtadək qaranlıqda çox
II cildin 22 fəsli, həmçinin də mənim «Təbiətdə iradə barədə»
əsərimin bir sıra yerləri buraya aiddir.
*
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əminliklə və səhvsiz öz şövqünün ardınca gedən iradə, bu
pillədə özünün, hətta ən mükəmməl və ən mürəkkəb
təzahürlərinin toqquşmasından yarana bilən zərəri ləğv etmək
üçün zəruri olan vasitə kimi işıq yandırır. İradənin bu vaxta
qədər qeyri-üzvi təbiətdə və xalis bitki aləmində fəaliyyətinin
nöqsansız düzgünlüyü və qanunauyğunluğu ona əsaslanmışdır
ki, o, yalnız özünün əzəli mahiyyətində, kor həvəs, iradə olaraq,
kömək olmadan, amma həm də ikinci tərəfdən, tamamilə başqa
dünya, təsəvvür kimi dünya tərəfdən, maneə olmadan
yaratmışdır. Təsəvvür kimi dünya iradənin öz məxsusi varlığının
izi olmuş olsa da, amma hər halda tamamilə başqa təbiətə
malikdir və indi onun hadisələrinin qəlpəciyinə soxulur. Elə
buna görə də, onun qüsursuz əminliyi bundan sonra yox olur.
Heyvanlar artıq illüziyaya və yalana meyllidirlər. Halbuki,
onlarda yalnız əyani təsəvvürlər vardır, anlayışlar, refleksiya
yoxdur; buna görə də onlar indiyə bağlıdırlar və gələcəyi görə
bilməzlər.
Görünür ki, zəkalılıqdan məhrum olan bu idrak öz
məqsədi üçün heç də həmişə kifayət olmamışdır və bəzən
köməyə ehtiyacı olmuşdur. Zira bizim qarşımızda belə bir
olduqca diqqətəlayiq fakt dayanır ki, hadisələrin hər iki növündə
iradənin kor fəaliyyəti və idrakla işıqlanan fəaliyyəti heyrətamiz
bir tərzdə bir birinin daxilinə nüfuz edirlər. Belə ki, bir tərəfdən,
heyvanların əyani idrak və onun motivləri tərəfindən idarə
olunan hərəkətlərində biz bu motivlər olmadan, yəni kortəbii
olaraq fəaliyyət göstərən iradənin zərurəti ilə baş verən başqa
hərəkətləri də görürük, – bədii coşqular belədir: onlar nə
motivlər, nə də idrak tərəfindən idarə olunur, amma, elə bir
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görkəmə malikdirlər ki, guya onların yaratdıqları, hətta
mücərrəd, zəkavi motivlərin təsiri ilə baş verir. Başqa, əks faktla
biz orada rastlaşırıq ki, burada, əksinə, idrakın işığı kortəbii
olaraq fəaliyyət göstərən iradənin emalatxanasına nüfuz edir və
insan orqanizminin bitkisəl funksiyalarını maqnetik aydınlıqla
işıqlandırır. Nəhayət, o yerdə ki, iradə öz təcəssümünün ən
yüksək dərəcəsinə nail olur, heyvanlarda meydana çıxan
dərrakəvi idrak artıq orada kifayət deyildir. Heyvanlarda
meydana çıxan dərrakəvi idrak məlumatlarını hisslərdən alır
(buradan da indi ilə məhdudlanan sadə seyr alınır): insan, bu
mürəkkəb, çoxtərəfli, inkişaf etməyə qabil olan, tələbatlarla
dolu olan və saysız-hesabsız zərbələr üçün açıq olan məxluq öz
varlığını müdafiə etmək üçün ikiqat idrakın işığını almalı idi;
onun əyani idrakına onun nəsə yüksəldilmiş dərəcəsi, refleksiya
– abstrakt anlayış qabiliyyəti kimi zəka – qoşulmalı idi. Onunla
birlikdə gələcəyi və keçmişi görə bilən düşüncə və onun nəticəsi
– ətraflı düşünmə, qayğıkeşlik, öncədən düşünülmüş, indidən
asılı olmayan fəaliyyət qabiliyyəti və nəhayət öz məxsusi
iradəsinin qərarlarının özlüyündə tam aydın bir şəkildə dərk
olunması meydana çıxdı. Əgər artıq əyani idrakla birgə illüziya
və aldatma imkanı da doğulmuşdusa və bununla da, iradənin
şüursuz coşqusunun əvvəlki qüsursuzluğu pozulmuşdusa və
idrak tərəfindən idarə olunan sahəyə iradənin üzə çıxmaları
olaraq instinkt və bədii şövq idrakın köməyinə gəlməli idisə, –
onda, zəkanın meydana çıxması ilə bu əminlik və iradənin
aşkarlanmalarının bu əminlik və qüsursuzluğu (bu əks qütbdə,
qeyri-üzvi təbiətdə, hətta ciddi qanunauyğunluq şəklində ifadə
olunur) demək olar ki, tamamilə yox olur: instinkt tamamilə geri
çəkilir, indi bütün hər bir şeyin əvəzini verməli olan düşüncə
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(birinci kitabda izah olunduğu kimi) inamsızlıq və tərəddüd
doğurur, yanılma mümkün olur, bu da, bir çox hallarda iradənin
əməllərdə adekvat təcəssümünə mane olur. Zira baxmayaraq ki,
iradə xarakterdə artıq özünün müəyyən və əyilməz istiqamətini
qəbul edir və buna uyğun olaraq, motivlərin sövq etdiyi arzunun
özü dəyişməz olaraq meydana çıxır, yanılma hər halda onun
təzahürünü təhrif edə bilər, ona görə ki, bu halda illüzor
motivlər gerçək motivlərə oxşar olaraq təsir göstərir və onları
məhv edir*; məsələn, xürafat insanı onun verilmiş şəraitdə
iradəsinin normal təzahürünə tamamilə əks olan əməllərə sövq
edən uydurulmuş motivləri qarşıya qoyduğu zaman belə olur:
Aqamemnon öz qızını qurban verir15, xəsis, xalis eqoizmdən
çıxış edərək, gələcəkdə yüz qat artıq əvəzini alacağına ümid
edərək, sədəqə paylayır və s.
Beləliklə, ümumiyyətlə, bütün idrak, həm zəkavi, həm də
xalis əyani idrak ilkin olaraq iradənin özündən meydana çıxır,
fərdin və nəslin qorunub saxlanılmasının sadə  vasitəsi
və bədənin hər hansı bir orqanı kimi onun təcəssümünün
yüksək pillələrinin mahiyyətinə aiddir. Təyinatı əzəldən iradəyə
xidmət etmək, onun məqsədlərinin yerinə yetirilməsi üçün olan
o, bütün heyvanlarda və demək olar ki, bütün insanlarda,
bütövlükdə və tamamilə ona xidmət edir. Bununla belə, biz
üçüncü kitabda görəcəyik ki, idrak ayrıca insanlarda bu xidməti
*

Sxolastlar elə buna görə də haqlı deyildilər causa finalis movet pop
secundum suum esse reale, sed secundum esse cognitum (son səbəb
özünün real mahiyyətinə görə yox, dərk edilmişin mahiyyətinə görə
təsir göstərir). Bax. Suares, Disp. metaph., disp. 23, § § 7 və 8.
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roldan azad da ola, öz üzərindən boyunduruğu ata və hər hansı
bir məqsəddən, arzudan azad bir şəkildə, dünyanın güzgüsü
kimi öz-özlüyündə mövcud ola bilər, incəsənət də elə buradan
meydana çıxır; nəhayət, dördüncü kitabda biz görəcəyik ki, bu
cür bilik, əgər o, iradəyə əks- təsir göstərirsə, onun
özünüməhvinə, yəni tam itaətə gətirib çıxara bilər, tam itaət isə
hər hansı bir fəzilətin və müqəddəsliyin son məqsədi və
məhrəm, pünhan mahiyyəti, dünyanın xilasıdır.

§ 28
Biz iradənin obyektivləşdiyi hadisələrin, təzahürlərin çox
böyük müxtəlifliyini və fərqini nəzərdən keçirdik, biz onların
özarası mübarizəsini, eləcə də sonsuz və barışmaz mübarizəsini
gördük. Lakin bizim bütün əvvəlki analizimizə uyğun olaraq,
iradənin özü özündə şey kimi qətiyyən bu çoxluqdan, bu
əvəzlənmədən ibarət deyildir. Platon ideyalarının, yəni
təcəssüm pillələrinin fərqi, onlardan hər birinin təzahür
olunduğu fərdlərin çoxluğu, formaların materiya uğrunda
mübarizəsi – bütün bunlar iradəyə aid deyildir, yalnız onun
təcəssüm üsulu kimi çıxış edir və yalnız sonuncunun sayəsində
iradəyə vasitəli, dolayı aidiyyətə malikdir və bunun təsiri ilə də
onun mahiyyətinin təsəvvür üçün ifadə olunmasına xidmət edir.
Sehrli çıraq bir çox müxtəlif mənzərələri göstərdiyi kimi, eyni
atəş bütün onları görünən etdiyi,özü də bu zaman eləcə də öz
yanaşılığında bütün dünyanı dolduran və bir-birini sıxıntılara
məruz qoyan müxtəlif hadisələrdə yalnız vahid iradə təzahür
edir və bütün hər bir şey onun görüntüsü, obyektliyi olaraq
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qarşıda durur, o isə, bu növbələşmədə hərəkətsiz qalır: yalnız
iradə özündə şeydir, hər hansı bir obyekt isə Kantın dili ilə
deyilsə – hadisə, fenomendir.
Baxmayaraq ki, bir ideya (Platon ideyası) olan insanda
iradə ən aydın və mükəmməl təcəssüm kəsb edir, bununla belə,
sonuncu özü-özlüyündə iradənin bütün mahiyyətini ifadə edə
bilməmişdir. Özünün lazımi mənasında təzahür olunmaq üçün
insan ideyası təkcə və təcrid edilmiş şəkildə çıxış edə bilməzdi,
o, aşağı aparan pillələrin vasitəsi ilə, bütün heyvani
formalardan, bütün bitki aləmindən keçərək, düz qeyri-üzvi
dünyaya kimi irəliləməli idi; bütün bunlar iradənin tam
təcəssümünə qədər yalnız bir- birlərini tamamlayırlar və onlar
insan ideyası ilə nəzərdə tutulurlar, necə ki, ağacın çiçəkləri
yarpaqları, budaqları, gövdəni və kökü nəzərdə tutur; onlar o
piramidanı təşkil edirlər ki, onun zirvəsi – insandır. Müqayisəni
xoşlayanlar üçün belə demək olar: onların meydana çıxması
insanın təzahürünü zəruri olaraq müşaiyət edir, tam işıq bütün
yarımkölgələrin tədrici qradasiyaları ilə müşayiət olunur, elə
onların sayəsində də qaranlıqda itirilir; və ya onları insanın əkssədası adlandırmaq olar və belə demək olar ki, heyvan və bitki –
insanın getdikcə azalmaqda olan kvintası və tersiyası, qeyri-üzvi
aləm isə – aşağı oktavasıdır16. Amma bu sonuncu müqayisənin
bütün sərrastlığı bizim üçün yalnız o zaman aydın olacaqdır ki,
bu zaman biz növbəti kitabda musiqinin dərin mənasına nüfuz
etməyə çalışacağıq və başa düşəcəyik ki, yüksək hərəki səslərin
nizamlı bir tərzdə birləşməsində inkişaf edən melodiya
müəyyən mənada refleksiya sayəsində nizam əldə edən kimi
özü ilə həyatı və insanın meylini təsvir edən kimi nəzərdən
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keçirilə bilər, halbuki, müşayiət edən alətlərin rabitəsiz səsləri
və daxilindən musiqinin tamlığı üçün zəruri olan harmoniyadan
doğulan, ahəstə bas qalan heyvani və şüursuz təbiətin inikası
olaraq çıxış edir. Amma bu barədə mən yeri gəldikdə
danışacağam ki, bu, orada artıq belə paradoksal
səslənməyəcəkdir.
Amma biz görürük ki, bu daxili, iradənin adekvat
obyektliyindən ayrılmayan, onun təzahürlər pilləkəninin
zərurəti onların özlərinin bütövlüyündə, həm də zahiri zərurətlə
ifadə olunmuşdur, o zərurətlə ki, insan onun təsiri ilə özünün
qorunub saxlanması üçün heyvanlara ehtiyac duyur, onlar pilləpillə bir-birinə və sonra bitkilərə, onlar isə öz növbəsində
torpağa, suya, kimyəvi elementlərə və onların birləşmələrinə,
planetə, günəşə, günəş ətrafında fırlanmaya və hərəkətə,
ekliptikanın əyilməsinə və i.a. ehtiyac duyurlar. Mahiyyəti
etibarı ilə bu, o səbəbdən baş verir ki, iradə öz-özünü yeməlidir,
zira ondan savayı heç nə yoxdur və o, ac iradədir. Buradansa
əbəs vurnuxma, xiffət və əzab gəlir.
Hadisələrinin
sonsuz
fərqli
cəhətlərində
və
çoxcəhətliliyində iradənin vahidliyinin yalnız özündə şey olaraq
dərk olunması təbiətin bütün yaratdıqlarının füsunkar, aşkar
analogiyasının açılmasına həqiqi bir açar verir, o ailə oxşarlığını
üzə çıxarmaq üçün açar verir ki, bu, onlarda eyni naməlum
mövzunun variasiyalarını görməyə məcbur edir, – eyni qayda ilə
dünyanın harmoniyasının, dünyanın bütün hissələrinin mühüm
əlaqəsinin, onların bizim təzəcə nəzərdən keçirdiyimiz tədrici
nizamının zəruriliyinin aydın və dərindən dərk olunması elə bir
idrakdır ki, o, bizə təbiətin bütün üzvi yaradıqlarının daxili
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mahiyyətinin doğru və kifayət dərəcədə olan anlamını və
təkzibolunmaz məqsədəuyğunluğunun mənasını verir ki, bu
məqsədəuyğunluğu biz onların nəzərdən keçirilməsi və
müzakirə edilməsi zamanı hətta a priori olaraq nəzərdə tuturuq.
Bu məqsədəuyğunluq ikili təbiətlidir: qismən daxili, yəni
ayrıca orqanizmin bütün hissələrinin elə uyğunluğudur ki, bu
orqanizmin və onun nəslinin saxlanılması ondan irəli gəlir, bu
da, belə bir sistemin məqsədi kimi qarşıda durur; qismən isə bu
məqsədəuyğunluq zahiridir, yəni, qeyri-üzvi təbiətin,
ümumiyyətlə, üzvi təbiətə və ya üzvi təbiətin ayrıca hissələrinin
bir-birinə münasibətidir, bu münasibət bütün üzvi təbiətin və ya
heyvanların ayrıca cinslərinin (türlərinin) saxlanılmasını və buna
görə də, bizə elə gəlir ki, bu məqsədin vasitəsini mümkün edir.
Daxili məqsədəuyğunluq mühakiməmizin nizamına
aşağıdakı qaydada daxil olur. Əgər, şərh olunanlara uyğun
olaraq, təbiətdə növlərin bütün fərqləri və fərdlərin bütün
çoxluğu iradəyə deyil, yalnız onun obyektliliyinə və sonuncunun
formasına aiddirsə, onda buradan qaçılmaz olaraq belə bir
nəticə çıxır ki, iradə bölünməzdir və bütövlükdə hər bir hadisəyə
xasdır, baxmayaraq ki, onun təcəssüm dərəcələri, ideyalar
(Platon ideyaları) çox müxtəlifdir. Daha çox anlaşılmaq üçün biz
bu müxtəlif ideyaları iradənin ayrıca və özlüyündə sadə aktları
kimi nəzərdən keçirə bilərik, bu aktlarda onun mahiyyəti az və
ya çox dərəcədə ifadə olunur; fərdlər isə – yenə də ideyaların,
yəni, yuxarıda adları çəkilən aktların zamanda, məkanda,
çoxluqda təzahürüdür. Obyektliliyin aşağı pillələrində belə bir
akt (və ya ideya) hadisənin özündə öz vahidliyini qoruyub
saxlayır, halbuki, yüksək pillələrdə o, özünün təzahürü üçün
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vəziyyətlərin və zamanda üzə çıxmaların bütöv bir sırasına
ehtiyac duyur ki, bunlar da yalnız öz məcmusunda onun
mahiyyətinin ifadəsini tamamlayırlar. Belə ki, məsələn, təbiətin
hansısa ümumi qüvvəsində təzahür olunan ideya həmişə yalnız
bir sadə aşkarlanmaya malikdir, hətta o, xarici şəraitdən asılı
olaraq müxtəlif cür ifadə olunmuş olsa da başqa cür onun
eyniyyətini göstərmək mümkün olmazdı, bu isə o fərqlərin
aradan qaldırılması ilə əldə olunur ki, onlar xarici şəraitdən
doğulurlar. Belə ki, kristalın yalnız bir həyati təzahürü vardır ki,
bu da onun kristallaşmasıdır. O, sonra özünün tam yetərli,
bitkin və qəti ifadəsini donmuş formada, bu ani həyatın
meyitində alır. Amma artıq bitki təzahürü olduğu ideyanı ifadə
edir, amma dərhal və sadə aşkarlanma ilə deyil, öz orqanlarının
ardıcıl inkişaf mərhələlərində, zaman daxilində. Heyvan öz
orqanizmini yalnız oxşar qaydada, bir çox hallarda olduqca
müxtəlif olan formaların ardıcıllığında (metamorfoz) inkişaf
etdirmir, həm də bu formanın özü, bu pillədə artıq iradənin
obyektliyi olmasına baxmayaraq, onun ideyasının tam ifadəsi
üçün kifayət qədər olmur: sonuncu yalnız heyvanın hərəkətləri
ilə tamamlanır, bu hərəkətlərdə onun bütün növ üçün eyni olan
empirik xarakteri ifadə olunur; yalnız o, yəni bu xarakter
ideyanın tam açılmasıdır, özü də o, özünün əsas şərti kimi
müəyyən orqanizmi nəzərdə tutur. İnsanda, hər bir fərddə isə
xüsusi empirik xarakter mövcuddur ki, bu, bizim dördüncü
kitabda görəcəyimiz kimi, hətta növ xarakterinin də tam
məhvinə qədər gəlib çatır, yəni, – bütün arzuların özünüməhvi
vasitəsilə. Zaman daxilində zəruri inkişafın təsiri və ayrıca
əməllərə bu parçalanma ilə şərtlənən şey empirik xarakter kimi
dərk olunur, – hadisənin zaman formasından təcrid olma
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halında bu, Kantın ifadəsinə görə mücərrəd, ağılla dərk olunan
xarakter kimi qarşıda dayanır, Kantın əbədi xidməti - bu fərqin
izlənilməsi və azadlıq və zərurət arasında, yəni əslində özündə
şey olaraq iradə ilə onun zaman daxilində hadisəsi arasında
münasibətlərin şərh olunmasıdır*
Mücərrəd xarakter, beləliklə, ideyaya və ya, daha
doğrusu, əzəli iradə aktı ilə üst-üstə düşür, əzəli iradə aktı onun
daxilində aşkara çıxır: bu mənada, mücərrəd xarakterin, yəni
iradə aktının zamandankənar bölünməmiş təzahürü olaraq
yalnız hər bir insanın deyil, həm də heyvanların hər bir
növünün, bitkilərin hər bir növünün, və hətta qeyri-üzvi təbiətin
hər hansı bir əzəli qüvvəsinin empirik xarakterini nəzərdən
keçirmək lazımdır. Yeri gəlmişkən, mən diqqəti o sadəlövhlüyə
yönəltmək istərdim ki, onunla hər bir bitki yalnız öz forması ilə
özünün bütün xarakterini ifadə edir və açıq bir şəkildə açıb
göstərir, özünün bütün varlığını və arzusunu aşkara çıxarır,
bitkilərin fizionomiyası elə buna görə də bu qədər maraqlıdır;
halbuki, heyvan ideyasını dərk etmək üçün onu artıq onun
hərəkətlərində və həyatında müşahidə etmək zəruridir, insan
isə dərin öyrənilmə və sınaq tələb edir, belə ki, zəka insanı
yüksək dərəcədə özünü başqa cür göstərməyə (cildə girməyə)
qabil edir. Heyvan insandan nə dərəcədə daha çox
*

Bax. "Xalis zəkanın tənqidi"ndə "Dünyada hadisələrin doğuluşunun
topluluğu barədə kosmoloji ideyaların həlli", səh. 560-586, 5-ci nəşr.
və səh. 532, 1- ci nəşr, və "Praktik zəkanın tənqidi, 4-cü nəşr., səh.
169-179; Rozenkrantsın nəşri, səh. 224 sl. Mənim əsas qanunu
haqqında traktatımla müqayisə et, § 43.
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sadəlövhdürsə, bitki də heyvandan elə o dərəcədə daha çox
sadəlövhdür. Heyvanda biz həyata olan iradəni insanda
olduğundan, necə deyərlər, daha çılpaq bir şəkildə görürük
insanda iradə idrakla o qədər geyindirilmiş və o cildə girmək
qabiliyyəti ilə o qədər örtülmüşdür ki, onun həqiqi mahiyyəti
demək olar ki, yalnız təsadüfi olaraq və yalnız hərdənbir
aşkarlanır. O, bitkidə tamamilə çılpaq, amma xeyli dərəcədə zəif
ifadə olunur – niyyət və məqsəd olmadan sadəcə olaraq
mövcud olmaya yönəmli kor həvəs kimi. Zira bitki özünün bütün
varlığını elə ilk baxış zamanı və tam məsumluqla açıb göstərir.
Bu məsumluq ondan heç nə itirmir ki, bütün heyvanlarda ən
gizli yeri tutan cinsi orqanları bitki ən yuxarıda – baxılmaq üçün
- qoyur. Bitkinin bu məsumluğu onun şüursuzluğuna
əsaslanmışdır: ümumiyyətlə arzulamaq günah deyil, şüurlu
arzulamaq günahdır. Hər bir bitki hər şeydən öncə öz vətəni,
onun iqlimi, çıxdığı torpağın təbiəti barədə danışır. Elə buna
görə də, hətta az təcrübəli olan kəs də asanlıqla ayırd edir ki,
ekzotik bitki tropik və ya mülayim qurşağamı məxsusdur və o,
harada yetişir – sudamı, bataqlıqdamı, dağlardamı və ya
çəməndəmi. Bundan başqa hər bir bitki öz növünün spesifik
iradəsini elə ifadə edir və elə bir şey danışır ki, bunu hər hansı
başqa bir dildə ifadə etmək olmaz.
İndi isə deyilənləri orqanizmlərin teleoloji baxımdan
nəzərdən keçirilməsinə tətbiq etməyə səy edək, çünki o, onların
daxili məqsədəuyğunluğuna aiddir. Əgər qeyri-üzvi təbiətdə
hər yerdə vahid iradə aktı kimi nəzərdən keçirilməli olan ideya
özünü, həmçinin yalnız bir və həmişə eyni təzahürdə üzə
çıxarırsa və buna görə də belə də demək olarsa ki, burada
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empirik xarakter bilavasitə olaraq mücərrəd xarakterin
vəhdətilə əlaqəlidirsə və bir növ onunla üst-üstə düşürsə, bu
səbəbdən də, burada daxili məqsədəuyğunluq aşkara çıxarıla
bilməzsə; Əgər, əksinə, bütün orqanizmlər ideyanı inkişafın bir
birinin ardınca müxtəlif hissələrinin yanaşılığında onların
çoxcəhətliliyi ilə şərtlənən ardıcıllığı ilə ifadə edirlərsə, onların
empirik xarakterinin təzahürlərinin cəmi mücərrəd xarakteri
yalnız onların birgəliyində ifadə edirsə, – onda hissələrin
yanaşılığının və inkişafın ardıcıllığının bu zəruriliyi ifadə olunan
iradə aktının üzə çıxan məqsədinin vəhdətini hər halda məhv
etmir, əksinə, bu vəhdət öz ifadəsini xatırlanan hissələrin və
ayrıca inkişafların səbəbiyyət qanununa görə bir-birilə
calaşmasında və zəruri tənasüblərində tapır. Belə ki, həm bütün
ideyada, həm də ayrıca aktda vahid, bölünməz və buna görə də
öz özü ilə tamamilə eyni olan iradə aşkara çıxır, baxmayaraq ki,
onun təzahürü hissələrin və vəziyyətlərin fərqinə parçalanır, o,
hər halda bu vəhdəti onların tam uzlaşmasında yenidən aşkara
çıxarmalıdır; bu, bütün hissələrin öz aralarında zəruri
nisbətlərinin və asılılıqlarının təsiri ilə baş verir, bunun
sayəsində də hadisədə ideyanın vəhdəti bərpa olunur. Bunun
nəticəsində də biz orqanizmin belə müxtəlif hissələrini və
funksiyalarını bir-birinin qarşılıqlı vasitələri və məqsədi kimi,
orqanizmin özünü isə – onların hamısının son məqsədi kimi
tanıyırıq. Deməli, həm vahid ideyanın orqanizmin hissələrinin və
vəziyyətlərinin çoxluğuna parçalanması, həm də onun
vəhdətinin bu hissələrin və funksiyaların zəruri qaydada
birləşdirilməsi ilə bərpası onun təsiri ilədir ki, onlar səbəb və
təsirdir, yəni bir-birinin vasitəsi və məqsədidir, – həm bu və
həm də o, özlüyündə təzahür olunan iradəyə, özündə şeyə deyil,
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yalnız onun məkan, zaman və səbəbiyyət daxilində hadisəsinə,
təzahürünə xasdır (bütün bunlar – əsas qanununun növləri,
hadisələrin formalarıdır), yalnız onun üçün mühümdür. Onlar
iradə kimi dünyaya deyil, təsəvvür kimi dünyaya aiddirlər: onlar
o üsula aiddirlər ki, iradə onun vasitəsilə obyekt olur, yəni öz
obyektliyinin verilmiş pilləsində təsəvvür olur. Bu, ola bilər ki,
bir qədər çətin nəzəriyyənin mənasına nüfuz edən kəs Kantın
təlimini tamamilə anlayacaqdır, Kantın təliminin mahiyyəti isə
ondan ibarətdir ki, həm üzvi olanın məqsədəuyğunluğu, həm də
qeyri-üzvi olanın qanunauyğunluğu təbiətə yalnız bizim
dərrakəmiz vasitəsilə gətirilir, buna görə də, həm bu, həm də o,
özündə şeyə deyil, yalnız hadisəyə, təzahürə xasdır. Qeyri-üzvi
təbiətin qanunauyğunluğunun dəyişməz daimiliyi qarşısında
yuxarıda xatırlanan heyrət mahiyyəti etibarı ilə o heyrətlə
eynidir ki, bu, bizdə üzvi təbiətdə məqsədəuyğunluğa
münasibətdə doğulur, zira hər iki halda bizi yalnız ideyanın əzəli
vəhdəti heyrətə gətirir ki, bu da, təzahür üçün çoxluq və
müxtəliflik formasını qəbul etmişdir*.
Məqsədəuyğunluğun bizim təsnifat üzrə ikinci növünə,
yəni, zahiri məqsədəuyğunluğa qaldıqda isə, onu deməliyik ki,
xarici məqsədəuyğunluq orqanizmlərin daxili iqtisadında deyil,
kənardan, qeyri-üzvi təbiətdən və bir-birindən aldıqları dəstək
və köməkdə təzahür olunur, o da həmçinin, ümumiyyətlə,
özünə izahı indicə müəyyənləşdirilmiş nəzəriyyədə tapır, zira
bütün dünya özünün bütün hadisələri ilə vahid və bölünməz
*

Müqayisə et. «Təbiətdə iradə barədə» –"Müqayisəli anatomiya"
rubrikasının sonu.
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iradənin obyektliyidir, ayrıca səslərə münasibətdə harmoniya
kimi, bütün başqa ideyalara aid olan ideyadır, buna görə də,
iradənin belə bir vəhdəti onun bütün hadisələrinin öz aralarında
uzlaşmasında da aşkara çıxmalıdır. Amma əgər biz təbiətin
müxtəlif hissələrinin bu xarici məqsədəuyğunluğunun və onların
qarşılıqlı uzlaşmasının təzahürlərinə bir qədər yaxınlaşsaq, bu
fikri müqayisə olunmaz dərəcədə daha yaxşı aydınlaşdıra
bilərik; belə tədqiqat eyni zamanda əvvəlki tədqiqatlara da işıq
salar. Və biz aşağıdakı analogiyanı nəzərdən keçirərək, öz
məqsədimizə daha yaxşı gəlib çatarıq.
Hər bir ayrıca insan büsbütün fərdi olduğu və onun
xarakteri tam olaraq növün xarakterinə daxil olmadığı üçün,
onu iradənin təcəssümünün müstəqil aktına uyğun gələn xüsusi
ideya kimi nəzərdən keçirmək olar. Bu aktın özü, oxşar nöqteyinəzərdən, insanın mücərrəd xarakteridir, empirik xarakter isə
onun aşkarlanmasıdır. Empirik xarakter bütövlükdə mücərrəd
xarakterlə müəyyənləşir ki, bu da, əsasdan məhrum olan
iradədir, yəni özündə şey olaraq əsas qanununa (hadisənin,
təzahürün formasına) tabe olmayandır. Empirik xarakter həyat
yolu boyunca mücərrəd xarakterin izi olaraq çıxış etməlidir və
sonuncunun mahiyyətinin tələb etdiyindən başqa bir şey ola
bilməz. Amma bu şərtlənmişlik həyat yolunun ikinci dərəcəli
təzahürlərini deyil, yalnız mühüm təzahürlərinə şamil olunur.
Belə ikinci dərəcəli məqamlara hadisələrin və əməllərin, empirik
xarakterin aşkar olunduğu bu materialın ən yaxın təyini aiddir.
Onlar motivləri təlqin edən xarici şəraitlə müəyyənləşir,
xarakter öz təbiətinə uyğun olaraq bu motivlərə reaksiya verir,
belə ki, motivlər çox müxtəlif ola bilər, onda empirik xarakterin
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xarici forması, yəni həyati yolunun müəyyən faktiki və ya tarixi
quruluşu onların təsirinə uyğun təşəkkül tapmalıdır. Bu quruluş
olduqca müxtəlif ola bilər, amma bu hadisənin, bu təzahürün
mahiyyəti, onun məzmunu eyni olaraq qalır; məsələn, vacib
deyildir ki, oyun qoz və ya çələng uğrundadır, vacib olan odur ki,
oyunda aldadırsan, yoxsa təmiz oynayırsan, – vacib olan budur;
sonuncu mücərrəd xarakterlə, birinci isə xarici təsirlərlə
müəyyənləşir. Bu və ya digər mövzuya dair yüz variant ola
bildiyi kimi, eləcə də eyni xarakter yüzlərlə müxtəlif həyat
yollarında təzahür oluna bilər. Amma xarici təsirlər nə qədər
çoxcəhətli olursa olsun, buna baxmayaraq həyat yolunda ifadə
olunan empirik xarakter, necə həyata keçirilməsindən asılı
olmayaraq, öz təcəssümünü faktiki şəraitin mövcud materialına
uyğunlaşdıraraq,
mücərrəd
xarakteri
dəqiq
obyektivləşdirməlidir
O halda biz xarici şəraitin əhəmiyyətli dərəcədə
xarakterlə müəyyənləşən bu həyati yola təsirinə analoji olan
nəyisə güman etməliyik ki, əgər özümüz üçün təsəvvür etmək
istəyiriksə ki, iradə öz təcəssümünün əzəli aktında müxtəlif
ideyaları necə müəyyənləşdirir, o ideyaları ki, o, onlarda
obyektivləşir, yəni təbiətin bütün varlıqlarının müxtəlif
formaları, o, onlar üzrə öz təcəssümünü bölür və buna görə də
hadisədə
onlar
öz
aralarında
zəruri
olaraq
əlaqələndirilməlidirlər. Biz güman etməliyik ki, vahid iradənin
bütün bu təzahürləri arasında ümumi qarşılıqlı tabeçilik və birbirinə uyğunlaşma baş vermişdir, özü də hər hansı bir
müvəqqəti təyini bir kənara tullamaq lazımdır, necə ki, biz bunu
indi daha aydın bir şəkildə görəcəyik, zira ideya zamanın
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xaricindədır. Bunun təsiri ilə də, hər bir hadisə daxil olduğu
ətraf şəraitə uyğunlaşmalı idi, sonuncu da, öz növbəsində ona
uyğunlaşmışdır, baxmayaraq ki, zamansa o, xeyli sonra
meydana gəlmişdir; və biz bu consensus naturaeni [təbiətdə
razılıq+ hər yerdə müşahidə edirik. Elə buna görə də, hər bir
bitki öz torpağına və iqliminə, hər bir heyvan isə onu
yedizdirməli olan öz təbii mühitinə və öz qurbanına uyğun gəlir
və o, bu və ya başqa üsulla öz təbii düşmənindən müəyyən
dərəcədə müdafiəsidir; elə buna görə də, göz işığa və onun
sınma qabiliyyətinə, ağ ciyərlər və qan – havaya, üzmə qovuğu –
suya, su itinin gözü – onun mühitinin dəyişkənliyinə, dəvənin
mədəsində su daşıyan hüceyrələr – Afrika səhralarının
quraqlığına, nautilusun yelkəni – onun çanağını qovan küləyə
uyğunlaşmışdır; və beləliklə, xarici məqsədəuyğunluğunun ən
spesifik və ən möcüzəvi təzahürlərinə enərək, getdikcə daha
irəli getmək olar*.
Amma bu zaman hər hansı bir zaman münasibətlərindən
təcrid olunmaq lazımdır, belə ki, sonuncular ideyanın özünə
deyil, yalnız onun təzahürünə müəyyən münasibətdə ola
bilərlər. Elə buna görə də, bizim izaha geriyə də qüvvə vermək
mümkündür, yəni güman etmək olar ki, yalnız hər bir növ
mövcud şəraitə uyğunlaşmamışdır, həm də, zaman baxımından
öncə gələn bu şərait də, həmçinin gələcək varlıqlara
uyğunlaşmışdır. Zira bütün dünyada eyni, bir iradə
obyektivləşir: o, zamanı tanımır, belə ki, əsas qanununun bu
*

Bax. «Təbiətdə iradə barədə», "Müqayisəli anatomiya"
rubrikası.
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forması nə ona, nə də onun əzəli obyektliliyinə – ideyalara aid
deyildir, yalnız o aid olduqları üsula, fərdlər tərəfindən dərk
olunurlar, yəni ideyaların təzahürünə aiddir. Elə buna görə də,
iradənin təcəssümünü ideyalara bölən üsulun indi nəzərdən
keçirdiyimiz halında zaman ardıcıllığı qətiyyən əhəmiyyətə malik
deyildir və ideyaları, təzahürləri özlüyündə onları özünə tabe
etdirən səbəbiyyət qanununa uyğun olaraq, zaman
ardıcıllığında daha əvvəl meydana çıxmışlar, bunun vasitəsilə isə
təzahürləri sonradan meydana çıxanlarla müqayisədə heç bir
üstünlük əldə etməmişlər; əksinə, sonuncular – iradənin ən
mükəmməl təcəssümlərdir və əvvəlkilər onlara onlar özlərindən
əvvəlkilərə o uyğunlaşdığı dərəcədə uyğunlaşmalı idilər.
Beləliklə, planetlərin axını, ekliptikanın əyilməsi, yerin
fırlanması, qurunun dənizdən ayrılması, atmosfer, işıq, istilik və
bütün oxşar hadisələr əsas basın harmoniyada oynadığı rolu
təbiətdə oynayırlar, onlar canlı varlıqların gələcəkdə meydana
çıxacaq nəsillərini qabaqlayaraq onlara uyğunlaşmışlar, onlar
onların daşıyıcısı və dayağı olmalı idilər. Eynilə elə bu tərzdə
torpaq bitkilərin qidası olmağa, bitkilər – heyvanların qidası
olmağa, sonuncular isə – başqa heyvanların qidası olmağa və
həmçinin də, əksinə, bütün sonrakılar əvvəlkilərə
uyğunlaşmışlar. Təbiətin bütün hissələri öz aralarında uzlaşırlar,
zira onların hamısında vahid iradə təzahür olunur; zaman
ardıcıllığı isə onun əzəli və yeganə adekvat obyektliliyinə (bu
ifadəni növbəti kitab izah edəcəkdir) – ideyalara tamamilə
yaddır. Hətta indi, nəsillərin artıq meydana çıxmadığı və yalnız
özlərini qoruyub saxlamalı olduqları bir vaxtda da biz bəzən hələ
də təbiətin gələcəyə yönümlü, zamandan təcrid olan, əslində
tədbirli olan qayğıkeşliyi ilə rastlaşırıq, biz indi mövcud olanın
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hələ bundan sonra yalnız hələ baş verməli olana
uyğunlaşdırılmasını görürük. Belə ki, quş hələ tanımadığı
balaları üçün yuva qurur; qunduz təyinatı ona məlum olmayan
məskən yaradır; qarışqa, çöl siçanı, arı onlardan ötrü naməlum
olan qış üçün ərzaq ehtiyatı toplayır; hörümçək, mirmelion
sanki düşünülmüş hiyləgərliklə öz gələcək, onlara bəlli olmayan
şikarları üçün cələ qurur; həşəratlar öz yumurtalarını elə yerə
qoyurlar ki, gələcək nəsil orada özünə qida tapa bilsin.
Çiçəklənmə zamanı ikievli valisneriyanın dişi çiçəyi özünün bu
vaxta qədər onu suyun dibində saxlayan saplağının spiralını açır
və bununla da, suyun üstünə qalxır, suyun dibində yaşayan
erkək çiçək məhz o zaman öz həyatını qurban verərək özünün
qısa saplağından ayrılır, səthə çıxır və orada, su ilə üzərək dişi
çiçəyi tapır; sonuncu isə, mayalanma baş verdikdən sonra öz
spiralını daraldır və suyun dibinə qayıdır ki, burada bəhər yetişə
bilsin*.
Və burada mən erkək maral böcəyinin sürfəsi barədə
ikinci dəfə xatırlatmalıyam, o, özünün metamorfozası üçün
ağacda dişidən iki dəfə böyük yuva açır, o, bunu öz gələcək
buynuzları üçün yer saxlamaq üçün edir. Beləliklə, heyvanların,
ümumiyyətlə, instinkti bütün təbiətin teleologiyasını bizə hər
şeydən daha yaxşı izah edir17. Zira instinktin öz fəaliyyətində
şüurlu məqsədə qətiyyən malik olmamasına baxmayaraq, onun
bir növ şüurlu məqsəd tərəfindən idarə edilməsinə oxşar
olaraq, təbiətin də bütün yaradıcılığı şüurlu məqsədlə idarə
*

Chatin, Sur la Valisneria spiralis, Compies rendus de l'acad. d.
sc., Nr. 1 3, 1855.
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olunana bənzəyir: təbiətin həm xarici, həm də daxili
teleologiyasında bizim vasitə və məqsəd kimi düşünməli
olduğumuz vahid iradənin bu vaxta qədər özü özü ilə uzlaşan
vəhdətinin yalnız bizim idrak üsulumuz üçün hər yerdə zaman
və məkanda bölünən təzahürüdür. Lakin hadisələrin bu
vəhdətdən irəli gələn qarşılıqlı uyğunlaşması və tabeçiliyi
yuxarıda şərh olunmuş o daxili əksliyi, o daxili qarşıdurmanı
aradan qaldıra bilməz ki, bu, iradəyə xasdır və təbiətin ümumi
mübarizəsində aşkar olur. Harmoniya yalnız o ölçüdə yayılır ki,
dünyanın və onun varlıqlarının səbatlılığını mümkün edə bilsin,
bu olmadan onlar çoxdan məhv olmuş olardı. Elə buna görə də,
o, fərdlərin deyil, yalnız növlərin ümumi həyat şəraitinin
saxlanılmasına şamil edilir. Əgər, beləliklə, bu harmoniyanın və
uyğunlaşmanın sayəsində üzvi aləmin növləri və təbiətin qeyriüzvi aləmdəki ümumi qüvvələri yanaşı mövcuddurlarsa və
hətta bir-birlərini dəstəkləyirlərsə, onda, digər tərəfdən,
iradənin bütün bu ideyalarında obyektivləşdirilmiş daxili
qarşıdurma yuxarıda xatırlanan növlərin fərdlərinin ara
mübarizəsində və təbiətin xatırlanan qüvvələrinin hadisələrinin
yuxarıda göstərildiyi kimi aramsız məhvedici müharibəsində
ifadə olunur. Bu müharibənin teatrı və predmeti – materiyadır,
onlar onu, həmçinin də məkanı və zamanı növbə ilə bir-birindən
almağa çalışırlar; axı sonuncular, əslində səbəbiyyət forması ilə
birləşərək, birinci kitabda izah olunduğu kimi, materiyanı təşkil
edirlər**.

**

II cildin 26-cı və 27-ci fəsilləri buraya aiddir.
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§ 29
Mən öz əsərimin ikinci əsas hissəsini burada o ümidlə
tamamlayıram ki, bu fikir elə buna görə də ilk dəfə onu doğuran
bircə dəfə də söylənilməmiş fikrin ilk təsviri zamanı mümkün
olan fərdiliyin izlərindən tamamilə azad oluna bilməz, – o
ümidlə ki, mənə aşağıdakıları sübut etmək nəsib olmuşdur:
bizim yaşadığımız və daxilində qərar tutduğumuz bu dünya öz
mahiyyətinə görə bütövlükdə iradədir və eyni zamanda?
bütövlükdə təsəvvürdür; bu təsəvvür artıq özlüyündə formanı,
yəni, obyekti və subyekti nəzərdə tutur və buna görə də o,
nisbidir; və əgər biz soruşsaq ki, bu formanın, eləcə də, ona
tabe olan və əsas qanunu ilə ifadə olunan bütün formaların
aradan qaldırılmasından sonra nə qalır, onda bu, təsəvvürdən
fərqlənən qalıq, toto genere, iradədən savayı başqa heç nə ola
bilməz, iradə buna görə də əsl özündə şeydir. Hər bir kəs özözünü bu iradə ilə dərk edir, dünyanın daxili mahiyyəti bu
iradədən ibarətdir, o, özünü dərk edən subyekt kimi tanıyır ki,
onun da təsəvvürü bu mənada yalnız subyektin öz zəruri
daşıyıcısı kimi şüuruna münasibətdə mövcud olan bütün
dünyadır. Beləliklə, bu ikili mənada hər bir kəs öz-özlüyündə
bütün dünya, mikrokosmdur və dünyanın hər iki tərəfini
tamamilə və bütövlükdə özündə tapır. Və onun öz mahiyyəti
kimi dərk etdiyi şey - bütövlükdə bütün dünyanın,
makrokosmun mahiyyətidir; dünya elə onun özü kimi
bütövlükdə iradə və bütövlükdə təsəvvürdür və başqa heç nə
yoxdur. Beləliklə, biz görürük ki, makrokosmu nəzərdən keçirən
Fales fəlsəfəsi, mikrokosmu nəzərdən keçirən Sokrat fəlsəfəsi,
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və onların hər ikisinin predmeti kimi mikrokosmu nəzərdən
keçirən fəlsəfə burada öz aralarında üst-üstə düşür18.
Amma ilk iki kitabda şərh olunanlar iki növbəti kitabda
sərh olunacaqların sayəsində böyük tamlıq və buna görə də və
böyük inandırıcılıq kəsb edir, burada mən ümid edirəm ki, o
məsələlər də özlərinin həllini tapacaqdır ki, onlar əvvəlki şərhin
gedişində qarşımızda tutqun və ya aydın bir şəkildə dayana
bilərdi.
Hələlik isə belə məsələlərdən birinin nəzərdən
keçirilməsi üzərində dayanaq, ona görə ki, o, əslində, o vaxta
kimi yarana bilər ki, biz hələ ki, əvvəlki təsvirin mənasına tam
nüfuz etməmişik və məhz ona görə də, o, onun
mənimsənilməsinə yardım edə bilər. O, aşağıdakılardan
ibarətdir. Hər bir iradə – nəyəsə yönümlü olan iradədir, o öz
arzusunun obyektinə, məqsədinə malikdir; beləliklə, bizə
dünyanın daxili mahiyyəti kimi təqdim olunan iradə son
nəticədə nə istəyir və ya nəyə can atır? Bu sual da bir çox başqa
suallar özündə şey ilə hadisənin qarışdırılmasına əsaslanmışdır.
Əsas qanunu (onun bir növü olaraq səbəbiyyət qanunu çıxış
edir) özündə şeyə deyil, yalnız hadisəyə şamil olunur. Əsası hər
bir yerdə yalnız özlüyündə hadisələr, ayrıca şeylər üçün
göstərmək olar, amma onu heç bir vaxt iradənin özü üçün və ya
onun adekvat olaraq obyektivləşdiyi ideya üçün axtarmaq
olmaz. Belə ki, təbiətdə hər bir kəsdən ayrıca hərəkətin və ya
ümumiyyətlə, dəyişikliyin səbəbi barədə, yəni bu dəyişikliyi
zəruri olaraq doğuran hal barədə soruşmaq mümkündür, amma
heç bir vaxt təbiətin öz qüvvəsinin səbəbini axtarmaq olmaz, bu
səbəb həm verilmiş, həm də saysız-hesabsız oxşar hadisələrdə
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aşkar olur: və buna görə də, ağırlığın, elektrikin və s. səbəbini
soruşmaq tamamilə mənasızdır. Yalnız o halda, əgər göstərilmiş
olsaydı ki, ağırlıq, elektrik – təbiətin əzəli və özünəməxsus
qüvvələri deyildir, onun daha ümumi, artıq məlum olan
qüvvəsinin yalnız təzahür üsullarıdır, – yalnız o zaman səbəb
barədə soruşmaq olardı, o barədə ki, bu təbiət qüvvəsi niyə
burada ağırlıq hadisələrini, orada isə elektrik hadisələrini
törədir. Bütün bunlar barədə yuxarıda təfsilatı ilə danışılmışdır.
Eynilə bu cür, dərk edən fərdin hər hansı bir ayrıca iradə
aktının (onun özü isə özündə şey olaraq iradənin yalnız bir
hadisəsidir) zəruri olaraq motivi vardır və o olmadan bu akt heç
bir vaxt baş verməzdi; amma maddi səbəb olaraq yalnız onun
təyinini özündə ehtiva edir ki, bu zaman, bu yerdə, bu
materiyada təbiətin bu və ya başqa qüvvəsinin aşkarlanması baş
verməlidir, eləcə də motiv yalnız bu zaman, bu yerdə, bu
şəraitdə dərk edən varlığın iradə aktını müəyyənləşdirir, –
tamamilə xüsusi olan bir şey kimi; amma heç bir halda o, onu
müəyyənləşdirmir ki, verilmiş varlıq, ümumiyyətlə, nə istəyir və
nədən məhz belə istəyir: bu, mücərrəd xarakterin təzahürüdür,
mücərrəd xarakter isə iradənin özüdür, əsas qanunu sferasının
xaricində qalan özündə şey olaraq əsasdan məhrum olandır. Elə
buna görə də, hər bir insanın daimi məqsədləri və motivləri
vardır ki, onlar onun fəaliyyətini idarə edirlər və o, həmişə
özünün ayrıca əməlləri barədə hesabat verə bilər; amma əgər
ondan soruşulsa ki, ümumiyyətlə, niyə mövcud olmaq istəyir,
onda o, cavab tapmazdı və hətta sualın özü ona cəfəng
görünərdi: bu anlaşılmazlıqda, əslində, o şeyin dərki əks
olunmuş olardı ki, onun özü iradə olmaqdan başqa bir şey
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deyildir ki, onun da istəyi, ümumiyyətlə, öz-özlüyündə aydındır
və yalnız öz ayrıca aktları üçün zamanın hər bir anında motivlər
üzrə konkret təyinə ehtiyacı vardır.
Və həqiqətən də, hər hansı bir məqsədin, hər hansı bir
sərhədin olmaması özlüyündə iradənin mahiyyətinə aiddir, zira
o, sonsuz canatmadır. Yuxarıda mərkəzdənqaçma qüvvəsi
barədə xatırlatdığım zaman mən artıq buna toxunmuşdum. Bu,
hər şeydən daha sadə şəkildə iradənin obyektliyinin aşağı
pilləsində, yəni cazibədə aşkar olur, son məqsədin aşkar bir
surətdə mümkün olmaması halında bu cazibənin daimi
canatması diqqəti çəkir. Zira əgər, hətta mövcud olan bütün
materiya cazibənin iradəsi ilə bir topaya yığılsaydı, onda cazibə
onun daxilində mərkəzə doğru can ataraq, hələ də bərklik və ya
elastiklik olaraq keçirilməzliklə mübarizə aparmaqda davam
edərdi, buna görə də materiyanın canatmasını həmişə yalnız
ləngitmək mümkündür, amma heç bir vaxt onu həyata keçirmək
və ya ödəmək mümkün deyildir. Və iradənin bütün
hadisələrinin canatmaları ilə bağlı məsələ də belədir. Həyata
keçirilmiş hər bir məqsəd beləcə – sonsuzluğa kimi yenə də yeni
bir canatmanın başlanğıcına çevrilir. Bitki öz hadisəsini
rüşeymdən tutmuş saplaq və yarpaq vasitəsilə çiçəyə və bara
qədər çatdırır, bar isə öz növbəsində yeni rüşeymin, yenə də
köhnə yolu keçən yeni fərdin yalnız başlanğıcı kimi çıxış edir və
beləcə – zamanların sonsuzluğuna kimi davam edir. Heyvanın
da həyat yolu belədir: doğuş – onun zirvəsidir; ona çataraq,
birinci fərdin həyatı sürətlə və ya yavaşca tənəzzülə doğru
gedir, yeni fərd təbiət üçün növün saxlanılmasının rəhnidir və o
da eyni hadisəni təkrar edir. Hətta materiyanın hər bir
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orqanizmdə əbədi yeniləşməsinə də fasiləsiz mübarizənin və
əvəzlənmənin bu sadə fenomeni kimi baxmaq lazımdır,
fizioloqlar indi bunu daha hərəkət zamanı sərf olunmuş
maddənin zəruri əvəzlənməsi hesab etmirlər, zira maşının
mümkün köhnəlməsi qidalanmanın daimi axını üçün qətiyyən
ekvivalent ola bilməz: iradənin mahiyyətinin açılmasına əbədi
təşəkkül, sonsuz axın xasdır. Eləcə də, o, nəhayət, insan
canatmaları və arzularında da gözə çarpır: onlar həmişə aldadıcı
bir tərzdə bizə təlqin edirlər ki, guya onların mövcudluğu
iradənin son məqsədidir; amma onlar elə yalnız ödənildikləri
halda öz əvvəlki simalarını itirirlər və buna görə də tezliklə
unudulurlar, bizim üçün köhnəlirlər və biz mahiyyəti etibarı ilə
həmişə onları yoxa çıxmış əlamətlər kimi kənara tullayırıq,
baxmayaraq ki, bunu etiraf etmirik. Əgər o varsa
xoşbəxtliyimizə qaldıqda isə qeyd edək ki, o, arzudan
ödənilməyə və ondan yeni arzuya əbədi keçid ayinini qoruyub
saxlamaq üçündür, əgər bizdə nəsə arzu etmək və nəyə can
atma hələ qalıbsa, onda arzudan ödənilməyə və ondan yeni
arzuya əbədi keçid oyununun sürətli gedişi xoşbəxtlik, astaca
gedişi isə əzab adlanır; xoşbəxtlik dəhşətlə ifadə olunan
quruyub qalmanın, həyatı ölgünləşdirən yorucu darıxdırıcılığın,
məhvedici languor-un baş verməməsi üçündür.
Bütün bunların nəticəsində, iradə onun idrakla
işıqlandığı yerdə və indi burada nə istədiyini həmişə bilir,
amma, ümumiyyətlə, nə istədiyini heç bir vaxt bilmir; onun hər
bir ayrıca aktı məqsədə malikdir, – ümumi arzu isə buna malik
deyildir, necə ki, təbiətin hər hansı bir ayrıca hadisəsi özünün
verilmiş yerdə və verilmiş zamanda baş verməsi üçün kafi
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səbəblə müəyyənləşir, amma, ümumiyyətlə, onda aşkara çıxan
qüvvə səbəbə malik deyildir, zira sonuncu – özündə şeyin,
əsasdan məhrum olan iradənin təzahür pilləsidir.
İradənin bütövlükdə yeganə özünüdərki – bütövlükdə
təsəvvür, bütün əyani aləmdir. O, onun obyektliyi, onun kəşfi,
onun güzgüsüdür. Onun bu keyfiyyətdə özünü necə göstərməsi
isə bizim sonrakı düşüncələrimizin predmetini təşkil edəcəkdir*.

*

II cildin 28-ci fəsli buraya aiddir.

ÜÇÜNCÜ KİTAB

BİR TƏSƏVVÜR OLAN DÜNYA
HAQQINDA

İKİNCİ DÜŞÜNCƏ:
ƏSAS QANUNUNDAN ASILI OLMAYAN TƏSƏVVÜRPLATON İDEYASI: İNCƏSƏNƏTİN OBYEKTİ
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(Yaranmayan, meydana çıxmayan,
Həmişə var olan nədir,
Həmişə yaranan və məhv olan,
amma heç bir var olmayan nədir?)

Platon1

Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

259

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

§ 30
Birinci kitabda biz dünyanı sadə bir təsəvvür, subyekt
üçün obyekt kimi təsvir etmişdik; ikinci kitabda biz onu başqa
tərəfdən nəzərdən keçirdik və gördük ki, o, iradədir, çünki məhz
sonuncu - dünya təsəvvürün fövqündə nədirsə odur, bax belə
buna uyğun olaraq, biz həm bütövlükdə, həm də hissələrində
götürülən təsəvvür dünyanı iradənin obyektliyi adlandırmışıq
və bu, o mənanı verir ki, iradə obyektə, yəni təsəvvürə
dönmüşdür. Bundan sonra yada salaq ki, belə təcəssüm bir çox,
amma müəyyən pillələrə malikdir ki, onlar üzrə iradənin
mahiyyəti ardıcıllıqla artan aydınlıqla və tamlıqla təsəvvürə daxil
olur, yəni obyekt olaraq təsəvvür olunur. Bu pillələrdə biz elə
orada da artıq Platonun ideyalarını tanımışıq, çünki məhz bu
pillələr təbiətin bütün, həm üzvi, həm də qeyri-üzvi cisimlərinin
müəyyən şəkilləri və ya ilkin, dəyişməz formaları və xassələridir,
həmçinin də təbiətin qanunlarına uyğun olaraq aşkara çıxan
ümumi qüvvələrdir. Beləliklə, bütün bu ideyalar saysız-hesabsız
fərdlərdə və təfərrüatlarda ifadə olunur və onlara ilkin
obrazların öz təqlidlərinə yanaşdıqları kimi münasibət
göstərirlər. Belə fərdlərin çoxluğu yalnız zaman və məkan
Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"
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sayəsində təsəvvür oluna bilər, onların meydana gəlməsi və
məhv olması isə – yalnız səbəbiyyət sayəsində təsəvvür oluna
bilir və biz bütün bu formalarda yalnız əsas qanununun müxtəlif
növlərini görüb tanımışıq, əsas qanunu isə hər hansı bir
sonluluğun, hər hansı bir fərdiləşmənin sonuncu prinsipi və
təsəvvürün ümumi formasıdır, çünki o, fərdin özlüyündə
idrakına daxil olur. İdeya isə bu prinsipin hökmü altında deyildir,
elə buna görə də, nə çoxluq, nə də dəyişkənlik ona xas deyildir.
Eyni zamanda, onun ifadə olunduğu fərdlər saysız-hesabsızdır,
aramsız olaraq meydana çıxır və yox olurlar, o isə, dəyişməz və
özünə bərabər olaraq qalır və onun üçün əsas qanunu heç bir
əhəmiyyətə malik deyildir. Belə ki, bu qanun o formadır ki, onu
subyektin hər hansı bir idrakı qəbul edir, o, bir fərd olaraq dərk
etdiyindən, ideyalar özlüyündə fərdin idraki sferasının tamamilə
xaricində olmalıdır. Elə buna görə də, əgər ideyalar idrakın
obyekti olmalıdırlarsa, onda bu, yalnız dərk edən obyektdə
fərdiliyin aradan qaldırılması zamanı mümkündür. Bizim
qarşımızda indi bu fikrin daha yaxından və daha təfsilatlı izahı
ilə məşğul olmaq durur.

§ 31
Öncə, daha bir çox mühüm qeyd. Ümid edirəm ki, ikinci
kitabda mənə aşağıdakıları sübut etmək nəsib olmuşdur: Kant
fəlsəfəsində özündə şey adlanan və onun bu qədər əhəmiyyətli,
amma tutqun və paradoksal təlim hesab edilən (xüsusən də
Kant tərəfindən daxil edilən üsul sayəsində, yəni, –
əsaslandırılmışdan əsasa aparan nəticə ilə) fəlsəfəsinin məhək
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daşı, hətta mən deyirəm ki, onun zəif tərəfi, - əgər ona
tamamilə başqa yolla, bizim seçdiyimiz yolla yaxınlaşsaq onda,
bu anlayışın genişləndirilmiş və müəyyənləşdirdiyimiz
sferasında. o, iradədən başqa bir şey olmayacaqdır, Bunun
ardınca ümid edirəm ki, bütün bu şərh olunanlardan sonra heç
kəs özlüyündə dünyanı təşkil edən bu iradənin təcəssümünün
müəyyən pillələrinin, Platonun yüzilliklər ərzində müxtəlif cür
köklənmiş bir çox zəkanın düşüncələrinin, mübahisələrinin,
gülüşünün və ehtiramının predmeti olmuş, onun təliminin ən
əsas, amma, eyni zamanda, həm də ən tutqun və paradoksal
ehkamı kimi tanınan əbədi ideyaların və ya dəyişməz formaların
(ειδη) mövcudluğuna şübhə etməyəcəkdir.
Əgər iradə bizim üçün özündə şeydirsə və ideya iradənin
müəyyən pillədə bilavasitə obyektliyidirsə, onda biz görürük ki,
Kantın özündə şeyi və Platon üçün οντωσ ον (həqiqi varlıq)
ideya, – Qərbin iki ən böyük mütəfəkkirinin iki böyük tutqun
paradoksu bir-birilə eyni olmadıqlarına baxmayaraq, bir-biri ilə
öz aralarında çox yaxın münasibətdədir və yalnız bir təyinlə
fərqlənirlər.
Hər iki böyük paradoks – öz yaradıcılarının fərdiliklərinin
son dərəcə fərqli olması ucbatından bu qədər qeyri-oxşar
səslənsələr də, məhz özlərinin bütün daxili uyğunluğunda və
yaxınlığında bir-birlərinin, hətta ən yaxşı qarşılıqlı şərhi kimi çıxış
edirlər və eyni bir məqsədə gətirən iki tamamilə müxtəlif yolla
oxşayırlar. Bunu bir neçə sözlə aydınlaşdırmaq mümkündür.
Kantın dedikləri, mahiyyəti etibarı ilə aşağıdakılara aiddir:
"Zaman, məkan və səbəbiyyət – özündə şeyin təyinləri deyildir,
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yalnız onun hadisəsinə aiddirlər, zira onlar idrakımızın forması
olmaqdan başqa bir şey deyillər. Belə ki, hər hansı bir çoxluq və
hər hansı bir meydana gəlmə və yox olma yalnız zamanda,
məkanda və səbəbiyyət daxilində mümkündür, onda buradan
belə bir nəticə çıxır ki, onlar özündə şeyə deyil, yalnız hadisəyə
xasdırlar. Amma idrakımız göstərilən formalarla şərtlənmişdir;
buna görə də bütün təcrübə – yalnız hadisənin dərk
olunmasıdır, özündə şeyin dərk olunması deyildir, və, deməli,
onun qanunları özündə şeyə tətbiq oluna bilməzlər. Deyilənlər
hətta bizim öz Mənimizi də əhatə edir və biz bunu onun
özülündə ola biləcəyi bir şey kimi deyil, yalnız hadisə kimi dərk
edirik. Budur, Kantın təliminin mənası və məzmunu nəzərdən
keçirdiyimiz - münasibətdədir. Platon isə deyir: "hisslərimizin
qavradığı bu dünyanın şeyləri əsla həqiqi varlığa malik deyillər:
onlar – həmişə təşəkkül tapmaqda olan, amma heç bir vaxt var
olan deyillər; onlar yalnız nisbi varlığa malikdirlər və hamısı
yalnız qarşılıqlı münasibətdə və onun sayəsində mövcuddur, –
buna görə də bütün bunları, həmçinin yoxluq (olmama) da
adlandırmaq mümkündür. Onlar, deməli, əsl biliyin (επιοτημη)
obyektləri deyillər, zira belə bir bilik yalnız o barədə ola bilər ki,
o, özlüyündə və özü üçün və həmişə eyni qaydada mövcuddur:
onlar – yalnız duyğudan doğulan rəyin obyektləridir (δοξα μετ´
αιουηςεωσ αλογου). Hələ ki biz onların qavrayışı ilə
məhdudlaşırıq, biz o kəslərə oxşayırıq ki, onlar qaranlıq
mağarada oturmuşlar və elə möhkəm bağlıdırlar ki, hətta
başlarını belə döndərə bilmirlər və onların arxasında yanan
odun işığında qarşıdakı divarda onlarla odun arasından keçən
gerçək şeylərin yalnız siluetlərini görürlər, – və hətta bir-birini
Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

263

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

və özü -özünü hər bir kəs yalnız divarda kölgə kimi görür.
Onların müdrikliyi yalnız bu kölgələrin əvəzlənməsinin
təcrübədə dərk edilmiş öngörümündən ibarət ola bilər. Yalnız o,
həqiqi varlıq (οντωσ ον) adlandırıla bilər, zira o, həmişə vardır,
amma heç bir vaxt təşəkküldə olmur və başqa bir keçici deyildir
bu– siluetlərin və kölgələrin ilkin real obrazları, əbədi
ideyalardır, bütün şeylərin ilkin formalarıdır. Onlara çoxluq xas
deyildir, zira onlardan hər biri öz mahiyyətinə görə yalnız
vahiddir, onun özü ilkin obraz olduğundan, onun şəkilləri və ya
kölgələri onunla eyniadlıdır, eyni qəbildən olan ayrıca, ötəri
şeylərdir. Onlara həmçinin meydana gəlmə və yox olma da xas
deyildir, zira onlar həqiqətən var olandır, amma onların yoxa
çıxan şəkilləri kimi heç bir vaxt təşəkküldə olan və keçici, ötəri
olan deyildir, (amma bu iki mənfi təyində, müqəddimə kimi o,
zəruri olaraq ehtiva olunur ki, zaman, məkan və səbəbiyyət
ideyalar üçün heç bir əhəmiyyətə və qüvvəyə malik deyildir, və
ideyalar onlarda mövcud deyildir. Buna görə də, yalnız onlara
münasibətdə əsl bilik mövcuddur, belə ki, sonuncunun obyekti
kimi yalnız o çıxış edə bilər ki, o, həmişə və bütün
münasibətlərdə (yəni, özlüyündə) mövcuddur, nöqteyinəzərdən asılı olaraq həm mövcud olan, həm də mövcud
olmayansa onun obyekti kimi çıxış edə bilməz». Platonun təlimi
belədir.
O da aşkardır və sonrakı izahatı tələb etmir ki, hər iki
nəzəriyyənin daxili mənası tamamilə eynidir, onların hər ikisi
görünən dünyanı özlüyündə heç nə olan və mənasını və əxz
edilmiş reallığını yalnız onda ifadə olunandan alan (Kant üçün
bu – özündə şey, Platon üçün isə – ideyadır) bir təzahür hesab
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edirlər; hər iki təlimin mənasına görə, bu ifadə olunana,
həqiqətən var olana təzahürün, hadisənin, hətta ən ümumi və
əsas formaları tamamilə yaddır. Kant bu formaları qəbul
etməmək üçün, onları bilavasitə olaraq abstrakt terminlərə
ehtiva etdirmişdir və təzahürün sadə formaları kimi zamanda,
məkan
daxilində
və
səbəbiyyətdə
özündə
şeyin
mövcudluğundan birbaşa olaraq imtina etmişdir; Platon isə bu
fikrin ifrat ifadəsinədək yetməmiş və öz ideyalarını bu
formalardan yalnız, dolayı şəkildə məhrum etmişdir, ideyalarda
o şeyi inkar etmişdir ki, o, yalnız belə formaların təsiri ilə
mümkündür, yəni eynicinslinin çoxluğunu, meydana gəlmə və
yox olmanı inkar etmişdir. Baxmayaraq ki, bu, artıqdır, amma
mən hər iki mütəfəkkirin diqqətəlayiq və mühüm uyğunluğunu
daha bir nümunə ilə əyani olaraq izah edəcəyəm. Budur, sizin
qarşınızda tam həyat fəaliyyətilə aşıb-daşan bir heyvan
dayanmışdır. Platon deyəcəkdir: “Bu heyvan – həqiqi yox, yalnız
görünən varlıqdır, fasiləsiz təşəkkülə, nisbi mövcudluğa
malikdir, bu mövcudluğu eyni dərəcədə həm varlıq, həm də
yoxluq adlandırmaq olar. Həqiqi varlıq – yalnız ideyadır, bu
heyvanda əks olunan ideya, və ya özündə heyvandır ki, (αετο
υηριον) bu da heç nədən asılı deyildir və özlüyündə və özü üçün
mövcuddur (καυ’ εαυτο, αει ωσ αυτωσ), keçici deyildir,
mənşəyini nədənsə götürən deyildir, daimi olaraq eynidir (αει
ον, και μηδεποτε ουτε γιγνομενον, ουτε απολλυμευου *həmişə
var olan və heç bir vaxt yaranan və məhv olan deyildir]); biz bu
heyvanda onun ideyasını dərk etdiyimizə görə, tamamilə fərqi
yoxdur və vacib deyildir ki, indi bizim qarşımızda dayanan məhz
bu heyvandır, yoxsa onun min il bundan əvvəl yaşamış
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əcdadıdırmı; fərqi yoxdur ki, o, buradamı mövcuddur və ya uzaq
ölkədəmi, o, bizim qarşımızda belə və ya başqa cürmü, bu və ya
başqa vəziyyətdəmi dayanmışdır və bu və ya başqa əməlimi
törədir, nəhayət, o, öz türünün məhz bu, yoxsa hansısa başqa
bir fərdidirmi: bütün bunlar heç nə demək deyildir və yalnız
təzahürə aiddir, yalnız heyvan ideyası həqiqi varlığa malikdir və
gerçək idrakın predmeti kimi çıxış edir”. Platon belə demiş
olardı. Kant isə təxminən aşağıdakı qaydada ifadə edərdi: “Bu
heyvan – zaman, məkan və səbəbiyyət daxilində hadisə,
təzahürdür, onlar məcmu halda bizim idraki qabiliyyətimizə
qoyulmuş təcrübə imkanının a priori şərtləridir, özündə şeyin
tərifləri (təyinləri) deyildir; elə buna görə də, bu heyvan, biz onu
verilmiş zamanda, verilmiş yerdə, təcrübənin əlaqəsində
meydana çıxan bir, yəni səbəblər və təsirlər zəncirində və
qaçılmaz olaraq keçici, ötəri olan bir fərd kimi qavradığımız
üçün, – özündə şey deyildir, yalnız bizim idrak üçün əhəmiyyətə
malik olan hadisədir. Bu heyvanı özlüyündə olduğu kimi, yəni
zaman, məkan və səbəbiyyət daxilində yatan təyinlərdən asılı
olmayaraq dərk etməkdən ötrü, idrakın bizim üçün yeganə
olaraq mümkün olan üsulu - hisslər və dərrakə vasitəsilə həyata
keçirilən üsul deyil, başqa bir üsul zəruridir”.
Kanta məxsus ifadəni Platonsayağı ifadəyə daha çox
yaxınlaşdırmaq üçün belə demək olardı: zaman, məkan və
səbəbiyyət – intellektimizin elə quruluşudur ki, onun təsiri
üzündən hansısa qəbildən olan yalnız bir varlıq bizə eynicinsli,
daimi olaraq yaranan yenidən və keçici, ötəri varlıqların sonsuz
ardıcıllıqdakı çoxluğu kimi təqdim olunur. Şeylərin belə bir
quruluşun köməyi ilə və ona uyğun olaraq qavranılması, –
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immanent qavrayışdır; eyni şey, öz şərtlənmiş anlarının dərk
olunması ilə müşayiət olunduqda isə, – bu, transsendental
qavrayışdır. Sonuncu xalis zəkanın tənqidi vasitəsilə in abstracto
olaraq əldə edilir; amma o, istisna olaraq, həmçinin intuitiv
olaraq da meydana gələ bilər (sonuncu – artıq mənim
əlavəmdir, bunu isə mən bu üçüncü kitabın köməyi ilə izah
etməyə çalışacağam.)
Əgər bizdə Kantın təlimini haçansa həqiqətən anlamış və
mənimsəmiş olsaydılar, əgər Kantın zamanından başlayaraq
Platonu mənimsəsəydilər, əgər onlardan birinin texniki
ifadələrilə atışmaq və başqasının üslubunu parodiya etmək
əvəzinə, hər iki müəllimin nəzəriyyələrinin daxili mənasını və
məzmununu dərindən dəqiq və ciddi düşünsəydilər, onda,
yəqin ki, çoxdan görmüş olardılar ki, bu böyük müdriklərin hər
ikisi öz aralarında nə qədər də bir-birinə uyğundurlar, –
görərdilər ki, hər iki təlimin həqiqi mənası və son məqsədi
tamamilə eynidir. O zaman nəinki Platonu Leybnitslə aramsız
olaraq müqayisə etməkdən əl çəkərdilər, Leybnitsdə uyuyan
onun ruhu deyildir, və ya onu, hətta indi sağ olan məşhur bir
cənabla* (qədim dünyanın böyük mütəfəkkirinin kölgəsi
üzərində bir istehza kimi) müqayisə etməzdilər və
ümumiyyətlə, indi olduğundan daha irəli gedərdilər və ya, daha
doğrusu, son qırx il ərzində baş verdiyi kimi belə bir biabırçılıqla
geri çəkilməzdilər. O zaman gah bir, gah da digər boşboğaza izn
verməzdilər ki, onları ələ salsın və belə ləyaqətlə özünü bəyan

*

F.Q.Yakobi.

Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

267

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

edən XIX yüzillik Almaniyada Kantın qəbri üzərində oynanılan
fəlsəfi məzhəkələrlə açılmazdı (qədim insanlar bunu bəzən
qohumlarını dəfn etdikləri zaman edərdilər) ki, bu zaman biz
başqa xalqlar tərəfindən haqlı gülüşlərə məruz qalırdıq, – zira
ciddi və hətta ifrat dərəcədə ciddi, zabitəli almanlara belə
təlxəklik qətiyyən yaraşmır. Amma həqiqi filosofların əsl
publikası o qədər azsaylıdır ki, yüzilliklər, hətta anlayan
şagirdləri belə onlara yalnız xəsisliklə verir. – "Tirsonlular
çoxdur, vakxantlar isə azdır"2. "Fəlsəfəni ona görə lazımınca
qiymətləndirmirlər ki, ona layiq olduğu kimi yanaşmırlar... Alçaq
insanlar deyil, alicənab insanlar ona girişməlidirlər" (Platon)3. "a
priori təsəvvürlər, seyrin və təfəkkürün təcrübədən asılı
olmayaraq dərk edilə bilən formaları, xalis dərrakənin əzəli
anlayışları" kimi sözlərin ardınca qaçırdılar və Platon ideyaları
barədə soruşurdular (o ideyalar barədə ki, onlar da, həmçinin
həqiqətən var olan şeylərin həyatdan daha öncə seyr olunması
haqqında əzəli anlayışlar və xatirələrdir), – soruşurdular ki, bu,
seyrin və təfəkkürün bizim şüura a priori olaraq qoyulan Kantian
formaları deyilmi? Bu iki tamamilə müxtəlifcinsli təlim – Kantın
fərdin idrakını təzahürlərlə məhdudlaşdıran formalar barədə
təlimi və Platonun dərk olunması belə formaları qəti olaraq
istisna edən ideyalar haqqında təlimi – verilmiş mənada
diametral olaraq əks olan iki təlim yalnız öz ifadələrində bir
qədər oxşar olduqları üçün öz aralarında diqqətlə müqayisə
olunmuşlar, onlar barəsində məsləhətləşmişlər, onların
eyniyyəti barədə mübahisə etmişlər və nəhayət, anlamışlar ki,
onlar hər halda eyni deyillər və belə bir nəticəyə gəlmişlər ki,
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Platonun ideyalar haqqında təlimi və Kantın zəka haqqında
təlimi ümumi heç nəyə malik deyillər**.
Amma bu barədə yetər.

§ 32
Əvvəlki düşüncələrimizin nəticəsində aydınlaşdı ki, Kant
və Platon arasında bütün daxili vahidfikirliliyə və hər ikisinin
qarşısında duran məqsədin və ya onları filosofluq etməyə sövq
edən və onları idarə edən dünyagörüşün eyniliyinə baxmayaraq,
– hər halda bizim üçün ideya və özündə şey tamamilə eyni
deyildir: bizim nöqteyi-nəzərdən, ideya – özündə şeyin yalnız
bilavasitə və buna görə də adekvat obyektliyidir; sonuncu isə
iradədir, – iradə, çünki o, hələ ki obyektləşməmiş, hələ ki,
təsəvvürə çevrilməmişdir. Zira özündə şey, Kanta görə,
özlüyündə idraka xas olan formalardan azad olmalıdır və bunda
(mənim əlavədə göstərdiyim kimi) yalnız Kantın səhvini görmək
lazımdır ki, o, bu formalara bütün başqalarından daha öncə
subyekt üçün obyekt olmadan formasını aid etməmişdir,
halbuki, məhz o, hər hansı bir hadisənin, təzahürün ilk və ən
ümumi forması kimi çıxış edir; həmçinin Kant da özündə şeyə və
obyekt olmağa qəti surətdə imkan verlməməli idi, bu, onu
çoxdan nəzərə çarpan qeyri-ardıcıllıqdan qoruya bilərdi. Əksinə,
Platonun ideyası – hökmən obyekt, dərk edilmiş təsəvvürdür,
Bax. məsələn: "Immanuel Kant, ein Denkmal von Fr.
Bouterweck", səh. 49 və Buhle, "Geschichte der Philosophic", c. 6,
səh. 802-815 və 823.
**
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məhz bununla və yalnız bununla o, özündə şeydən fərqlənir. O,
təzahürün yalnız tabe etdiyi formalarını öz üzərindən atmışdır,
o formalarını ki, onları biz əsas qanunu altında başa düşürük və
ya, daha dəqiq deyilsə, o, hələ ki, onlara daxil olmamışdır;
amma o, birinci və ən ümumi formanı – ümumiyyətlə, təsəvvür
formasını, subyekt üçün obyekt olma formasını saxlamışdır. Ona
tabe olan formalar (onların ümumi ifadəsi əsas qanunudur), –
ideyanı ayrıca və keçici, ötəri fərdlərə bölən budur, onların sayı
ideyaya münasibətdə tamamilə fərqsizdir. Əsas qanunu,
beləliklə, o yeni forma olaraq çıxış edir ki, ideya subyektin bir
fərd kimi dərk olunmasına girişərkən onu qəbul edir. Əsas
qanununa uyğun olaraq təzahür olunan ayrıca şey buna görə də
özündə şeyin (yəni, iradənin) yalnız vasitəli, dolayı
təcəssümüdür, bu ayrıca şey ilə özündə şey (iradə) arasında isə
iradənin yeganə bilavasitə obyektliyi kimi hələ ki, ideya dayanır,
ona görə ki, o, ümumiyyətlə, təsəvvür formasından, yəni
subyekt üçün obyekt olmaqdan savayı idraka özlüyündə xas
olan başqa bir forma qəbul etməmişdir. Elə buna görə də, yalnız
ideya iradənin və ya özündə şeyin ola bilsin daha adekvat
obyektliyidir; o, hətta bütün özündə şeydir, amma yalnız
təsəvvür formasında, və Platon və Kant arasında böyük
vahidfikirlilik də elə buna əsaslanmışdır, baxmayaraq ki, əgər
ciddi mühakimə yürüdülsə, onların hər ikisinin bəhs etdiyi şey
eyni şey deyildir. Ayrıca şeylər isə iradənin tam adekvat
obyektliliyini təşkil etmir, amma bu obyektlik artıq burada o
formalarla tutqunlaşmışdır ki, onların ümumi ifadəsi kimi əsas
qanunu çıxış edir, – amma bu formalar, onun fərd üçün
özlüyündə mümkün olduğu ölçüdə idrakın şərtini təşkil edir.
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Əgər qeyri-mümkün müqəddimədən nəticə çıxarmaq
rəva bilinərsə, onda mən belə deyərdim: biz əslində artıq ayrıca
şeyləri,
hadisələri,
dəyişikliyi,
çoxluğu
yox,
xalis,
tutqunlaşmamış idrakda yalnız ideyaları, vahid iradənin
təcəssümünün yalnız pillələrini qavramış, dərk etmiş olardıq,
həqiqi özündə şeyi, və deməli, bizim dünya bizim üçün Nunc
stans [ indi qərar tutmuş olan+ olmalı idi4, – əgər biz idrakın
subyekti olaraq, eyni zamanda, fərd olmasaydıq, yəni əgər
intuisiyamız bədənimizlə vasitələnməsəydi. O, bədənimizin
təəssüratlarından çıxış edir və onun özü yalnız konkret arzu,
iradənin obyektliyidir, yəni obyektlər içərisində obyektdir və bu
statusda da dərk edən şüura yalnız əsas qanununun
formalarında daxil ola bilər və deməli, zamanı və bu qanunla
ifadə olunan bütün başqa formaları artıq nəzərdə tutur və daxil
edir. Zaman bölünmüş və parçalanmış şəkil olmaqdan başqa bir
şey deyildir, fərdi varlıq üçün ideyalar onda təzahür olunur,
onların özləri isə zaman xaricindədir və buna görə də əbədidir;
elə buna görə də, Platon deyir ki, zaman – əbədiyyətin
mütəhərrik obrazıdır: αιωνοσ εικων κινητη ό χρονοσ.*5

§ 33
Beləliklə, fərdlər olaraq biz əsas qanuna tabe olandan
savayı başqa idraka malik deyilik, belə ki, bu forma ideyaların
dərk olunmasını istisna edir, onda şübhəsizdir ki, əgər ayrıca
şeylərin idrakından ideyaların idrakına yüksəlmək bizim üçün
*

II cildin 29-cu fəsli buraya aiddir.
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mümkün olursa, onda bu, yalnız ona görə baş verir ki,
subyektdə obyektin bütün xarakterindəki böyük dəyişikliyə
uyğun gələn və analoji dəyişiklik baş verir, – subyekt bu
dəyişiklik sayəsində ideyanı dərk etdiyi dərəcədə artıq daha
fərd deyildir.
Əvvəlki kitabdan biz xatırlayırıq ki, idrakın özü,
ümumiyyətlə, iradənin yüksək pillələrdə təcəssümünə
məxsusdur və üzvi varlığın başqa hissələri kimi, hissiyyat,
sinirlər, beyin yalnız iradənin obyektliyinin bu dərəcəsində onun
ifadəçisidir; buna görə də onların sayəsində yaranan təsəvvür
də, həmçinin iradəyə onun məqsədlərinə, indi artıq daha
mürəkkəb (πολυτελεοτερα) məqsədlərə nail olmaq, bir çox
müxtəlif tələbatlar bəxş edilmiş varlığın saxlanılması üçün bir
vasitə (μηχανη) olaraq xidmət etməyə təyinatlıdır. Beləliklə,
idrak ilkin olaraq və öz mahiyyətinə görə, bütövlükdə iradənin
xidmətindədir və səbəbiyyət qanunu vasitəsi ilə idrakın çıxış
nöqtəsini
təşkil
edən
bilavasitə
obyektin
yalnız
obyektivləşdirilmiş iradə olduğu kimi, eləcə də əsas qanununa
tabe olan hər hansı bir idrak iradəyə qarşı yaxın və ya uzaq
münasibətdə olaraq qalır. Zira fərd öz bədənini obyektlər
içərisində obyekt kimi görür, o, əsas qanununa görə bu
obyektlərlə müxtəlif münasibətlərdə və əlaqələrdədir, buna
görə də onların seyri yaxın və ya uzaq yolla fərdi həmişə onun
öz məxsusi bədəninə, yəni onun iradəsinə qaytarır. Belə ki,
məhz əsas qanunu obyektləri bədənə və onun vasitəsilə iradəyə
qarşı bu münasibətə qoyur, onda iradəyə xidmət edən idrak da
yeganə olaraq obyektlərdə məhz o münasibətlərin dərk
olunması meyli ilə, yəni onların məkan, zaman və səbəbiyyət
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daxilində müxtəlif birləşmələrinin ardınca getmək meyli ilə
dolub daşacaqdır ki, onlar da əsas qanunu ilə
müəyyənləşmişlər. Zira obyekt fərd üçün yalnız onlarla
maraqlıdır, yəni iradəyə münasibətə malikdir. Elə buna görə də,
iradəyə xidmət edən idrak əslində obyektlərdə onların
münasibətlərindən savayı, başqa heç nəyi qavramır, o,
obyektləri yalnız onların bu zamanda, bu yerdə, bu şəraitdə, bu
səbəblərə görə, bu təsirlərlə mövcudluğu ölçüsündə öyrənir, –
bir sözlə, onları ayrıca şeylər kimi dərk edir və əgər bütün bu
münasibətləri aradan qaldırsaq, onda idrak üçün obyektlərin
özləri də yox olacaqdır, ona görə ki, o, onlarda başqa heç nəyi
qavramamışdır.
Biz aşağıdakıları da gizlətməməliyik: elmlərin şeylərdə
nəzərdən keçirdikləri mahiyyəti etibarı ilə bütün yuxarıda
xatırlananlardan, yəni şeylərin münasibətlərindən, zaman və
məkanın şəraitindən, təbii dəyişikliklərin səbəblərindən,
formaların müqayisəsindən, hadisələrin motivlərindən, – bir
sözlə, yalnız münasibətlərdən başqa bir şey deyildir. Elmlərin
adi biliklərdən fərqi yalnız onların formasından, sistemliliyindən
və ondan ibarətdir ki, onlar anlayışların birgə tabeçiliyi yolu ilə
bütün xüsusi olanı ümumiyə birləşdirərək idrakı asanlaşdırırlar
və bununla da biliyin tamlığına nail olurlar. Hər hansı bir
münasibətin özü yalnız nisbi mövcudluğa malikdir: məsələn, hər
hansı bir varlıq zaman daxilində, digər tərəfdən, həm də
yoxluqdur, zira zaman – yalnız odur ki, onun sayəsində eyni
şeyə əks təriflər, təyinlər xas ola bilər. Elə buna görə də, hər bir
hadisə zaman daxilində həm mövcuddur, həm də mövcud
deyildir, belə ki, onun başlanğıcını onun sonundan ayıran Artur Şopenhauer
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yalnız zamandır, mahiyyəti etibarı ilə, nəsə yox olan, dayanıqlı
olmayan və nisbi olan zaman burada sürəklilik adlandırılır
(seçdirmə redaktorundur). Zaman isə – iradənin xidmətində
olan idrakın bütün obyektlərinin ən ümumi forması, və onun
digər formalarının prototipidir.
Beləliklə, idrak adətən, bir qayda olaraq iradənin
xidmətində olaraq qalır, o, elə bu xidmət üçün də yaranmışdır
və hətta baş gövdədən boy atdığı kimi, idrak da iradədən
yaranmışdır. Heyvanlarda iradənin idrak üzərindəki bu
hakimiyyətini heç bir vaxt aradan qaldırmaq olmaz. İnsanda bu
cür aradan qaldırma istisna şəklində mümkündür, elə bunu da
biz indi təfsilatı ilə nəzərdən keçirəcəyik. İnsan və heyvan
arasındakı bu fərq zahirən başın bədənə olan müxtəlif
münasibəti ilə ifadə olunur. Aşağı heyvanlarda onlar hələ ki,
tamamilə bitişikdir: baş onların hamısında yerə doğru
yönəlmişdir, iradənin obyektləri oradadır; hətta ali heyvanlarda
baş və gövdə insanda olduğundan xeyli daha çox dərəcədə bir
bütövü təşkil edirlər, insanın başı sərbəst bir surətdə bədənə
oturdulmuşdur və yalnız onun tərəfindən daşınır, ona xidmət
isə etmir. Bu insani üstünlüyün ali dərəcəsini Belvederli Apollon
ifadə edir: muzalar tanrısının başı uzaqları seyr edir, o, çiyinlər
üzərində elə azad bir surətdə yüksəlir ki, sanki bədəndən
tamam ayrı düşmüş və artıq o sarıdan qayğıya tabe olmayan
kimi görünür.

§ 34
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Ayrıca şeylərin adi idrakından ideyanın idrakına yönələn
keçidin yalnız istisna olaraq mümkün olduğuna baxmayaraq,
deyildiyi kimi, o, o zaman qəfil baş verir ki, idrak iradəyə xidmət
etməkdən azad olur və bunun nəticəsində subyekt təkcə fərdi
olmaqdan qalır, indi artıq idrakın xalis, iradəsiz subyektinə
çevrilir. İdrakın iradəsiz subyekti isə daha əsas qanununa uyğun
olaraq münasibətlərin ardınca getmir, amma qarşıda duran
obyekti onun hansısa başqaları ilə əlaqəsində deyil, bu əlaqənin
xaricində sakit bir tərzdə seyr edir və onun daxilində əriyib itir.
Bu fikrin özünün geniş inkişafda aydınlaşdırılmasına
ehtiyac vardır və hələ ki, onun daxilində qəribə görünənə məhəl
qoymaq lazım deyil: bu əsərdə şərh olunan bütün fikir
anlaşıldığı zaman o, öz-özünə yox olacaqdır.
Ruhun qüvvəsi ilə yüksələn bizlər şeylərin əsas
qanununun formalarına uyğun olaraq adi müşahidə üsulunu
kənara qoyanda və yalnız onların son məqsədi həmişə bizim öz
məxsusi iradəmizə münasibətdən ibarət olan qarşılıqlı
münasibətləri ilə maraqlanmaqdan qalanda; deməli, artıq biz,
şeylərdə haradanı, nə zamanı, niyəni və nədən ötrünü yox,
əslində yalnız, yeganə olaraq onların nə olduğunu nəzərdən
keçiririk, biz hətta abstrakt təfəkkürə, zəkanın anlayışlarına
şüurumuza sahib olmağa imkan vermirik; o zaman ki, biz bunun
əvəzinə öz ruhumuzun bütün qüdrəti ilə bütövlükdə ona qərq
olaraq seyrə dalırıq, biz özümüzün bütün şüurunu təbiətin
qarşımızda duran obyektinin sakit görüntüsü ilə doldururuq, bu,
landşaft, ağac, qaya, qurğu və ya nəsə digər bir şey olsun, və
bizim dərin mənalı ifadəmizə görə, bu predmetdə tamamilə
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itib-batmış oluruq, yəni öz fərdiliyimizi, öz iradəmizi itiririk və
yalnız xalis subyekt olaraq, obyektin aydın güzgüsü olaraq
qalırıq, belə halda bizə elə gəlir ki, guya yalnız predmet
mövcuddur və heç kəs yoxdur ki, onu qavrasın və biz daha seyr
edəni seyrdən ayıra bilmirik, onların ikisi də bir bütövə qovuşur,
zira bütün şüur tamamilə vahid seyr edilən obrazla dolmuş və
əhatə edilmişdir; beləliklə, o zaman ki, obyekt özünün xaricində
olan nəyəsə qarşı olan hər hansı bir münasibətdən, subyekt isə
– iradəyə qarşı olan hər hansı bir münasibətdən kənara çıxır,– o
halda dərk olunan artıq özlüyündə ayrıca şey deyil, ideyadır,
əbədi formadır, iradənin verilmiş pillədə bilavasitə obyektliyidir.
Və məhz ona görə də, belə bir seyrə dalmış şəxsiyyət artıq fərd
deyildir, zira fərd məhz bu seyrdə əriyib itmişdir, amma bu,
idrakın xalis, iradəsiz, ağrısız, zamandan kənar subyektidir. Bu
hələ ki, qeyri-adi olan fikir (o, mən bilirəm ki, Tomas Penə
məxsus olan kəlamı təsdiq edir: du sublime au ridicule il n'y a
qu'un pas [ülvi olanla gülməli olan arasında yalnız bir addım
vardır+ 6 ) sonrakı izahda daha çox aydınlaşacaq və daha az
qəribə olacaqdır. Spinozaya da bu, belə görünürdü, o, yazırdı:
"Ruh əbədidir, çünki o, şeyləri əbədiyyət formasında təsəvvür
edir" (sub specie aeternitatis) ("Etika", V, pr. 31, schol.)*. Belə
seyrdə ayrıca şey dərhal özünəməxsus ideyaya, seyr edən fərd
isə – idrakın xalis subyektinə çevrilir. Fərd özlüyündə yalnız
Burada nəzərdən keçirilən idrak üsulunu aydınlaşdırmaq üçün mən
Spinozanın elə oradaca cognitione tertii generis, sive intuitiva [üçüncü
növ idrak, və ya intuitiv idrak] barədə yazdığını oxumağı tövsiyə
edirəm (L. II, prop. 40, schol. 2, həmçinin də L. V, prop. 25 28),
xüsusən isə – prop. 29, schol., prop. 36, schol. və prop. 38 demonstr.
et schol.
*

Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

276

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

ayrıca şeyləri dərk edir, idrakın xalis subyekti isə – yalnız
ideyaları. Zira fərd – iradənin müəyyən ayrıca təzahürünə
münasibətdə iradəyə xidmət edən idrakın subyektidir. İradənin
bu ayrıca təzahürü özlüyündə onun bütün növlərində əsas
qanununa tabedir; buna görə də, ona aid olan hər hansı bir
idrak eyni qaydada əsas qanununa tabe olur və iradə üçün bu
yeganə idrakdan savayı bir başqa idrak yararlı deyildir, bu, tək
idrak isə öz obyekti olaraq həmişə yalnız münasibətlərə
malikdir. Dərk edən fərd özlüyündə və onun tərəfindən dərk
edilən ayrıca şey haradasa və haçansa mövcuddur, bu, səbəblər
və təsirlər zəncirinin həlqələridir. Xalis subyekt və onun
korrelyatı olan ideya əsas qanununun bütün bu formalarından
azaddırlar: zaman, yer, dərk edən fərd və dərk olunan fərd onlar
üçün əhəmiyyətə malik deyillər. Yalnız o zaman ki dərk edən
fərd, yuxarıda təsvir olunduğu kimi, idrakın xalis subyektinə
qədər yüksəlir və bununla da, nəzərdən keçirilən obyekti
ideyaya qədər yüksəlir, yalnız o zaman təsəvvür kimi dünya
özünün bütün xalisliyində çıxış edir və iradənin tam təcəssümü
baş verir, zira yalnız ideya - iradənin adekvat obyektliyidir.
Sonuncuda özünə həm obyekti, həm də subyekti birləşdirir,
ona görə ki, onlar onun yeganə formasıdır; amma onun
daxilində onların hər ikisi müvazinətini tam saxlayırlar, burada
da obyektin və subyektin yalnız təsəvvürü olmasına
baxmayaraq, subyekt də seyr olunan predmetdə tamamilə
əriyərək, özü bu predmetə çevrilir, zira artıq bütün şüur onun
tamamilə aydın obrazından başqa bir deyildir. Məhz bu şüur
(əgər təsəvvür etsək ki, bütün ideyalar, və ya iradənin obyektlik
pillələri növbə ilə ondan gəlib keçirlər) da əslində, təsəvvür
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kimi bütün dünyanı təşkil edir. Bütün zamanların və məkanların
ayrıca şeyləri əsas qanunu ilə (özlüyündə fərdlərin idrak forması
ilə) çoxaldılmış və buna görə də, öz xalis, təmiz obyektliliyində
bulanmış ideyalar olmaqdan başqa bir şey deyildir.
İdeya, iradənin adekvat obyektliyi, əsl təsəvvür kimi
dünya yalnız qarşılıqlı tamamlanmanın və nüfuz etmənin təsiri
ilə yaranır, ona görə də, ideya irəli çıxdığı zaman onun daxilində
subyekti obyektdən fərqləndirmək artıq mümkün olmadığı kimi,
– eləcə də dərk edən və özündə şey kimi dərk edilə bilən fərd
də, həmçinin o zaman bir-birindən fərqləndirilə bilmir. Zira əgər
bu təsəvvür kimi əsl dünyadan tamamilə olunsaq, onda iradə
kimi dünyadan savayı heç nə qalmır. İradə – onu tamamilə
obyektivləşdirən ideyanın "özlündəkisidir"; iradə də, həmçinin
ayrıca şeyin və onu dərk edən fərdin "özlündəkisidir", onlar
iradəni tam obyektivləşdirmirlər. Təsəvvürün və onun bütün
formalarının xaricində qalan iradə seyr olunan obyektdə və belə
bir seyrdə yüksələn, özünü xalis subyekt kimi dərk edən fərddə
eynidir; buna görə də, obyekt və özlüyündə subyekt birbirindən fərqlənmirlər, belə ki, özlüyündə onlar burada özünü
dərk edən iradədirlər və çoxluq və fərq yalnız bu idrakın baş
verdiyi üsul olaraq, yəni yalnız təzahürdə və onun formasının –
əsas qanununun sayəsində mövcuddur. Obyekt olmadan,
təsəvvür olmadan mən nə qədər dərk edən subyekt olmuram,
yalnız kor iradə oluram, bir o qədər də dərk edilə bilən şey
idrakın subyekti olaraq mən olmadan obyekt deyildir, yalnız
iradədir, kor coşqudur. Bu, özlüyündə, yəni təsəvvür xaricində
iradədir, mənim öz iradəm ilə eyniyyət təşkil edir: dərk edilən
və dərk edən fərdlər kimi biz bir-birimizdən yalnız forması ən azı
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subyekt və obyekt olan təsəvvür kimi dünyada fərqlənirik. Elə
ki idrak, təsəvvür kimi dünya aradan qalxır, sadəcə olaraq
iradədən, kor coşqudan savayı, ümumiyyətlə, heç nə qalmır.
İradənin obyektlik əldə etməsi, təsəvvür olması üçün dərhal
həm subyekt, həm də obyekt zəruridir; amma bu obyektliyin
iradənin xalis, mükəmməl, adekvat obyektliyi olması üçün əsas
qanununun formalarından azad ideya kimi, obyekt və subyekt
isə – idrakın fərdilikdən və iradəyə xidmətdən azad xalis
subyekti kimi zəruridir.
Təbiətin seyrinə yuxarıda təsvir olunan qaydada qərq
olan kəs özünü bu seyrdə nə qədər çox unudursa, bir o qədər
də xalis dərk edən subyekt olur, o kəs bilavasitə olaraq dərk edir
ki, bu statusda o, dünyanın və bütün obyektiv varlığın şərtidir,
yəni daşıyıcısıdır, belə ki, sonuncu onun üçün onun öz məxsusi
mövcudluğundan asılı olan kimi təzahür olunur. Deməli, o
təbiəti öz içərisinə alır, odur ki, onu yalnız öz varlığının
aksidensiyası kimi hiss edir. Bu, mənada Bayron belə deyir:
Dağlar, dalğalar, səma mənim qəlbimin hissələri
Yoxsa, mən onların bir hissəsiyəm?7
Amma bunu hiss edən kəs keçici, ötəri olmayan təbiətin
əksinə olaraq, özünü necə mütləq olaraq keçici, fani hesab edə
bilər? Yox, onu daha çox o şüur öz qoynuna alır ki, onun
barəsində Vedaların upanişadası deyir: "Mən bütün bu
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yaradıqların məcmusuyam və məndən savayı heç nə yoxdur "
(Oup-nek'hat, I, 122)*.

§ 35
Dünyanın mahiyyətinə daha dərindən nüfuz etmək üçün
özündə şey kimi iradəni onun adekvat obyektliyindən
fərqləndirməyi, sonra isə onun daha aşkar və tam şəkildə çıxış
etdiyi ayrıca pillələri, yəni ideyaların özlərini ideyaların əsas
qanunu formalarında sadə təzahüründən, fərdlərə xas olan bu
məhdud idrak üsulundan fərqləndirməyi– hökmən öyrənmək
lazımdır. O zaman biz əsl varlığı yalnız ideyalara aid edən,
məkan və zaman daxilindəki şeyləri, fərd üçün real olan bu
dünyanı isə yalnız yuxuya bənzər şəffaf bir mövcudluq kimi
tanıyan Platonla razılaşarıq. O zaman biz eyni ideyanın
təzahürlərin bu cür çoxluğunda necə aşkara çıxdığını və dərk
edən fərdlərə öz varlığını yalnız hissələr üzrə, bir tərəfin ardınca
başqa tərəfi necə göstərdiyini görəcəyik. Onda biz ideyanın
özünü onun təzahürünü fərdin müşahidəsi üçün mümkün edən
üsuldan fərqləndirəcəyik və bu zaman biz ideyanı mühüm olan
kimi, üsulu isə mühüm olmayan kimi qəbul edəcəyik. Bunu
nümunələrdə nəzərdən keçirək, öncə kiçik, sonra isə – böyük
nümunələrdə.
Buludlar dolaşdığı zaman əmələ gətirdikləri fiqurlar
onlar üçün mühüm deyil, təfavütsüzdür; amma onların təbiəti,

*
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onlarda obyektivləşən qüvvələrin mahiyyəti, onların ideyası –
onların küləyin əsməsi ilə qatılaşan, küləyin bir yerdən başqa
yerə alıb apardığı, çəkib uzatdığı, parça-parça etdiyi elastik
buxarlar olmasındadır; hər bir fiqur isə yalnız fərdi müşahidəçi
üçün mövcuddur. – Daşların üzəri ilə axan su üçün onun
yaratdığı şəlalələr, dalğalar, köpük fərqsizdir və mühüm deyildir;
amma onun ideyası, əgər əyani olaraq dərk etsək – onun cazibə
qüvvəsinə tabe olmasında və elastiki olmamasında, bütövlükdə
hərəkətli, formasız, şəffaf maye olmasındadır; su axınının
yuxarıda xatırlanan yaratdıqları isə yalnız bizim üçün
mövcuddur, nə qədər ki, biz fərdlər olaraq dərk edirik. Pəncərə
şüşəsində olan buz kristallaşmanın qanunlarına uyğun olaraq
yaranır, bu qanunlar burada təzahür olunan təbiət qüvvəsinin
mahiyyətini aşkara çıxarır, ideyanı ifadə edir; amma onun bu
zaman yaratdığı ağaclar və çiçəklərsə mühüm deyil və yalnız
bizim üçün mövcuddur. Buludlarda, su axınında və kristalda
təzahür olunan – iradənin ən zəif sədasıdır, bu iradə daha
dolğun şəkildə bitkidə, bundan daha dolğun şəkildə heyvanda
və ən dolğun bir şəkildə isə insanda çıxış edir. Amma onun
təcəssümünün bütün bu pillələrinin yalnız mühüm olanı ideyanı
təşkil edir; ideyanın inkişafı isə, bunun təsiri ilə o əsas
qanununun formalarında müxtəlif və çoxtərəfli təzahürlərdə
açılır, – bu, ideya üçün mühüm deyil, yalnız fərdin idrak üsulu ilə
şərtlənmişdir və yalnız onun üçün reallığa malikdir. Eyni şey
zəruri olaraq o ideyanın da inkişafına aiddir ki, o, iradənin ən
tam obyektliyidir; deməli, bəşər tarixi, hadisələrin axını,
dövrlərin bir-birini əvəz etməsi, müxtəlif əsrlərdə və müxtəlif
ölkələrdə insan həyatının müxtəlif formaları – bütün bunlar
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ideyanın təzahürünün yalnız təsadüfi formalarıdır və müstəsna
olaraq iradənin adekvat obyektliyini özündə ehtiva edən
ideyanın özünə məxsus deyildir, yalnız fərdin idrak sferasına
düşən təzahürə məxsusdur, bütün bunlar ideyanın özü üçün,
buludlar üçün – onların fiqurlarının, su üçün – onun axınının və
köpüyünün formasının, buz üçün – onun ağaclarının və
güllərinin olduğu qədər yad, qeyri-mühüm və fərqsizdir
Bunu yaxşı başa düşən və iradəni ideyadan, ideyanı isə
onun təzahüründən fərqləndirməyi bacaran kəs üçün dünya
hadisələri özlüyündə əhəmiyyətə malik olmayacaqdır, yalnız o
ölçüdə əhəmiyyətə malik olacaqdır ki, bu ölçüdə onlar –
hərflərdir və bu hərflərə görə insan ideyası oxuna bilər. O,
insanlarla birgə düşünməyəcəkdir ki, zaman həqiqətən də yeni
və əhəmiyyətli olan nəyisə gətirir və ya zamanın köməyi ilə və
ya onun daxilində nəsə şərtsiz olaraq real olan şey həyata keçir
və ya zamanın özü bir bütöv olaraq başlanğıca və sona, plana və
inkişafa malikdir və otuz il yaşayan sonuncu nəslinin tam
təkmilləşdirilməsini (öz anlayışlarına uyğun olaraq) özünün son
məqsədi olaraq qarşıya qoyur. Və buna görə də, o, Homerlə
birgə zaman hadisələrinin istiqamətləndirilməsi üçün tanrıların
bütöv bir Olimpini çağırmır8 və bulud fiqurlarını Ossianla birgə
fərdi varlıqlar kimi saymır; zira, mənim dediyim kimi, həm onlar,
həm də bunlar onlarda təzahür olunan ideyaya münasibətdə
eyni mənaya malikdirlər. İnsan həyatının müxtəlif formalarında
və hadisələrin bir-birini fasiləsiz olaraq əvəz etməsində o, daimi
və mühüm olanı yalnız o ideyada görür ki, həyata iradəsi onun
daxilində özünün ən mükəmməl obyektliyini tapır və o, özünün
müxtəlif tərəflərini xassələrdə, ehtiraslarda, yanılmalarda və
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insan nəslinin məziyyətlərində, – mənfəətpərəstlikdə, nifrətdə,
məhəbbətdə, qorxaqlıqda, cəsarətdə, yelbeyinlikdə, kütlükdə,
hiyləgərlikdə, itiağıllılıqda, dahilikdə və sairdə göstərir; bütün
bunlar minlərlə müxtəlifcinsli obrazlarda (fərdlərdə) birləşərək
və ayrılaraq, fasiləsiz olaraq dünyanın böyük və kiçik tarixlərini
yaradır, özü də mahiyyəti etibarı ilə fərqsizdir ki, bütün bunları
hərəkətə gətirən nədir – qozmu və ya tacmı? O, nəhayətdə
aşkar edəcəkdir ki, dünya Qotsinin dramlarına bənzəyir, burada
daimi olaraq eyni niyyətləri və eyni taleyi olan eyni simalar
ortaya çıxır; əlbəttə ki, motivlər və hadisələr hər bir pyesdə
başqadır, amma hadisələrin ruhu eynidir, bir pyecin iştirakçıları
başqa pyesdə olan hadisələrdən xəbərdar deyillər, baxmayaraq
ki, özləri burada iştirak etmişlər; elə buna görə də, əvvəlki
pyeslərin bütün təcrübəsindən sonra Pantalone daha zirək və
ya daha əliaçıq, Tartaliya –daha vicdanlı, Briqella – daha
cəsarətli və Kolombina – daha təvazökar olmadı.
Əgər bizə haçansa imkanlar məmləkətinə aydın gözlə
nüfuz etmək və bütün səbəb və təsir zəncirlərini nəzərdən
keçirmək fürsəti verilsəydi, əgər yerin ruhu təzahür etsəydi və
hünər göstərincəyə qədər təsadüf nəticəsində məhv olan ən
gözəl şəxsiyyətlərin obrazlarını, dünyanın maarifçilərini və
qəhrəmanlarını bizə göstərsəydi; əgər o, sonra dünya tarixini
dəyişə biləcək və öz ardınca ali mədəniyyət və maarifçilik
dövrlərini gətirə biləcək, amma özünün doğuluşu zamanı
hansısa bir kor təsadüf, əhəmiyyətsiz hadisə nəticəsində
boğulan böyük hadisələri göstərsəydi; əgər, nəhayət, o, böyük
fərdlərin bütöv əsrləri mayalandıra bilən, amma yanılma və
ehtiras içərisində və ya zərurət zülmünün pəncəsi altında
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bəhrəsiz və faydasız işlərə faydasız olaraq sərf olunan ya da
sadəcə olaraq, necə deyərlər, küləyə verilən möhtəşəm
qüvvələrini bizə göstərsəydi, – əgər biz bütün bunları görsəydik,
bizi titrəmə tutardı və biz bütöv əsrlərin məhv olmuş sərvətləri
üçün fəryad qoparardıq. Amma yerin ruhu gülümsəyərdi və
deyərdi: "fərdlərin və onların qüvvələrinin qaynaqlandığı mənbə
zaman və məkan kimi tükənməz və sonsuzdur, zira onlar da
həmçinin, bütün təzahürlərin bu formaları kimi yalnız təzahür,
iradənin görüntüsüdür. Heç bir sonlu ölçü bu sonsuz mənbəyi
tükəndirə bilməz; ona görə rüşeymində boğulan hər bir hadisə
və ya yaradıq üçün heç nə ilə məhdudlaşmayan sonsuzluğa
qayıdış yolu açıqdır. Bu təzahür dünyasında həqiqi qazanc
mümkün olmadığı kimi, həqiqi itki də mümkün deyildir. Yalnız,
müstəsna olaraq iradə mövcuddur: o, – özündə şeydir, o, –
bütün hadisələrin, bütün təzahürlərin mənbəyidir. Onun
özünüdərki və ona əsaslanan özünütəsdiq və ya özünüinkar –
yeganə özündə hadisədir"*.

§ 36
Hadisələr zəncirini tarix izləyir: o, praqmatikdir, çünki
onları üzə səbəbiyyət qanununa görə çıxarır, bu qanun isə
orada təzahür edən iradəni idrakın işığı ilə işıqlandığı yerdə
müəyyənləşdirir ki, o, iradənin obyektliyinin aşağı pillələrində,
onun idrak olmadan fəaliyyət göstərdiyi yerdə onun
təzahürlərinin dəyişmə qanunları təbiətşünaslıq tərəfindən
*
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etiologiya olaraq, bu qanunlarda daimi olan isə morfologiya
olaraq araşdırılır. Morfologiya özünün demək olar ki, sonsuz
vəzifəsini anlayışların köməyi ilə yüngülləşdirir, ümumini tutur
ki, xüsusini ondan çıxara bilsin. Nəhayət, daxilində subyektin
fərd olaraq dərk olunması üçün ideyaların çoxluğa, yəni zamana
və məkana açılmış olduğu sadəcə olaraq formaları riyaziyyat
nəzərdən keçirir. Bütün bu elm adını daşıyan biliklər, beləliklə,
onun müxtəlif formalarında əsas qanununa tabedir və təzahür,
onun qanunları, əlaqə və buradan yaranan münasibətlər onların
predmeti olaraq qalır.
Amma hər hansı qəbildən olan idrak hər hansı bir
münasibətlərin xaricində mövcud olanı və onlardan asılı
olmayanı, dünyanın əsl yeganə mahiyyətini, onun hadisələrinin
həqiqi məzmununu, heç bir dəyişikliyə məruz qalmayanı və
buna görə də, bütün zamanlarda eyni həqiqiliklə dərk edilə
biləni, – bir sözlə, özündə şeyin, iradənin bilavasitə və adekvat
obyektliyi olan ideyaları hansı qəbildən olan idrak nəzərdən
keçirir?
Bu, sənətdir, dühanın yaratdığıdır. O, xalis seyrlə dərk
olunan əbədi ideyaları, dünyanın bütün hadisələrində mühüm
və daimi olanı yenidən yaradır və o, onları yenidən yaratdığı
materialdan asılı olaraq, – təsviri sənət, poeziya və ya musiqidir.
Onun yeganə mənbəyi – ideyaların dərk olunması, onun yeganə
məqsədi – bu dərk olunmanın ötürülməsidir. Halbuki elm, dörd
şəkilli əsasların və nəticələrin fasiləsiz və dəyişkən axınının
ardınca gedərək, nail olunmuş hər bir məqsəddən sonra
getdikcə daha çox irəli gedir və qaçışda buludların üfüqə
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toxunduğu yerə gedib çatmağa nail olmayan heç bir vaxt son
məqsədə, tam ödənilməyə nail ola bilmir – sənət, əksinə,
həmişə məqsədin yanındadır. Zira o öz seyrinin obyektini dünya
axınından çəkib çıxarır və onu təcrid olunmuş şəkildə öz
qarşısında qoyur, və bu ayrıca hadisə, bu ayrıca təzahür, həyat
axınında yox olmaqda olan bu kiçik hissəcik incəsənət üçün
bütövün nümayəndəsinə, məkan və zaman daxilində sonsuz
çoxluğun ekvivalentinə çevrilir. Ona görə də, sənət bu xüsusidə
dayanır: o, zamanın çarxını ləngidir 9 , münasibətlər onun
qarşısında yox olur, onun obyekti - yalnız mühüm olan, ideyadır.
Elə buna görə də, biz birbaşa olaraq sənəti şeylərin əsas
qanunundan asılı olmayan seyr üsulu kimi müəyyənləşdirə
bilərik. Bu, şeylərin əsas qanunundan çıxış edilərək nəzərdən
keçirilməsinin, təcrübənin və elmin yolu olan, araşdırmanının
əksidir. Yuxarıda adı çəkilən nəzərdən keçirmə üsullarından
ikincisi sonsuz, üfiqi uzanan xəttə, birincisi isə onu istənilən
nöqtədə kəsən perpendikulyar xəttə bənzəyir. Əsas qanununa
tabe olan seyr üsulu – zəkavi seyr üsuludur, bu üsul həm praktik
həyatda, həm də elmdə mənaya və qüvvəyə malikdir; yuxarıda
xatırlanan qanunun məzmunundan kənara çıxan seyr üsulu isə
–
yeganə olaraq incəsənətdə məna və qüvvəyə malik olan,
dahiyanə seyr üsuludur. Birinci nöqteyi-nəzərdə Aristotel, ikinci
nöqteyi-nəzərdə isə, bütövlükdə Platon dayanırdı. Birinci üsul
başlanğıca və məqsədə malik olmadan əsən güclü qasırğaya
oxşardır, bütün hər bir şeyi əyir, titrədir və özü ilə aparır; ikinci –
günəşin sakit şüasına bənzəyir, bu qasırğa ona qətiyyən
toxunmadan onun içərisindən keçir. Birinci şəlalənin rəqs edən
saysız-hesabsız sıçrantılarına bənzəyir, bu sıçrantılar bir-birini
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daimi olaraq əvəz edərək bircə an belə sakitləşmirlər; ikinci –
göy qurşağına bənzəyir, o, bu coşqun stixiya üzərində sakitliklə
uyuyur.
İdeyalar yalnız yuxarıda təsvir olunan xalis seyr yolu ilə
dərk olunurlar, bu xalis seyr obyektdə tamamilə yox olur və
dahinin mahiyyəti məhz belə bir üstün seyr qabiliyyətindən
ibarətdir; sonuncu öz məxsusi şəxsiyyətinin və maraqlarının
tam unudulmasını tələb etdiyindən, dahilik tam obyektivlik,
yəni ruhun, öz məxsusi şəxsiyyətinə, yəni iradəyə yönələn
subyektiv
istiqamətlənməsinin
əksi
olan
obyektiv
istiqamətlənmədən başqa bir şey deyildir. Elə buna görə də,
dahilik – xalis seyrdə olma, onun daxilində itmə və ilkin olaraq
yalnız iradəyə xidmət etmə üçün mövcud olan idrakı azad
etmək, onu bu xidmətdən xilas etmək, yəni öz maraqlarını,
arzularını və
məqsədlərini tamamilə gözdən qaçırmaq,
dünyanın yalnız xalis dərk edən subyekti, aydın görən gözü
olaraq qalaraq, öz şəxsiyyətindən bir müddət tamamilə
uzaqlaşmaq, əl çəkmək qabiliyyətidir, – və bu, bir an üçün
deyildir, elə bir daimilik və elə bir düşünülmüşlüklə olmalıdır ki,
o şüurlu sənətlə dərk olunanı yenidən yaratmaq və "göz önündə
səbatsız və qərarsız hadisədə keçəni səbatlı düşüncədə əbədi
möhkəmlətmək" üçün zəruri olsun.
Fərddə dühanın üzə çıxması üçün, ona idrak
qabiliyyətinin sanki elə bir ölçüsü nəsib olmalıdır ki, bu, fərdi
iradəyə xidmət etmə üçün tələb olunandan müqayisə olunmaz
dərəcədə çox olsun; və idrakın azadlığa çıxmış bu artıqlığı
burada iradəsiz subyektə, dünyanın mahiyyətinin aydın
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güzgüsünə çevrilir. Dahi fərdlərin narahatlığı buradan izah
olunur: gerçəklik onları nadir hallarda razı sala bilər, ona görə ki,
o, onların şüurunu doldurmur; bu da onlara, yorulmaz səylilik,
cəhdgirlik, yeni düşüncəyə layiq obyektləri axtarmaq şövqü,
ünsiyyətdə ola biləcəkləri özünə oxşarlara, özünə tay olan
məxluqlara, demək olar ki, həmişə qane olmayan meyl, təəşşüq
verir – halbuki, adi gerçəkliklə tamamilə dolu olan və ona
tamamilə qane olan adi yer oğlu onun içərisində əriyib itir, hər
bir yerdə özünə oxşarları tapır, gündəlik həyatın o xüsusi
rahatlığını əldə edir ki, dahinin qismətinə bu yazılmamışdır.
Dahiliyin mühüm elementi olaraq fantaziyanı qəbul
edirdilər və onu hətta bəzən onunla eyniləşdirirdilər də: lakin
birinci – düzgündür, ikinci isə – yox. Özlüyündə dahinin
obyektləri – əbədi ideyaları, dünyanın və onun bütün
təzahürlərinin qərarlaşmış formaları oldu olmadı və ideyaların
dərk olunması zəruri olaraq abstrakt deyil, seyranə xarakter
daşıdığından, dahinin dərk olunması həqiqətən onun şəxsiyyəti
qarşısında duran obyektlərin ideyaları ilə məhdudlaşmış olardı
və əgər fantaziya onun üfüqlərini onun şəxsi təcrübəsinin həqiqi
sərhədlərindən uzaqlara doğru genişləndirməsəydi və onun
mövcudi (nəqd) apersepsiyasına10 daxil olmuş az şeydən, qalan
bütün digər hər bir şeyi qurmaq və beləliklə, həyatın demək
olar ki, bütün mümkün mənzərəsini gözləri qarşısından
keçirmək imkanından ona verməsəydi, onda bu idrak ona bu
ideyaları çatdıran şəraitdən asılı olmuş olardı. Buraya o da əlavə
olunmalıdır ki, gerçək obyektlər demək olar ki, həmişə onlarda
ifadə olunan ideyanın yalnız son dərəcə qeyri-mükəmməl
nüsxələri kimi təzahür olunur: elə buna görə də, şeylərdə
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təbiətin həqiqətən yaratdığını deyil, onun yaratmağa səy
etdiyini, amma formalarının əvvəlki kitabda xatırlanan ara
mübarizəsi ucbatından yarada bilmədiyini görmək üçün dahinin
fantaziyaya ehtiyacı vardır. Biz sonradan heykəltəraşlığın
nəzərdən keçirilməsi zamanı bu məsələyə bir daha qayıdacağıq.
Beləliklə, fantaziya dahinin baxış dairəsini onun şəxsiyyəti
qarşısında həqiqətən duran obyektlərin sərhədlərindən ötəyə, o
taya da genişləndirir – həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət
baxımından. Elə buna görə də, fantaziyanın qeyri-adi qüvvəsi
dahiliyin yol yoldaşı və hətta şərtidir, amma onun özü hələ ki,
sonuncuya dəlalət etmir: əksinə, hətta yüksək dərəcədə dahi
olmayan insanlar da, böyük fantaziyaya malik ola bilərlər. Zira
gerçək obyekt iki tamamilə müxtəlif üsulla nəzərdən keçirilə
bilər: xalis obyektiv üsulla, dahiyanə şəkildə, onun ideyasını
dərk edərək və ya adi qaydada,onun əsas qanununa tabe olan,
başqa obyektlərə və bizim öz məxsusi iradəmizə
münasibətlərində, – eləcə də, fantaziyanın da obrazını ikili
qaydada seyr etmək mümkündür: birinci halda o, ideyanın dərk
olunma vasitəsi kimi çıxış edir, bu ideyanın ötürülməsi isə bədii
əsərdir; ikinci halda fantaziyanın obrazından hava qəsrlərinin
qurulması üçün, bir anlıq ilğım və heyranlıq gətirən xudbinliyi və
şıltaqlığı razı salmaq üçün istifadə edirlər; bu zaman belə bir
yolla birləşmiş fantastik obrazlarda, əslində, həmişə yalnız
onların münasibətləri dərk olunur. Bu oyuna uyan hər bir kəs
xülyaçıdır: onu yalqızlıqda məmnun edən mənzərələri, o,
gerçəkliklə qarışdıracaqdır və buna görə də, o onun üçün
yararsız olacaqdır; ola bilər, o, öz fantaziyasının oyununu, bir
qayda olaraq adətən ona bənzər olanları və böyük kütləni
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əyləndirən hər hansı bir romanda olduğu kimi təsvir edəcəkdir,
zira oxucular özlərini qəhrəmanların yerində xəyal edirlər və bu
təsviri çox "ürəyə yatan" sayırlar. Adi insan, təbiətin bu hər gün
minlərlə istehsal etdiyi bu fabrik əmtəəsi, mənim artıq qeyd
etdiyim kimi, qərəzsiz, heç olmazsa sözün tam mənasında
davamlı müşahidə qabiliyyətinə əsla malik deyildir, davamlı
müşahidə isə həqiqi seyranəliyi təşkil edir: o, öz diqqətini
şeylərə yalnız o ölçüdə yönəldə bilər ki, bu ölçüdə onlar onun
iradəsinə hansısa, heç olmasa çox vasitəli, dolayı münasibətə
malikdirlər. Belə ki, bunun üçün münasibətlərin və şeyin kifayət
qədər abstrakt anlayışının dərk olunması tələb olunur (özünün
daha böyük hissəsində o, hətta hər bir şeydən daha yararlıdır),
adi insan isə uzun müddət xalis seyrdə dayanmır, öz baxışlarını
bir predmetə uzun müddət zilləmir, amma onun rastlaşdığı hər
bir şey üçün hər şeydən öncə anlayışlar axtarır ki, bütün bunları
ona aid etmək olsun, necə ki, tənbəl adam stul axtarır və sonra
predmet onu artıq daha maraqlandırmır. Elə buna görə də, o
hər bir şeyin: sənət əsərlərinin, gözəl təbiətin yaratdıqlarının və
həyatın bütün səhnələrdə, hər yerdə mənalı mənzərəsinin
öhdəsindən belə tezliklə gəlir. Amma onun dayanmağa vaxtı
yoxdur: o, həyatda yalnız öz yolunu, nadir halda isə, həm də
haçansa onun yolu ola bilən hər bir şeyi, yəni bu sözün geniş
mənasında topoqrafik qeydləri axtarır; özlüyündə həyatın
özünün seyri üçün isə o, vaxt itirmir. Əksinə, dahinin idraki
qüvvəsi öz izafiliyində onu bir müddət iradəyə xidmətdən xilas
edir və dahi həyatın özünün seyrində dayanır, hər bir şeydə
onun başqa şeylərə münasibətlərini deyil, onun ideyasını dərk
etməyə can atır; elə buna görə də, o, bir çox hallarda öz
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məxsusi həyat yoluna diqqət yetirmir və buna görə də, əksər
hallarda onu kifayət qədər bacarıqsız keçirir. Əgər adi insan
üçün idrak onun yolunu işıqlandıran çıraqdırsa, dahi üçün o,
dünyanı onun üçün işıqlandıran Günəşdir. Seyr üsulundakı bu
böyük fərq, hətta hər ikisinin zahirində əks olunmaqdan qalmır.
Daxilində düha yaşayan və fəaliyyət göstərən insanın baxışı onu
başqalarından asanlıqla fərqləndirir: onun baxışı, canlı və eyni
zamanda zillənmiş olmaqla, təbiətin saysız-hesabsız milyonlar
içərisində zaman- zaman yaratmış olduğu bəzi dahi başlarının
təsvirlərində göründüyü kimi seyranə xarakter daşıyır; əksinə,
başqa insanların baxışında, əgər yalnız o, əksər hallarda olduğu
kimidirsə, yəni küt və ya süst deyildirsə, asanlıqla seyrin əsl
əksini – göz qoymanı; xəlvəti baxıb öyrənməni – görmək olar.
Elə buna görə də, başın "dahiyanə ifadəsi" ondan ibarətdir ki,
idrakın arzu üzərində qəti üstünlüyü görünür, belə ki idrak
burada iradəyə hər hansı bir münasibət olmadan, yəni xalis
idrak kimi ifadə olunur. Əksinə, başda adətən iradənin ifadəsi
üstünlüyə malik olur və görünür ki, idrak burada yalnız iradənin
impulslarına tabe olaraq fəaliyyət göstərməyə başlayır, və
deməli ki, sadəcə olaraq, motivlərə yönəlmişdir.
Belə ki, dahiyanə idrak və ya ideyanın dərk olunması
əsas qanununa tabe deyildir, ona tabe olan idrak isə həyatda
ağıl və zəkalılıq verir və elmləri yaradır, halbuki dahi fərdlər
idrakın yuxarıda xatırlanan üsullarının ikincisinə saymaz
yanaşdıqları üçün, bundan irəli gələn nöqsanlara malikdirlər.
Amma burada qeyd-şərt etmək lazımdır ki, mənim bundan
sonrakı nitqim dahi fərdlərə yalnız o ölçüdə aiddir ki, onlar bu
ölçü daxilində və hələ ki, idrakın dahiyanə üsuluna həqiqətən
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də dərindən nüfuz etmişlər ki, bu da əsla onların həyatlarının
heç də hər bir anında olmur, zira ideyaların iradəsiz qavrayışı
üçün zəruri olan qeyri-ixtiyari böyük gərginlik sonradan
qaçılmaz olaraq zəifləyir və böyük fasilələr meydana çıxır, bu
zaman dahi şəxsiyyətlər həm
üstünlükləri, həm də öz
nöqsanları baxımından adi adamlarla demək olar ki, bir
səviyyədə dayanırlar. Elə buna görə də, dahinin yaradıcılığını lap
əzəldən ilham kimi qəbul etmişlər və, onun daxilində fərdin
özündən fərqli olan və ona yalnız mütəmadi olaraq hakim
kəsilən fövqəlinsani varlığın təsirini görmüşlər. Dahi fərdlərin
əsas qanununun məzmununa varmaq, nüfuz etmək istəməməsi
hər şeydən öncə varlığın əsasına münasibətdə təzahürün ən
ümumi formalarını, məkanı və zamanı (onların özləri – əsas
qanununun yalnız növləridir) nəzərdən keçirən və buna görə də,
hər hansı bir münasibətdən təcrid olunaraq, yalnız təzahürün
məzmununa yönələn, onun daxilində ideyanı ifadə edən seyrin
tam əksini təşkil edən riyaziyyata meylli olmama kimi özünü
göstərir. Bundan savayı, riyaziyyatın məntiqi üsulları da dahini
uzaqlaşdırır, ona görə ki, onlar əsl anlamanın yolunu
bağlayaraq, məmnunluq yaratmırlar, idrakın əsas qanununa
görə, istinad olunan bütün əvvəlki müddəalara daimi olaraq
hazır şəkildə malik olmaq üçün əqli nəticələrin yalnız sadə
zəncirini təklif edirlər və bütün mənəvi qüvvələrdən daha çox
yaddaşı tələb edirlər. Və təcrübə təsdiq etmişdir ki, sənətin
böyük dahiləri riyaziyyat üzrə qabiliyyətə malik deyildirlər: heç
vaxt elə bir insan olmamışdır ki, eyni zamanda hər iki sferada
fərqlənsin. Alfiyeri danışır ki, o heç vaxt, hətta Evklidin
dördüncü teoremini belə anlaya bilməmişdir. Höteyə qaldıqda
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isə, onun rənglər nəzəriyyəsinin zəkasız əleyhdarları onu riyazi
məlumatların çatışmazlığında günahlandırırdılar, – baxmayaraq
ki, burada söhbət hipotetik verilənlər üzrə ölçmə və
hesablamadan yox, səbəbin və təsirin bilavasitə olaraq
dərrakəvi dərkindən getmişdir, oxşar qınaqlar o dərəcədə
cəfəng və yersiz idi ki, onların müəllifləri özlərinin bu və buna
bənzər başqa hökmləri ilə mühakimə qabiliyyətlərinin tam
qüsurluluğunu aşkara çıxardılar. Və indi, Hötenin rəng
nəzəriyyəsinin meydana çıxmasından demək olar ki yarım əsr
keçdikdən sonra da Nyuton uydurmalarının, hətta Almaniyada
da kafedralara maneəsiz sahiblik etməsi və kütlənin hələ də
yeddi eynicinsli rəng və onların müxtəlif sınma dərəcələri
barədə tamamilə ciddi şərh verməkdə davam etməsi haçansa,
ümumiyyətlə, bəşəriyyətin və xüsusən də, almanların çox
xarakterik olan intellektual cizgilərinə aid ediləcəkdir.
Yuxarıda göstərilən bu səbəblə o məlum fakt da izah
olunur ki, əksinə, görkəmli riyaziyyatçılar sənət əsərlərinə
münasibətdə daha az qavrama qabiliyyətinə malikdirlər, bu, bir
fransız riyaziyyatçısı barədə məşhur bir lətifədə xüsusi
sadədilliklə ifadə olunmuşdur, həmin riyaziyyatçı Rasinin
"İfigeniya"sını oxuduqdan sonra çiyinlərini çəkmiş və
soruşmuşdu: "Qu'est-ce-que cela prouve?" [Bu, nəyi sübut
edir?] Bundan sonra qeyd edək ki, münasibətlərin səbəbiyyət və
motivasiya qanununa görə sürətli qavrayışı, əslində, praktik ağılı
təşkil edir, dahiyanə idrak isə münasibətlərə yönəmli deyildir,
deməli, ağıllı olan kəs ağıllı olduğu dərəcədə və təqdirdə
dahiyanə ola bilməz, dahi isə dahi olduğu dərəcədə və nə qədər
ki, dahidir ağıllı ola bilməz. Nəhayət, ideyanın müstəsna olaraq
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onun sahəsində olduğu, ümumiyyətlə, əyani idrak zəkavi və ya
abstrakt idraka birbaşa olaraq əksdir ki, onu da əsas qanunu
idarə edir. Məlum olduğu kimi, nadir hallarda dahiliyə üstün
zəkililiklə bir ittifaqda rast gəlinir; əksinə, dahiyanə fərdlər teztez güclü affektlərə və qeyri-zəkavi ehtiraslara məruz qalırlar.
Bunun səbəbi olaraq zəkanın zəifliyi deyil, qismən dahi fərddə
təmsil olunan iradənin qeyri-adi enerjisi çıxış edir, bu enerji
bütün iradə aktlarının coşqunluğunda ifadə olunur; qismən isə
bunun səbəbi olaraq həmin bu enerji – əyani hissi və dərrakəvi
idrakın abstrakt idrak üzərində üstünlüyü kimi çıxış edir, əyani
olana qəti yönüm də öz başlanğıcını elə buradan götürür: o,
dahidə çox böyük enerjili təəssürat doğurur, bu, da rəngsiz
anlayışları o dərəcədə kölgədə qoyur ki, əməlləri artıq onlar
deyil, bu təəssürat idarə edir, buradan da əməllər qeyri-zəkavi
olur; elə buna görə də, bir anın təəssüratı dahilərə elə güclü
təsir edir ki, onları düşünülməmiş əmələ, affektə, ehtirasa çəkib
aparır. Elə buna görə də,– və ümumiyyətlə, ona görə də ki,
onların idrakı iradəyə xidmətdən qismən azad olmuşdur – onlar
söhbət zamanı söhbət etdikləri insan barədə düşünməkdən
daha çox söhbət etdikləri predmet barədə düşünürlər, bu
predmet onların qarşısında canlı olaraq dayanır; ona görə onlar
öz məxsusi mənafeləri üçün həddindən artıq obyektiv
mühakimə yürüdürlər və ya susmağın daha aqilanə, faydalı ola
biləcəyi şeylərin üstündən sükutla ötüşmürlər və i.a. Buna görə
də, nəhayət, onlar monoloqlara meyllidirlər və ümumiyyətlə,
zəiflik nümayiş etdirirlər, bu isə onları həqiqətən də ağılsızlığa
yaxınlaşdırır. Tez-tez, bir çox hallarda qeyd olunmuşdur ki,
dahilik və dəlilik, ağılsızlıq arasında elə bir sərhəd mövcuddur ki,
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burada onlar öz aralarında təmasda olurlar və bəzən bir-birinin
daxilinə keçirlər və hətta poetik ilham belə bir dəliliyin bir növü
kimi qəbul edilirdi: Horatsi (Odalar III, 4) onu amabilis insania
adlandırır və həmçinin Viland özünün "Oberon"a girişində onu
"xoşa gələn dəlilik" adlandırır. Hətta Aristotel Senekanın
şahidliyinə görə (De tranq. Animi, 15, 16), belə demişdi: “Elə bir
böyük istedad olmamışdır ki, onun dəlilik qatışığı olmamış
olsun”. Platon qaranlıq mağara barədə yuxarıda xatırlanan
mifdə ("Dövlət", 7) bunu belə ifadə edir: “Mağaranın xaricində
əsl günəş işığını və həqiqətən mövcud olan şeyləri (ideyaları)
görən kəslər artıq bundan sonra mağarada görə bilməzlər, ona
görə ki, onların gözləri qaranlığa yadırğamışdır; onlar artıq
siluetləri yaxşı fərqləndirmək qabiliyyətində deyillər və öz
səhvləri ilə heç bir vaxt bu mağaradan, bu siluetlərdən
çıxmayan başqalarında gülüş doğururlar”. Eyniliklə bu cür o,
"Fedr"də birbaşa olaraq deyir ki, heç bir həqiqi şair dəliliyin
müəyyən payı olmadan keçinə bilməz və keçici, ötəri şeylərdə
əbədi ideyaları dərk edən hər bir kəs dəli kimi görünür. Və
Siseron şahidlik edir: "Demokrit israr edir ki, müəyyən dəliliyi
olmayan böyük şair ola bilməz, Platon da bunu deyir" (De divin.
I, 37). Və nəhayət, Pop deyir:

Böyük ruh dəliliklə həmişə qohumdur,
Onlar bir-birindən nazik divarla ayrılmışlar11.
Hötenin "Torkvato Tasso" əsəri bu baxımdan xüsusən
ibrətamizdir, burada bizim qarşımızda dahinin yalnız özlüyündə
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əzabı, xarakterik cəfakeşliyi deyil və həmçinin də onun dəliliyə
tədrici keçidi təsvir olunmuşdur. Nəhayət, dahiliklə dəlilik
arasında bilavasitə yaxınlıq faktı çox dahi insanların, məsələn,
Russonun, Bayronun, Alfiyerinin tərcümeyi-halları və
başqalarının həyatından lətifələrlə təsdiq olunur. Digər
tərəfdən, mən deməliyəm ki, dəlixanalara tez-tez baş çəkərkən
mən mübahisəsiz böyük potensiala malik olan ayrıca
subyektlərlə rastlaşmışam və onların dəliliyi içərisindən onların
dahiliyi aydın bir şəkildə sezilirdi, amma bu dəlilik onlarda qəti
üstünlüyə malik idi. Bu, təsadüfi ola bilməz, ona görə ki, bir
tərəfdən, dəlilərin sayı nisbətən çox azdır, digər tərəfdənsə,
dahi fərd - hər hansı bir qiymətdən üstün olan nadir hadisədir, –
təbiətdə ən böyük istisnadır; ən azı bütün təhsilli Avropanın
bütün qədim və yeni dövrlərdə yaratdığı həqiqətən böyük
dahiləri saymaqla və onları daimi olaraq Avropada yaşayan, hər
otuz ildən bir təzələnən 250 milyonla müqayisə edərək buna
əmin olmaq mümkündür və mən deyirəm ki, bu yeganə
nüsxələrin sırasına yalnız o kəsləri daxil etmək lazımdır ki, onlar
bəşəriyyət üçün keçici, ötəri olmayan və əbədi dəyərini saxlayan
əsər qoyub getmişlər. Mən onu da gizlətmirəm ki, mən bəzi
insanları tanımışam ki, onlar doğrudur, böyük olmasa da,
şübhəsiz mənəvi qüvvəyə malikdirlər, – eyni zamanda onlarda
da bir qədər dəlilik çaları sezilməkdədir. Buradan, görünür, belə
çıxır ki, intellektin adi səviyyədən hər hansı bir yüksəlişi artıq bir
anomaliya olaraq onun sahibini dəliliyə meyilli edir. Amma mən
çalışacağam ki, dahilik və dəlilik arasında belə bir oxşarlığın
intellektual səbəbi barədə öz mövqeyimi mümkün olduqca qısa
ifadə edim, ona görə ki, bu, dahiliyin əsl mahiyyətini, yəni ruhun
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o qabiliyyətini aydınlaşdırmağa şübhəsiz kömək edəcəkdir ki,
yalnız o, həqiqi sənət əsərlərini yaratmaq iqtidarındadır. Amma
bunun üçün qısaca olaraq dəliliyin özünü nəzərdən keçirmək
zəruridir*.
Mənə məlum olduğu qədər, dəliliyin mahiyyətinə dair
bu vaxta qədər hələ ki, aydın və bitkin baxış yoxdur və o barədə
də düzgün və aydın anlayış tapılmamışdır ki, dəli normal
adamdan əslində nə ilə fərqlənir. Dəlinin nə zəkasının, nə də
dərrakəsinin olmadığını söyləmək olmaz, ona görə ki, onlar
danışırlar və başa düşürlər və bir çox hallarda çox düzgün əqli
nəticələr çıxarırlar; eynilə bu cür söyləmək olar ki, onlar, bir
qayda olaraq, indini düzgün qavrayırlar və səbəb və təsir
arasındakı əlaqəni görürlər. Qızdırmalı fantaziyalara bənzər
qarabasmalar dəliliyin adi simptomunu təşkil etmir: sayıqlama
seyri, ağılsızlıq – fikri təhrif edir. Dəlilərin əksəriyyəti bilavasitə
olaraq qarşıda dayananın idrakında, dərk olunmasında qətiyyən
yanılmırlar: onların sayıqlamaları həmişə burada olmayana və
keçmişə və yalnız bunun vasitəsilə sonuncunun indi ilə
əlaqəsinə aiddir. Buna görə də, mənə elə gəlir ki, xəstəlik onları
ondan tamamilə məhrum etmək dərəcəsində olmasa da
xüsusən onların yaddaşını zədələyir. Zira onlardan bir çoxu çox
şeyi əzbər xatırlayır və bəzən çoxdan görmədikləri şəxsləri də
tanıyırlar, yox, yaddaş onlarda o mənada zədələnir ki, onun
bağları qırılır, onun nizamlı rabitəsi dağılır və keçmişin bərabər
ölçülü rabitəli xatırlanması qeyri-mümkün olur. Bu keçmişin
ayrı-ayrı səhnələri, və həmçinin də indinin ayrıca momentləri
*

II cildin 31-ci fəsli buraya aiddir.
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saxlanılır, amma dəlilərin xatirələrində boşluqlar mövcuddur ki,
bunları da inkar fiksiyalarla doldurur: sonuncular ya dəyişməz
olaraq qalır, ya da idefiksə çevrilirlər və belə halda qarayaxa
dəlilik, melanxoliya meydana çıxır; yaxud onlar hər dəfə
dəyişilirlər – ani tühaflıqlar üzə çıxır və o zaman bu,
kəmağıllılıq, fatuitas adlanır. Elə buna görə də, dəli dəlixanaya
daxil olanda ondan onun əvvəlki həyatı barədə nəsə öyrənib
bilmək çox çətin olur. Onun yaddaşında gerçəklik getdikcə daha
çox uydurma ilə qarışır. Baxmayaraq ki, qarşısında olanları
dəlilər bilavasitə olaraq düzgün dərk edirlər, amma onlarda o,
xəyali keçmişlə uydurulmuş əlaqə ilə təhrif olunur; buna görə
də, onlar özlərini və başqalarını yalnız onların uydurulmuş
keçmişlərində mövcud olan şəxslər kimi qəbul edirlər, bəzi
tanışlarını onlar, ümumiyyətlə, tanımırlar və qarşıdakının ayrıca
momentləri barədə düzgün təsəvvürlərə malik olaraq, onlar
onların keçmişə münasibətləri barədə tamamilə yalan
mühakimə yürüdürlər. Əgər ağılsızlıq yüksək dərəcəyə çatırsa,
onda yaddaşın itirilməsi baş verir, bununla da ağılsız burada
olmayan nə iləsə və keçmişlə əlaqələndirmə, uyğunlaşdırma
qabiliyyətini itirir: o, onun beynində keçmişi dolduran
fiksiyalarla əlaqədar olaraq yalnız ani həvəsə tabe olur, və o
zaman biz bircə an belə onun tərəfindən əgər daimi olaraq ona
öz hakimiyyətimizi göstərmiriksə zorakılıqdan və öldürülmədən
sığortalanmamışıq.
Dəlinin idrakı heyvanın idrakı ilə o ümumi əlamətə
malikdir ki, onların hər ikisi indi ilə məhdudlaşmışdır. Amma
onları aşağıdakılar fərqləndirir: heyvan özlüyündə keçmiş
barədə əslində, heç bir təsəvvürə malik deyildir, baxmayaraq ki,
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sonuncu ona vərdiş vasitəsilə təsir edir, belə ki, məsələn, it öz
əvvəlki sahibini hətta bir neçə il keçdikdən sonra belə tanıyır,
yəni ona baxdığı zaman vərdiş etdiyi təəssüratı alır, amma o,
zamanın ötən dövrü barədəki xatirələri hər halda yadda
saxlamır. Əksinə, dəli öz zəkasında in abstracto olaraq həmişə
keçmişi daşıyır, amma yalançı keçmişi, yalnız onun üçün
mövcud olan keçmişi və ya həmişə, ya da yalnız ayrı-ayrı
anlarda onunla belə olur; və bu yalançı keçmişin təsiri düzgün
anlaşılmış indidən də istifadə etməkdə ona mane olur, halbuki,
heyvan üçün bu mümkündür. Güclü mənəvi əzabların,
gözlənilməz və dəhşətli hadisələrin bir çox hallarda dəliliyə
gətirib çıxardığını, özlüyündə mən aşağıdakı qaydada izah
edirəm. Bu cür hər bir oxşar əzab gerçək hadisə olaraq həmişə
indi ilə məhdudlaşır, yəni o, keçib gedir və buna görə də, hələ
ki, əndazəsiz böyük deyildir. O, yalnız onda çəkilməz dərəcədə
ağır olur ki, bu zaman o, daimi məşəqqətə çevrilir; bu statusda
da o, hər halda yalnız fikirdir və buna görə də, yaddaşdadır. Və
belə bir dərd, belə bir ağrılı şüur və ya xatirə olur ki, o qədər
əzabla bu tam dözülməz olur və insan tam üzülür, onda onun
əzilmiş, zəlalətə düçar olmuş, təbiəti həyatın xilasının sonuncu
vasitəsi olaraq dəlilikdən yapışır: bu qədər güclü bir tərzdə əzab
çəkən ruh öz yaddaşının bağlarını darmadağın edir, boşluqları
fiksiyalarla doldurur və beləliklə, onun qüvvələrindən üstün
olan qəlb ağrısından zədələnmiş qanqrenlı əzanın kəsilib
götürülməsi və onun ağacla əvəz olunması kimi dəlilik vasitəsilə
xilas olur. Buna nümunə kimi Qəzəbli Ayaksı, Kral Liri və
Ofeliyanı göstərmək olar, ona görə ki, həqiqi dahinin burada
yalnız ümum bəlli olan kimi istinad etmək mümkün olan
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yaradıqları həqiqiyə bənzərliklərinə görə gerçək şəxslərlə bir
səviyyəyə qoyulmalıdır; bundan başqa real təcrübə də bir çox
hallarda burada tamamilə eyni şeyi göstərir. Əzabdan dəliliyə
bu keçidin zəif analogiyası odur ki, biz hamımız hansısa qəfil
əzablı xatirədən ayrılmaq və özünü fikrini dağıtmağa məcbur
etmək üçün gur səslə və ya hansısa hərəkətlə onu mexaniki
olaraq sanki özümüzdən uzaqlaşdırırıq.
Və budur, əgər dəli indinin, həm də keçmişin ayrı-ayrı
anlarını düzgün dərk edirsə, amma onların münasibətlərini,
əlaqəsini düzgün dərk etmirsə və buna görə də, yanılırsa və
sayıqlayırsa, onda dahi fərdlə onun təmas nöqtəsi də elə
bundan ibarətdir: axı sonuncu da, şeylərdə yalnız onların
ideyasını görmək və tapmaq üçün, onların əyani ifadə olunan
əsl mahiyyətini dərk etmək üçün münasibətlərin əsas qanununa
görə baş verən idrakına etinasızlıq göstərir, bu mahiyyətə
münasibətdə hər bir şey öz növünün nümayəndəsi kimi təzahür
olunur və ona görə də, Hötenin dediyi kimi, bir hal minini əvəz
edir, – axı dahi də bu üzdən şeylərin əlaqəsinin idrakını
diqqətdən qaçırır; onun seyrinin ayrıca obyekti və ya onun
qeyri-adi dərəcədə canlı bir tərzdə qavradığı indi onun
qarşısında o qədər parlaq işıqda dayanır ki, onların aid olduğu
zəncirin digər həlqələri sanki kölgədə qalır, buradan da çoxdan
etiraf olunduğu kimi dəlilik fenomenlərinə oxşar fenomenlər
meydana çıxır. Mövcud olan ayrıca şeydə mükəmməl olmayan
və modifikasiyalarla zəifləyən - dahinin seyrində öz ideyasına,
mükəmməlliyə yüksəlir; buna görə də, o, hər yerdə ifratı görür,
və bu səbəbdən onun əməlləri də həmçinin ifrata varır: o, zəruri
ölçü bilmir, ayıq baxış onda çatışmır, və nəticədə barəsində
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yuxarıda danışılanlar alınır. O, fərdləri deyil, ideyanı mükəmməll
dərk edir. Elə buna görə də, gördüyünüz kimi, şair insanı
dərindən və əsaslı surətdə bilə, amma adamlarısa çox pis tanıya
bilər: onu aldatmaq asandır, və o, hiyləgərin əlində oyuncağa
çevrilir*.

§ 37
Baxmayaraq ki, bizim baxışımıza uyğun olaraq, dahilik əsas qanunundan asılı olmayaraq dərk etmək və, deməli, yalnız
münasibətlərdə mövcud olan ayrıca şeylərin yerinə onların
ideyalarını dərk etmək qabiliyyətindən ibarətdir və uyğun
olaraq ideyanın korrelyatı, yəni artıq fərd deyil, xalis idrak
subyekti olma qabiliyyətidir – amma bu qabiliyyət daha az və
müxtəlif dərəcələrdə bütün insanlara xas olmalıdır, ona görə ki,
başqa cür onlar sənət əsərləri yarada bilmədikləri kimi onlardan
həzz almaq və ümumiyyətlə, gözəlliyi və ülviliyi qavramaq
qabiliyyətində olmazdılar və hətta bu sözlərin özləri də onlar
üçün heç bir mənaya malik ola bilməzdi. Biz buna görə də,
güman etməliyik ki, insanların tamamilə estetik həzzə qabil
olmayanları istisna olmaqla onların hamısında müəyyən
dərəcədə şeylərdə onların ideyalarını dərk etmək və bununla
da, özünü öz şəxsiyyətindən bir anlıq ayırmaq istedadı vardır.
Dahi onlardan belə bir idrakın yalnız əhəmiyyətli dərəcədə daha
yüksək dərəcəsi və daha çox davamlılığı ilə üstündür. Bu da, ona
dərk edilmiş mahiyyəti azad yaradıcılıqda yenidən canlandırmaq
*

II cildin 32-ci fəsli buraya aiddir.
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üçün zəruri olan təfərrüatlarına qədər düşünüb-daşınmanı
saxlamağa imkan verir: belə bir yenidən canlandırma –
incəsənətin yaradılmasıdır. Onun köməyi ilə də o, dərk olunmuş
ideyanı başqalarına ötürür. Bu zaman ideya dəyişilmədən eyni
olaraq qalır: elə buna görə də, onu sənət əsərinin və ya təbiətin
və həyatın bilavasitə seyrinin doğurmasından asılı olmayaraq,
estetik həzz mahiyyəti etibarı ilə eynidir. Sənət əsəri – yalnız
estetik həzzdən ibarət olan idrakın asanlaşdırılması üçün bir
vasitədir. İdeyanın təbiətdə və gerçəklikdə bilavasitə
təcəssümünə nisbətən bədii əsərdə özünü bizə daha asanlıqla
təcəssüm etdirməsi müstəsna olaraq onunla izah olunur ki,
gerçəkliyi deyil, yalnız ideyanı dərk etmiş sənətkar da, həmçinin
öz yaradıcılığında yalnız xalis ideyanı yenidən yaradır, onu
gerçəklikdən ayırır, hər hansı bir əlavə və təsadüfi elementləri
kənarlaşdırır. Sənətkar bizi dünyaya onun gözləri ilə baxmağa
məcbur edir. Onun elə gözləri vardır ki, o, şeylərin mahiyyətini
hər cür münasibətlərin xaricində dərk edir, –
dahinin
anadangəlmə vergisi, istedadı da elə budur; amma onun bu
vergini bizimlə bölüşə bilmə qabiliyyəti – sənətin qazanılmış
texnikasıdır. Buna görə də, yuxarıda estetik idrakın daxili
mahiyyətini ən ümumi və əsas cizgilərdə şərh edərək, mən
gözəlliyin və ülviliyin sonrakı daha təfsilatlı fəlsəfi
araşdırılmasında onları, eyni zamanda, həm təbiətdə, həm də
incəsənətdə izah edəcəyəm, artıq sonuncuları ayırmadan
gözəllik insanı riqqətləndirdiyi, ülvilik onu həyəcanlandırdığı
zaman insanda nə baş verir, – biz bunları hər şeydən öncə
nəzərdən keçirək; bu həyəcanı o, bilavasitə olaraq təbiətdənmi,
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həyatdanmı alır, yoxsa ona yalnız incəsənət vasitəsiləmi tutulur,
bu, mühüm olmayan, yalnız zahiri olan fərqdir.

§ 38
Seyrin estetik üsulunda biz iki bölünməz element tapdıq:
obyektin ayrıca şey kimi deyil, Platon ideyası kimi, yəni şeylərin
bütün verilmiş növünün qərar tutmuş forması kimi dərk
olunması və dərk edənin özünü fərd kimi deyil, idrakın xalis,
iradəsiz subyekti kimi dərki. Bu hər iki tərkib elementinin
birlikdə çıxış etməsinin şərti olaraq biz əsas qanunu ilə bağlı
olan idrak üsulundan imtina etməni qəbul etmişik, amma o
üsuldan ki, iradəyə və elmə xidmət etmə üçün yalnız o,
yararlıdır. Biz, həmçinin görəcəyik ki, gözəlliyin seyrindən
doğulan həzz öz mənşəyini bu iki elementdən və özü də estetik
seyrin predmetindən asılı olaraq əsasən onların birindən
götürür.
Hər cür arzu tələbatdan, yəni ehtiyacdan, yəni əzabdan
yaranır. Sonuncu ödənilmə ilə bitir, amma hər halda, ən azı, on
rədd edilmiş arzuya bir ödənilmiş arzu düşür və bundan başqa,
canatma davamlı, tələblər sonsuzdur, ödənilmə isə
qısamüddətlidir və həddindən artıq xəsisliklə verilir. Amma
hətta tam ödənilmənin özü belə – yalnız xəyalidir: yerinə
yetirilmiş arzu indi öz yerini yeni arzuya verir; birinci – dərk
olunmuş, sonuncu isə – hələ ki dərk olunmamış yanılmadır.
Uzun müddətli, artıq dəyişməyən məmnunluğu arzunun heç bir
nail olunmuş obyekti verə bilməz; əksinə, o, həmişə sədəqəyə
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bənzəyir, onu dilənçinin qarşısına atırlar ki, bu da onun
əzablarını sabaha qədər uzatmaq üçün bu günlük onun həyatını
qoruyub saxlayır. Şüurumuz hələ ki, iradəmizlə dolu
olduğundan, hələ ki özümüzü əbədi ümid və qorxu ilə arzular
coşqusunun ixtiyarına veririk, nə qədər ki, biz – arzunun
subyektiyik, heç bir vaxt nə uzun müddətli xoşbəxtliyimiz, nə də
rahatlığımız olacaqdır. Biz bədbəxtliyi axtarır, ya ondan qaçır,
qorxuruqmu və ya həzzə çalışırıqmı, – bu, mahiyyəti etibarı ilə
fərqsizdir: əbədi tələbkar iradə sarıdan qayğılanma hansı
şəkildə olmasından asılı olmayaraq, şüuru fasiləsiz olaraq
doldurur və həyəcanlandırır, amma rahatlıq olmadan həqiqi
rifah qətiyyən mümkün deyildir. Arzunun subyekti, beləliklə,
İksionun əbədi fırlanan təkərinə zəncirlənmişdir, suyu daimi
olaraq Danaidlərin xəlbiri ilə götürən, əbədi olaraq susuz qalan
Tantaldır12.
Amma o zaman ki, zahiri səbəb və ya daxili əhval-ruhiyyə
bizi qəfildən arzuların sonsuz axınından çəkib çıxardır, idrakı
iradəyə kölə xidmətindən qoparıb ayırır və fikir artıq arzunun
motivlərinə yönəlmir, şeyləri onların iradə ilə əlaqəsindən asılı
olmayaraq qavrayır, yəni onları qərəzsiz, subyektivlik olmadan,
xalis obyektiv olaraq seyr edir, onları motiv deyil, təsəvvür
olduqları üçün bütövlükdə onlara qərq olaraq seyr edir, – o
zaman öz-özünə dərhal bizim əbədi olaraq axtardığımız və
əbədi olaraq bizim əlimizdən sürüşərək çıxan və özünün ilkin
yoluna – arzular yoluna qayıdan hüzur, rahatlıq qədəm qoyur və
bu, bizim üçün yaxşı olur. Biz o ağrısız halı hiss edirik ki, Epikür
bunu ali nemət və tanrıların halı13 kimi həmd etmişdi, zira belə
anlarda biz iradənin alçaldıcı əsarətini öz üzərimizdən atırıq,
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arzunun katorqa işinin şənbəsini bayram edirik və İksionun
təkəri dayanır.
Amma məhz belə bir halı mən yuxarıda ideyanın dərk
olunması üçün zəruri olan, xalis seyr kimi təsvir etdim: biz onun
daxilində əriyirik, obyektdə itirik, hər cür fərdiliyi unuduruq,
əsas qanununun ardınca gedən və yalnız münasibətləri
qavrayan idrakdan imtina edirik; və bu halda, eyni zamanda və
ayrılmaz surətdə seyr olunan təkcəli şey
öz növünün
ideyasınadək, dərk edən fərd isə – iradəsiz idrakın xalis
subyektinədək yüksəlir və onların hər ikisi özlüyündə artıq
zaman axınının və istənilən başqa münasibətlərin xaricindədir.
O zaman günəşin qürub etməsinə zindandanmı və ya
qəsrdənmi baxmaq artıq fərqsizdir.
Daxili əhval-ruhiyyə, idrakın arzu üzərində üstünlüyü
belə bir vəziyyəti istənilən şəraitdə meydana çıxara bilər. Bunu
bizə o görkəmli Niderland rəssamları sübut edirlər ki, onlar belə
bir xalis obyektiv seyri ən əhəmiyyətsiz predmetlərə
yönəltmişlər və öz natürmortlarında öz obyektivliklərinə və
mənəvi rahatlıqlarına əbədi abidə ucaltmışlar: tamaşaçı bu
mənzərələri riqqətsiz seyr edə bilməz, ona görə ki, onlar onun
qarşısında sənətkarın o sakit, dinc, iradəsiz əhval-ruhiyyəsini
dirildir ki, o, bu qədər əhəmiyyətsiz şeylərin belə bir obyektiv
seyrinə dalmaq, onları belə diqqətlə nəzərdən keçirmək və bu
seyri belə düşünülmüş bir şəkildə yenidən yaratmaq üçün zəruri
idi. Bu cür mənzərə tamaşaçını da bu əhval-ruhiyyədə iştirak
etməyə meylləndirdiyinə görə onun riqqəti bir çox hallarda həm
də narahat, güclü arzularla həyəcanlandırılan öz məxsusi
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mənəvi durumunun kontrastları ilə güclənir. Landşaft
rəssamları, xüsusən Reysdal yüksək dərəcədə əhəmiyyətsiz
görünüş bir çox hallarda elə həmin ruhda təsvir edirdilər və elə
həmin, hətta daha fərəhli bir təəssürat yaradırdılar.
Belə bir nəticəyə yalnız bədii ruhun daxili qüvvəsi nail
olur; amma bu xalis obyektiv əhval-ruhiyyə ətraf obyektlərin,
təbiət gözəlliklərinin bolluğunun sayəsində anlaşıla bilən olur və
özünə xarici dəstək qazanır, təbiət gözəlliklərinin özləri
tamaşaçını özlərinin seyrinə cəlb edirlər. Onda təbiət qəflətən
bizim baxışlarımız qarşısında aşkara çıxır, demək olar ki, o
həmişə bir anlıq belə olmasına baxmayaraq bizi öz
subyektivliyimizdən, iradəyə kölə kimi xidmət etmədən çəkib
çıxarmağa və xalis idrak vəziyyətinə gətirməyə müyəssər olur.
Bununla da, insan, hətta ehtirasların, ehtiyacın və qayğının
zülmünə məruz qalmış insan özünün təbiətə bircə azad
baxışında gözlənilmədən özündə bir yüngüllük, gümrahlıq və
qüvvə tapır: ehtirasların burulğanı, arzuların və qorxunun
cövlanı və istəyin bütün əzabları hansısa möcüzə ilə dərhal ram
edilir, zira o anda ki, biz arzudan qopub ayrılaraq, özümüzü xalis
iradəsiz idrakın ixtiyarına veririk, sanki başqa bir dünyaya daxil
oluruq, elə bir dünyaya ki, burada artıq heç nə yoxdur ki,
iradəmizi həyəcanlandırsın və bizi güclü sarsıntıya məruz qoya
bilsin. Azad olunmuş idrak yuxu və yuxugörmə bizi uzaqlara
aparır, bütün bunlar üzərində yüksəklərə qaldırır, xoşbəxtlik və
bədbəxtlik yox olur, biz artıq fərd deyilik, o, unudulmuşdur, biz
yalnız idrakın xalis subyektiyik, bütün dərk edən varlıqlardan
baxan, amma müstəsna olaraq insanda iradəyə xidmətdən
tamamilə azad ola bilən vahid dünya gözüyük və bunun
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nəticəsində fərdiliyin hər hansı bir fərqi o dərəcədə məhv olur
ki, bu zaman bu seyr edən gözün qüdrətli kralamı, yoxsa
dilənçiyəmi məxsus olması bir elə fərq etmir. Zira bu sərhədi nə
xoşbəxtlik, nə də dərd keçmir. Bizim dərdimizdən tam
uzaqlaşdığımız vilayət həmişə bizim lap yaxınlığımızdadır, –
amma onun daxilində uzun müddət qalmağa kimin qüvvəsi
çatar? Elə ki, bu xalis seyr obyektlərinin iradəmizə və
şəxsiyyətimizə olan hansısa münasibəti şüura bir daha daxil
olur, ovsunlama bitir: biz yenə də o idraka qərq oluruq ki,
burada əsas qanunu hökm sürür, biz artıq ideyanı deyil, yalnız
təkcəli şeyi, özümüzün də aid olduğumuz zəncirin həlqəsini dərk
edirik və biz bir daha bütün dərdlərimizin ixtiyarına verilirik.
İnsanların əksəriyyəti obyektivliyə, yəni dahiliyə qətiyyən sahib
olmadıqlarından, demək olar ki, həmişə belə bir vəziyyətdə
qalırlar. Elə buna görə də, onlar həvəssiz olaraq təbiətlə başbaşa qalırlar – onların cəmiyyətə, ən azı, kitaba ehtiyacları var.
Zira onların idrakı iradəyə xidmət etməkdən qalmır, buna görə
də, onlar predmetlərdə öz iradələrinə hansısa münasibəti
axtarırlar, belə bir münasibətə malik olmayan hər bir şey isə
onların qəlblərinin dərinliyində dəyişməz olaraq ümidsiz bir nida
doğurur: "bunun mənə faydası yoxdur"; buna görə də, onlar
tənhalıqda olduqları zaman, hətta ən gözəl ətraf belə onlar
üçün boş, kədərli, yad və düşməncəsinə bir şəkil alır.
Nəhayət, iradəsiz seyrin elə həmin bəxtiyarlığı öz –özünü
aldatma sayəsində onu bəzədilmiş şəkildə təqdim edərək. gözəl
sehrini keçmişə və uzaqlara da yayır, Zira çoxdan ötüb keçmiş,
haradasa
uzaqda
keçirdiyimiz
günləri
yaddaşımızda
canlandıraraq, fantaziya iradənin subyektini deyil, yalnız
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obyektləri dirildir, iradənin subyekti isə həm o zaman, həm də
indi öz sağalmaz əzablarını özü ilə gətirir; amma biz onları
unutmuşduq, zira o zamandan bəri onlar öz yerlərini
başqalarına vermişdilər. Və budur, obyektiv seyr xatirədə də,
elə indi də etməli olduğu kimi təsir edir, bir şərtlə ki, biz
özümüzü iradəsiz olaraq onun ixtiyarına verməyə qabil olaq.
Bunun da nəticəsində, xüsusən də hansısa dərdin bizi
qeyri-adi dərəcədə əzdiyi anlarda o baş verir ki, keçmiş və
uzaqda olan barədə gözlənilməz xatirə qarşımızdan sanki
itirilmiş cənnət kimi keçir. Fantaziya fərdi-subyektiv olanı deyil,
yalnız obyektiv olanı dirildir və biz belə xəyal edirik ki, bu
obyektiv olan bizim qarşımızda elə o zaman da təmiz, iradəyə
qarşı heç bir münasibətlə korlanmamış, indi onun obrazının
fantaziyamızda durduğu kimi dayanırdı; halbuki, obyektlərin
arzumuza münasibəti, yəqin ki, bizə o zaman da indi olduğu
kimi əzab vermişdir. Və qarşımızda duran obyektlərdə bizi hər
hansı bir əzabdan bizdən uzaqda duran obyektlər kimi azad edə
bilər, bir şərtlə ki, yalnız biz onların xalis obyektiv seyrinə
yüksəlməyə və belə bir illüziya qurmağa qabil olaq ki, bizim
özümüz deyil, yalnız bu obyektlər mövcuddur; o zaman özünün
əzab çəkən mənindən əl çəkmiş bizlər idrakın xalis subyekti
olaraq bu obyektlərlə qovuşuruq və onlara bizim dərdimiz yad
olduğu kimi, eləcə də, belə anlarda, o, elə bizim özümüzə də
yaddır. O zaman yalnız təsəvvür kimi dünya qalır, iradə kimi
dünya isə yox olur.
Bütün bu mülahizələrlə mən göstərmək istəyirdim ki,
estetik həzzdə onun subyektiv şərtinin payı öz təbiətinə görə
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necədir və nə qədər böyükdür: idrakın iradəyə xidmətdən azad
olması, fərd olaraq öz məninin unudulması, şüurun xalis,
iradəsiz, zamandankənar, hər hansı bir münasibətlərdən
müstəqil olan idrak subyektinə yüksəlməsi. Estetik seyrin bu
subyektiv tərəfi ilə həmişə eyni zamanda zəruri korrelyat və
obyektiv tərəf kimi Platon ideyasının intuitiv qavranılması çıxış
edir. Amma bu ikinci tərəfin və incəsənətin ona münasibətdə
rolunun daha təfsilatlı nəzərdən keçirilməsinə müraciət
etməzdən öncə, estetik həzzin subyektiv tərəfi üzərində hələ də
bir qədər dayanmaq, onun nəzərdən keçirilməsinin yalnız
ondan asılı olan və onun modifikasiyası ilə meydana çıxan ülvilik
təəssüratının analizi ilə tamamlanması üçün daha
məqsədəuyğun olacaqdır. Sonra isə estetik həzzin artıq bizim
tərəfimizdən tədqiqi onun obyektiv tərəfinin nəzərdən
keçirilməsi sayəsində tam bitkinlik əldə edəcəkdir.
Bu vaxta qədər şərh olunanlara aşağıdakı qeydləri də
əlavə etmək lazımdır. İşıq – bütün şeylərdən ən fərəhlisidir: o,
xeyirxah və bərəkətli olan bütün hər şeyin simvoluna
çevrilmişdir. Bütün dinlərdə o, əbədi xilas mənasını, qaranlıq isə
– lənətlənmə mənasını verir. Hörmüz pak işıqda, Əhrimən isə –
əbədi gecədə yaşayır14. Dantenin cənnəti demək olar ki, London
vağzalının malik olduğu görünüşə malikdir: bütün bəxtiyar
ruhlar işıq saçan nöqtələr kimi görünür, onlar düzgün fiqurlara
birləşirlər. İşığın olmaması, yoxluğu bizi bilavasitə olaraq
qüssəyə düçar edir, onun qayıdışı isə bizə xoşbəxtlik verir;
rənglər bilavasitə olaraq onların şəffaflığı halında yüksək
dərəcəyə çatan canlı sevinc oyadır. Bütün bunlar yalnız ona
görə baş verir ki, işıq idrakın ən mükəmməl əyani üsulunun
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korrelyatı və şərtidir – iradənin bilavasitə tamamilə affiksasiya
etməyən idrakının ən mükəmməl əyani üsulunun korrelyatı və
şərti kimi. Zira görmə, başqa hisslərin əksinə olaraq özlüyündə
bilavasitədir və özünün təsiri ilə orqanda xoş və ya xoş olmayan
hiss oyatmaq qabiliyyətində deyildir, yəni o, iradə ilə bilavasitə
əlaqəyə malik deyildir; o zaman yalnız dərrakədə doğulan seyr
obyektin iradəyə münasibətindən ibarət olan belə bir əlaqəyə
malik ola bilər. Artıq eşitməyə tətbiqən bu, başqa cür şəkil alır:
səslər bilavasitə olaraq əzab yarada bilər və digər tərəfdən,
bilavasitə olaraq, harmoniyaya və ya melodiyaya münasibəti
olmadan hissi cəhətdən xoş ola bilər. Bütün bədənin ümumi
hissi ilə tamamilə eyni olaraq lamisə iradəyə bu bilavasitə təsirə
daha çox tabedir, baxmayaraq ki, ağrı və həzz olmadan da
təmas mövcuddur. Qoxular isə həmişə xoşdur və ya xoş deyildir,
dad isə – daha çox. İki sonuncu hiss, beləliklə, iradəyə daha çox
yaxındır, buna görə də, onlar – ən az dərəcədə nəcibdir və Kant
onları subyektiv hisslər adlandırmışdır.
Beləliklə, işığa sevinmək – əslində ən xalis və ən
mükəmməl əyani idrakın obyektiv imkanına sevinmək mənasını
verir və bu sevinc onunla izah olunur ki, hər hansı bir arzudan
azad və hər hansı bir arzudan əl çəkmiş xalis idrak ali dərəcədə
sevinclidir və artıq özlüyündə estetik həzzin böyük payına
malikdir. İşığın bu qavrayışı həmçinin onu da izah edir ki, niyə
biz obyektlərin sudakı əkslərini qeyri-adi dərəcədə gözəl hesab
edirik. Cisimlərin bir-birinə təsirinin bu ən yüngül, ən sürətli və
ən zərif üsulu – əks olunmuş işıq şüalarının təsiridir, öz
qavrayışlarımızın ən mükəmməli və ən xalisinə görə biz bu üsula
borcluyuq, bu üsul burada bizim gözlərimiz qarşısında böyük
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miqyasda tamamilə aydın, hərtərəfli görünən və dolğun şəkildə
səbəbdə və əməldə dayanır, buradan da – bizim bu
mənzərədən doğulan estetik heyranlığımız meydana çıxır, bu
mənzərə isə özünün başlıca tərəfi ilə bütövlükdə estetik həzzin
subyektiv əsasına köklənir və xalis idrakdan və onun yollarından
doğulan bir heyranlıqdır*.

§ 39
Estetik həzz özlüyündə iradəyə əks olaraq xalis, əyani
idrakdan doğan heyranlıq olduğu üçün, bu həzzin subyektiv
momentini ön plana çəkən yuxarıdakı bütün bu düşüncələrə
ülvilik hissi adlandırılan əhval-ruhiyyənin bilavasitə olaraq
onlarla bağlı olan aşağıdakı izahı qovuşur.
Artıq yuxarıda qeyd olunmuşdur ki, xalis seyrə qərq
olmaq o zaman bütün hər şeydən daha asandır ki, bu zaman
predmetlər ona qarşı gəlir, yəni özlərinin müxtəlif və bununla
da, müəyyən və aydın formaları ilə asanlıqla öz ideyalarının
nümayəndələri olurlar, – obyektiv mənada gözəllik elə bundan
ibarətdir. Gözəl təbiət bu xassəyə əsasən malikdir və ona görə
hətta ən hissiyyatsız insana belə bir anlıq da olsa estetik həzz
verir. Diqqəti o da özünə cəlb edir ki, xüsusən bitki aləmi estetik
seyrə daha çox cəlb edir və sanki bunu özü istəyir; hətta belə
demək istəyirsən: bitkilərin bu cür həssaslığı onunla bağlıdır ki,
bu üzvi varlıqların özləri heyvani orqanizmlər kimi idrakın

*

II cildin 33-cü fəsli buraya aiddir.
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bilavasitə obyekti kimi çıxış etmirlər, və buna görə də, kor arzu
dünyasından təsəvvür dünyasına keçmək üçün başqa bir başa
düşən fərdə ehtiyacları vardır; və onlar bilavasitə olaraq
məhrum olduqlarına heç olmasa dolayı yolla nail olmaqdan
ötrü belə bir keçid üçün sanki qəribsəyirlər. Özü də, mən
burada bu riskli və fantaziya həddində ola bilən fikri tamamilə
kənara qoyuram, zira təbiətin yalnız çox səmimi və
fədəkarcasına seyri onu oyada bilər və ya ona bəraət qazandıra
bilər*. Və budur, təbiətin bu həssaslığı, onun formalarının
görkəmliliyi və aydınlığı, bu formalarda,anlarda bizi məftun
edən fərdiləşmə ideyaları bizi hələ ki, iradəyə tabe olan
idrakdan, yalnız münasibətlərin idrakından estetik seyrə gətirir
və bununla da bizi idrakın iradəsiz subyektinə qədər yüksəldir, –
o vaxta qədər ki, bizə təsir edən şey gözəllik, bizdə oyanan isə
gözəllik hissi olur. Amma əgər önəmli obrazları bizi xalis seyrə
cəlb edən predmetlər ümumiyyətlə özünün obyektliyində –
insan bədənində ifadə olunduğu kimi insani iradəyə
düşməncəsinə münasibətdədirsə, onunla mübarizə aparırsa,
onu özünün dəfolunmaz üstünlüyü ilə hədələyirsə və ya özünün
ölçüyə gəlməz əzəməti ilə onu heç nə oluncaya qədər alçaldırsa
və əgər tamaşaçı bununla belə öz iradəsinin üstünə gələn
düşməncəsinə münasibətə diqqət yetirmirsə və onu
qavradığına və dərk etdiyinə baxmayaraq, ondan şüurlu olaraq
İndi məni o agahlıq daha çox sevindirir və heyrətə gətirir ki, mən bu
fikri çəkinərək və ehtiyatla söylədikdən 40 il keçdikdən sonra məlum
olur ki, müqəddəs Avqustin onu artıq söyləmişdir: "Bitkilər hisslərə
onların bu görünən dünyanı gözəlləşdirən müxtəlif formalarını
qavramaq imkanını verirlər, onlar bilə bilmədikləri üçün, sanki dərk
edilmiş olmaq istəyirlər" ("İlahi şəhər barədə " XI, 27).
*
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üz döndərirsə, əgər o öz iradəsindən və onun
münasibətlərindən zorakı olaraq əl çəkərək və özünü müstəsna
olaraq idrakın ixtiyarına buraxaraq, bir xalis iradəsiz subyekt
olaraq iradə üçün dəhşətli olan bu predmetləri sakit bir tərzdə
seyr edirsə, onların yalnız hər hansı bir münasibətə yad olan
ideyasını qavrayırsa və buna görə də, həvəslə onların seyrinə
dayanırsa və bununla da, özü, öz şəxsiyyəti, öz arzusu və hər
cür arzu üzərində yüksəlirsə – o zaman onun daxilini ülvilik hissi
doldurur, o, yüksəliş vəziyyətində olur və buna görə də, belə bir
vəziyyəti doğuran predmet də, həmçinin ülvi adlanır. Beləliklə,
ülvilik hissi gözəllik hissindən aşağıdakılarla fərqlənir: gözəllik
halında xalis idrak mübarizə olmadan üstünlük qazanır, ona
görə ki, obyektin gözəlliyi, yəni onun ideyasının dərk olunmasını
asanlaşdıran xassə müqavimət olmadan və buna görə də,
sezilmədən şüurdan iradəni və münasibətlərin ona xidmət
edən idrakını uzaqlaşdırır, bu şüuru idrakın xalis subyektinə
çevirir, belə halda iradədən, hətta xatirə belə qalmır; əksinə,
ülvilik halında xalis idrakın bu vəziyyəti yalnız bu obyektin
iradəyə əlverişsiz kimi tanınan münasibətlərindən şüurlu və
zorakı uzaqlaşma, iradə və ona aid olan idrak üzərində azad və
şüurlu yüksəliş yolu ilə əldə olunur. Bu yüksəlişə yalnız şüurlu
olaraq nail olmaq deyil, həm də onu əldən buraxmamaq
lazımdır və buna görə də, o, daimi olaraq iradə barədə xatirə ilə
müşayiət olunur, amma nədənsə qorxmaq və ya nəyisə
arzulamaq kimi xüsusi iradə, fərdi istək barədə deyil,
ümumiyyətlə insani iradə barədə, çünki o, özünün ümumi
ifadəsini öz obyektliliyində – insan bədənində - tapır. Elə ki,
yalnız iradənin real ayrıca aktı şüura gerçək şəxsi bəla və
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predmet tərəfdən təhlükə şəklində daxil olur və dərhal bununla
həyəcanlanmış olan fərdi iradə üstünlük qazanır, seyrin
sükunətini, rahatlığını qeyri-mümkün edir və ülvilik təəssüratı
öz yerini qorxuya verərək yox olur, qorxunun təsiri altında da
fərdin xilas olma meyli hər hansı bir başqa fikri sıxışdırıb aradan
çıxarır. Bir neçə nümunə estetik ülviliyin bu nəzəriyyəsini
aydınlaşdırmaqda və onu hər hansı bir şübhə xaricində
qoymaqda çox kömək edəcəkdir; bununla birgə onlar
göstərəcəklər ki, ülvilik hissinin dərəcələri nə qədər də
müxtəlifdir. Zira sonuncunun gözəllik hissi ilə əsas şeydə, yəni
xalis iradəsiz idrakda və onu qaçılmaz olaraq müşayiət edən,
əsas qanunu ilə müəyyənləşən hər cür münasibətlərin xaricində
dayanan ideyaların idrakında eyni olması, və ondan yalnız bir
əlavə anda, yəni, subyektin seyr edilən obyektin ümumiyyətlə
iradəyə qarşı dərk olunmuş düşmən münasibəti üzərində
yüksəlməsi ilə fərqlənməsi üzündən, bu əlavə anın qüvvə iləmi,
aydınlıqlamı, səbatlılıqlamı və yaxınlıqlamı, yoxsa zəifliklə,
uzaqlıqla
və
yalnız
təzəcə
fikirdə
tutulma
ilə
səciyyələnməsindən asılı olaraq ülviliyin bir çox dərəcələri və
gözəllik olandan ülvili olana bir çox keçidlər meydana çıxır. Mən
şərh məqsədi ilə öncə ülvilik təəssüratının bu keçidlərinin və
ümumiyyətlə,
daha
zəif
dərəcələrin
nümunələrinin
göstərilməsini daha əlverişli hesab edirəm, baxmayaraq ki,
estetik qavrama qabiliyyətlərinin ümumiyyətlə çox böyük
olmayan və fantaziyası o qədər də canlı olmayan kəslər bu
təəssüratın yalnız sonrakı, daha yüksək və daha aydın
dərəcələrinin nümunələrini başa düşəcəklər; qoy belə oxucular
yalnız onlara diqqət yetirsinlər, yuxarıda xatırlanan təəssüratın
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xeyli zəif dərəcələrini əvvəlki nümunələrini isə kənara
qoysunlar.
İnsanın, eyni zamanda, həm arzunun ipə-sapa yatmayan
kor coşqusu (öz fokusu kimi genitaliyaların qütbü ilə
səciyyələnən) və həm də xalis idrakın əbədi, azad, işıqlı subyekti
(beynin qütbü ilə səciyyələnən) olduğu kimi, bu əksliyə uyğun
olaraq, günəş eyni zamanda həm işığın, həm idrakın ən
mükəmməl növünün şərti və ona görə də şeylərin içərisində ən
çox sevinc doğuranının mənbəyidir, həm də istiliyin, həyatın
birinci şərtinin, yəni iradənin yüksək pillələrdə hər cür
təzahürünün mənbəyidir. Elə buna görə də, o şey ki, iradə üçün
istilikdir, o, idrak üçün – işıqdır. Ona görə də, işıq - gözəllik
tacında ən böyük almazdır və hər bir gözəl şeyin dərk
olunmasına həlledici təsir göstərir: onun iştirakı, ümumiyyətlə,
vacib şərt kimi çıxış edir; onun uğurlu paylanması ən gözəl
olanın belə gözəlliyini gücləndirir. Amma o, xüsusən
arxitekturada gözəlliyin gücləndirilməsi üçün əlverişlidir; özü də,
o, hətta ən əhəmiyyətsiz predmeti belə gözəl edə bilər. Və
budur, sərt qışda, təbiətin ümumi donması zamanı biz görürük
ki, aşağıda dayanan, nəhəng daşlarda əks olunan günəşin
şüaları necə işıq saçır, amma qızdırmırlar, yəni iradə üçün deyil,
idrakın yalnız xalis növü üçün əlverişlidirlər, – işığın bu nəhəng
daşlarda gözəl oyununun bu mənzərəsi bizi xalis idrak
vəziyyətinə gətirir, eləcə də hər hansı bir digər gözəllik; amma
bu vəziyyət elə həmin şüalarla gətirilən istiliyin çatışmamasını,
yəni həyatverici başlanğıcın kifayət qədər olmamasını yüngülcə
xatırlatmaqla burada iradənin maraqları üzərində müəyyən
dərəcədə yüksəlməni tələb edir, hər cür arzudan uzaq olan və
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buna görə də, gözəllik hissindən ülvilik hissinə keçid kimi
təzahür olunan xalis idrakda qalmağa sakit çağırışı özündə
ehtiva edir. Bu, gözəllikdə ülviliyin ən zəif iştirakıdır – onun özü
burada yalnız o qədər də böyük olmayan dərəcədə çıxış edir.
Demək olar ki, elə bu cür zəif nümunə də – aşağıdakıdır.
Açıq üfüqdə olan elə xəlvət bir guşəyə çəkilək ki, burada
səmada bircə belə bulud olmasın, ağaclar və bitkilər tamamilə
hərəkətsiz olan havada uçsun, burada heyvanlar olmasın,
insanlar gözə görünməsin, sular dalğalanmasın, dərin sükut
hökm sürsün. Belə bir şəraiti sanki ciddiliyə, hər cür arzudan və
onun ehtiyaclarından uzaq olan seyrə səsləyir və artıq elə təkcə
bu, boş, issiz və son dərəcə dinc təbiətə ülvilik çaları verir. Zira
o, daimi canatma və nailiyyəti tələb edən iradə də, heç bir
obyekti, nə əlverişlisini, nə əlverişsiz olanı təklif etmir və buna
görə də, yalnız xalis seyrin sükunəti qalır; ona qabil olmayan
kəsi isə məşğul olmayan iradənin boşluğu, sıxıntı və öz
bivecliyindən doğulan xəcalət öz ağuşuna alır. Ətrafın bu xaliliyi,
boşluğu intellektual ləyaqətimizin ölçüsüdür, bunun üçün
ümumiyyətlə yaxşı meyar kimi bizim tənhalığa dözmək və
tənhalığı sevmək qabiliyyətimiz çıxış edir. Təsvir olunmuş şərait
ülviliyin zəif dərəcədə nümunəsini verir, ona görə ki, onda
sakitliyi və özünə yetərliliyində xalis idrak vəziyyətinə və özünə
kontrast olaraq daim boşuna çabalamağa ehtiyacı olan iradənin
asılılığı və kasadlığı barədə xatırlatma da qarışır. Bu, ülviliyin
məhz o növüdür ki, Şimali Amerikanın dərinliklərində sonsuz
preriyaların mənzərəsi onunla şöhrət tapır.
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Amma indi təsəvvür edək ki, belə bir yer hətta
bitkilərdən belə məhrumdur və ətrafda yalnız çılpaq qayalar
görünür; o zaman bizim mövcudluğumuz üçün zəruri olan üzvi
bütün hər şeyin yoxluğu artıq bizim iradəmizi həyəcanla
doldurar və səhra dəhşətli xarakter alar; əhval-ruhiyyənin
faciəviliyi güclənər və xalis idraka yüksəlmək yalnız iradənin
mənafeyindən daha dərindən uzaqlaşma yolu ilə mümkün
olacaqdır və əgər xalis idrak vəziyyəti bizi bir müddət öz
ağuşuna alarsa, onda ülvilik hissi aşkar bir tərzdə təzahür
olunar.
Onu daha yüksək dərəcədə aşağıda göstərilən şərait
oyada bilər: təbiətin coşqun təlatümü; qorxunc, qara buludların
yaratdığı yarızülmət; böyük, çılpaq, bir-birinə sıxılaraq üfüqü
bağlayan sallanmış qayalar; köpüklənən, səsli-küylü sular; izsiz
səhra; dərələrdə əsən küləyin uğultusu. Bizim asılılığımız,
təbiətlə düşmənsayağı mübarizəmiz,
onun tərəfindən
sındırılmış iradəmiz bizim qarşımızda indi aydın bir şəkildə çıxış
edir; amma hələ ki, şəxsi sıxıntı üstünlük əldə etmir və biz
estetik seyrdə qalırıq, o vaxta qədər estetik seyrdə qalırıq ki,
təbiətin bu mübarizəsi sınmış iradənin bu obrazı içərisindən
idrakın xalis subyekti boylanır və sakit bir tərzdə, təmkinlə,
laqeyd bir halda (unconcerned) o şeylərin ideyalarını dərk edir
ki, onlar iradə üçün dəhşətli və qorxuludur. Ülvilik hissi də elə
bu təzaddan ibarətdir.
Təəssürat o zaman daha güclü olur ki, bu zaman biz öz
qarşımızda təbiətin hiddətlənmiş qüvvələrinin irimiqyaslı
mübarizəsini görürük, bu zaman, təsvir olunmuş şəraitdə,
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yuxarıdan gələn axın öz gurultusu ilə bizi öz səsimizi eşitmək
imkanından məhrum edir; və ya o zaman ki biz fırtınadan
lərzəyə gələn ucsuz-bucaqsız dənizin kənarında, sahilində
dayanırıq: ev böyüklüyündə olan dalğalar yüksəlir və enir,
özünün bütün qüvvəsi ilə sıldırım, yalçın qayalara çırpılır və
köpüyü yüksəklərə qaldırır; tufan uğuldayır, dəniz nərildəyir,
qara buludlar ildırımın zərbələrindən işıq saçır, və şimşəyin
gurultusu tufanın və dənizin səsini boğur. O zaman bu
mənzərənin təmkinli tamaşaçısında onun şüurunun ikili təbiəti
özünün son dərəcə aydınlığına nail olur: o, özünü fərd olaraq,
iradənin fani təzahürü olaraq hiss edir, bu təzahür həmin
qüvvələrin kiçicik zərbəsi tapdanıb, əzilə bilər; o, özünü bu
qüdrətli təbiət qarşısında aciz görür, özünü onun ixtiyarında
təsadüfün hökmü altında olan, azman qüvvələr önündə yox
olan heç nə kimi hiss edir; və bununla birgə o, özünü idrakın
əbədi sakit subyekti kimi hiss edir, idrakın həmin bu əbədi sakit
subyekti isə obyektin şərti olaraq bütün bu dünyanın
daşıyıcısıdır və təbiətin dəhşətli mübarizəsi yalnız onun
təsəvvürüdür, onun özü isə ideyaların asudə qavrayışında
azaddır, hər hansı bir arzu və hər hansı bir ehtiyac ona yaddır.
Ülviliyin tam təəssüratı, bax, budur; onun üçün burada səbəb
kimi isə fərdi məhv olma ilə hədələyən və ondan ölçüyəgəlməz
dərəcədə üstün olan qüvvənin yaratdığı mənzərə çıxış edir.
Əgər məkan və zaman daxilində elə bir sadə əzəməti
təsəvvür etsək ki, onun ölçüyəgəlməzliyi qarşısında fərd heç
nədir, onda o, tamamilə başqa bir qaydada meydana çıxır. Biz
bu təəssüratın daxili mahiyyətinin şərhində Kantla tamamilə
fərqli mövqe tutmağımıza və burada nə əxlaqi refleksiyaların,
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nə də sxolastik fəlsəfənin hipostazlaşdırılmış mahiyyətlərinin
heç bir iştirakını qəbul etməməyimizə baxmayaraq, Kantın
terminlərini və onun düzgün təsnifatını saxlayaraq ülviliyin
birinci növünü dinamik ülvilik, ikinci növünü isə – riyazi ülvilik
adlandıra bilərik15.
Məkan və zaman daxilində sonsuz böyük dünya barədə
düşüncələrdə özümüzü itirəndə, keçmiş və bundan sonra
gələcək minilliklər barədə düşünəndə və ya gecənin səması
həqiqətən saysız-hesabsız dünyaları bizim gözlərimiz önünə
gətirəndə və beləliklə kainatın ölçüyəgəlməzliyi qeyri-iradi
olaraq bizim şüurumuza nüfuz edəndə, – o zaman biz özümüzü
heçlik qədər kiçik hiss edirik, hiss edirik ki, bir fərd, bir canlı
bədən, iradənin bir keçici, ötəri təzahürü olaraq sanki okeanda
bir damla kimi biz yox oluruq, boşluq içərisində əriyirik. Amma
eyni zamanda, bizim bu cür şəxsi heçnəliyimizin kabusuna, bu
doğru olmayana və imkansızlığa qarşı, şeyin bilavasitə dərki
yüksəlir ki, bütün bu dünyalar yalnız bizim təsəvvürümüzdə
mövcuddur, onlar – xalis idrakın əbədi subyektinin
modifikasiyalarıdır, o subyektin ki, fərdiliyimiz barədə unudan
kimi biz özümüzü onunla dərk edirik və o, bütün dünyaların və
bütün zamanların zəruri, şərtləndirici daşıyıcısıdır. Dünyanın
öncə bizi təşvişə salan nəhəngliyi indi bizim daxilimizdə uyuyur:
bizim ondan asılılığımız onun bizdən asılılığı tərəfindən məhv
edilir.
Bütün bunlar, amma, dərhal bizim refleksiyanın
predmetinə çevrilmir, yalnız onun öncədən duyulması kimi
təzahür olunur ki, biz dünya ilə müəyyən mənada (yalnız fəlsəfə
tərəfindən izah olunan mənada) vahidik, və buna görə də, onun
ölçüyəgəlməzliyi bizi sıxıntılara məruz qoymur, əksinə, bizi
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yüksəldir. Bu, – şeyin öncədən duyulmasıdır ki, o vedaların
upanişadalarında dəfələrlə müxtəlif formalarda ifadə
olunmuşdur, artıq xatırladığımız kəlamda: "Mən məcmu halında
bütün bu yaradıqlaram, və, məndən savayı heç nə yoxdur"
(Oupnek'hat, c. 1, səh. 122). Bu, öz şəxsi fərdiliyi üzərində
yüksəlmə, ülvilik hissidir. Biz riyazi cəhətdən ülvi olanı artıq
hansısa bir məkan sayəsində tamamilə bilavasitə olaraq
qavrayırıq. Bu məkanın kainatla müqayisədə kiçik olmasına
baxmayaraq, bizim üçün onun bilavasitə müşahidə oluna
bilməsi öz böyüklüyünün hər üç ölçüsü ilə bizə təsir edir, bu
böyüklük bizim bədənimizin ölçülərini, demək olar ki, sonsuz
dərəcədə kiçik göstərmək üçün kifayətdir. Qavrayış üçün heç nə
verməyən açıq məkan heç bir vaxt belə bir təsir göstərə bilməz:
o, bütün ölçülərdə məhdudiyyətlər sayəsində bilavasitə olaraq
qavranılmalıdır, – məsələn, Romanın Pyotr məbədində və ya
Londonun Pavel məbədində yüksək və böyük tağ-tavan,günbəz
belədir. Ülvilik hissi burada bizim bədənimizin o böyüklük
qarşısında yox olmaqda olan heçliyinin dərk olunmasından
doğulur ki, onun özü digər tərəfdən, yalnız bizim
təsəvvürümüzdə yatır və onun daşıyıcısı dərk edən subyekt
olaraq bizik; başqa sözlə, burada və hər yerdə, bu hiss bizim bir
fərd, iradənin bir təzahürü olaraq mənimizin əhəmiyyətsizliyi və
asılılığı ilə bizim özümüzü idrakın xalis subyekti olaraq dərk
etməyimiz arasındakı kontrast ucbatından meydana çıxır. Hətta
ulduzlu səma belə, əgər ona refleksiya olmadan baxılsa, yalnız
daş qibləyə oxşar şəkildə təsir göstərir və əsl böyüklük kimi
deyil, yalnız yaradan böyüklük kimi təsir göstərir.
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Seyrimizin bəzi predmetləri ülvilik təəssüratını onunla
oyadırlar ki, həm onların məkanca böyüklüyü, həm də onların
çox əski qədimliyi, yəni zaman davamiyyəti sayəsində biz
özümüzü onlarla bir sırada heçlik olacaq dərəcədə kiçik hiss
edirik və buna baxmayaraq onların seyrinin bəxtiyarlığına qərq
oluruq; yüksək dağlar, Misir piramidaları, uzaq keçmişin nəhəng
xarabalıqları belədir.
Ülviliyin tərəfimizdən verilmiş izahı etik sahəyə, yəni,
xarakterin ülviliyi adlandırılana da tətbiq oluna bilər. Və o öz
mənbəyini ondan götürür ki, iradə onu oyada bilən
predmetlərlə oyanmır, amma onların da üzərində idrak
üstünlük əldə edir. Bu cür xarakterli insan insanlara xalis
obyektiv nöqteyi-nəzərdən baxacaqdır, onların onun iradəsinə
qarşı
malik
ola
biləcəkləri
münasibətlərə
görə
qiymətləndirməyəcəkdir; məsələn, o, onların nöqsanlarını,
hətta onların onun özünə qarşı nifrətlərini və haqsızlıqlarını da
görəcəkdir, amma buna cavab olaraq, onlara qarşı nifrətə sövq
etməyəcəkdir; o, paxıllıq hiss etmədən, onlara daha sıx
yaxınlaşmaq arzusu olmadan onların xoşbəxtliyinin şahidi
olacaqdır, onların yaxşı məziyyətlərini etiraf edəcəkdir. O, heç
bir şəhvət olmadan qadınların gözəlliyinə heyran olacaqdır.
Şəxsi xoşbəxtlik və ya bədbəxtlik onu güclü bir tərzdə narahat
etməyəcəkdir, – o, Hamlet Horatsio - onu təsvir etdiyi kimi qalır:
Sən əzabı görmüsən,
Əzab çəkdiyini göstərmədən
Sən bütün hər şeyə dözürsən və
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Qəzəb və bütlərə görə yenə də taleyə minnətdarsan...
(Akt III, hadisə 2)16
Zira öz həyatı və onun məşəqqətləri boyu o, öz fərdi
aqibətini deyil, daha çox, ümumiyyətlə, bəşəriyyətin aqibətini
görəcəkdir və ona görə o, buna əzabından daha çox, idrakı ilə
cavab verəcəkdir.

§ 40
Əksliklər bir-birini izah etdiyinə görə burada qeyd etmək
yerinə düşəcəkdir ki, ülviliyin əsl əksliyi nəsə elə bir şeydir ki, ilk
baxışda o əsla belə görünmür, yəni, – cazibəlilik kimi. Amma
mən bu sözün altında onu başa düşürəm ki, o, ona bilavasitə
olaraq ödənilmə, həyata keçmə təklif edərək, iradəni oyadır.
Əgər ülvilik hissi belə bir haldan meydana çıxırsa ki, iradə üçün
birbaşa əlverişsiz olan hansısa predmet yalnız iradədən daimi
uzaqlaşma ilə dəstəklənən və onun maraqları üzərində yüksələn
(əhval-ruhiyyənin ülvüliyi bundan ibarətdir) xalis seyrin
obyektinə çevrilir, onda cazibəlilik, əksinə olaraq, tamaşaçının
iradəsini ona bilavasitə xoş olan şeylərlə zəruri olaraq
şirnikləndirərək, onu gözəlliyin hər hansı bir qavrayışı üçün
tələb olunan xalis seyrdən aşağı çəkir, bunun da nəticəsində o,
artıq idrakın xalis subyekti olmaqdan qalır, arzunun ehtiyac və
asılılıq içərisində olan subyektinə çevrilir. Gözəl olan bütün hər
bir şeyi, adətən, bir qayda olaraq şən bir tərzdə cazibəli
adlandırırlar, amma bu, düzgün fərqləndirmənin çatışmamazlığı
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ilə şərtlənən həddindən artıq geniş anlayışdır və mən onu
bəyənə bilmərəm və onu tamamilə aradan qaldırmalıyam.
Göstərdiyim və izah etdiyim mənada isə mən incəsənət
sahəsində cazibəliliyin yalnız iki növünü görürəm və onların hər
ikisi - layiq deyillər. Onlardan biri – Niderland natürmortları –
tam bir rəzillikdir ki, onun təhrif edilmiş, mənası dəyişilmiş
süjeti olaraq yeməli şeylər çıxış edir: belə aldadıcı təsvirlər
həmin anda iştaha, yəni iradə canatması yaradır, bu isə,
obyektin hər hansı bir estetik seyrinə son qoymuş olur. Təsvir
olunmuş meyvələr hələ yolveriləndir, belə ki, onlar çiçəyin
sonrakı inkişafı və özlərinin forma və rəngi ilə onların yeməli
olması barədə hökmən hər hansı bir fikir oyatmadan təbiətin
gözəl yaradıqlarıdırlar; amma, təəssüf ki, bir çox hallarda
hazırlanmış və süfrəyə düzülmüş yeməklərin, – istridyənin
(yeyilən dəniz ilbizi), siyənək balığının, omarların (iri dəniz
xərçəngi), buterbrodların, pivənin, şərabın və s. - illüzor
təbiiliklə təqdim olunmuş təsvirlərinə rast gəlinir ki, bu da,
qətiyyən yararlı deyildir. Tarixi rəngkarlıq və heykəltəraşlıqda da
cazibəlilik çılpaq fiqurlardan ibarətdir: onların pozası, tam
olmayan geyimi və təsvir tərzinin özü tamaşaçıda həvəs,şəhvət
doğurmağa hesablanmışdır, bununla da xalis estetik seyr dərhal
məhv olur ki, bu da, incəsənətin məqsədinə ziddir. Bu
çatışmamazlıq tamamilə o hala uyğun gəlir ki, onu biz elə indicə
niderlandlılarda pisləmişik. Antik əsərlər fiqurların bütün
gözəlliyinə və tam çılpaqlığına baxmayaraq, ondan demək olar
ki, həmişə azaddır, ona görə ki, sənətkarın özü onları, mənfur
şəhvətin subyektiv ruhunda deyil, ideal gözəlliklə dolu xalis
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obyektiv ruhda yaratmışdır. Beləliklə, incəsənətdə cazibəlilikdən
hər yerdə yaxa qurtarmaq lazımdır.
Mənfi cazibəlilik də mövcuddur ki, bu, indicə yuxarıda
nəzərdən keçirilən müsbət cazibəliliyə nisbətən daha az
dərəcədə yolveriləndir: bu – iyrənclikdir. Özlüyündə cazibəlilik
kimi əslində, o da, tamaşaçıda iradəni oyadır və bununla da xalis
estetik seyri pozur. Amma o, güclü istəməzlik meydana çıxarır;
o, iradəni onunla oyadır ki, iyrəndiyi predmetləri onun qarşısına
çıxarır. Elə buna görə də, lap qədimlərdən belə qəbul
olunmuşdur ki, incəsənətdə o tamamilə yolverilməzdir, amma
buna baxmayaraq, eybəcərlik iyrənc olmadığı dərəcədə öz
yerində dözülə bilən ola bilər, bunu da biz aşağıda görəcəyik.

§ 41
Şərhimizin gedişi bizi buraya ülviliyin nəzərdən
keçirilməsini daxil etməyə məcbur etdi, baxmayaraq ki, biz
gözəlliyi yalnız yarımçıq, onun yalnız subyektiv tərəfindən çıxış
edərək tədqiq etməyə imkan tapmışıq. Amma məsələ ondadır
ki, bu subyektiv tərəfin yalnız xüsusi modifikasiyası ülviliyi
gözəllikdən fərqləndirir. Yəni: hər hansı bir estetik seyrin
nəzərdə tutduğu və tələb etdiyi xalis iradəsiz idrak vəziyyəti özözlüyündəmi, bu obyekt tərəfindən təhrik edilərək, müqavimət
olmadan, iradənin şüurdan sadəcə olaraq yox olması
sayəsindəmi, meydana çıxır– yoxsa ona həm də iradə üzərində
azad, şüurlu yüksəlişləmi nail olmaq lazımdır, o iradə üzərində
ki, seyr olunan predmetin özü ona qarşı əlverişsiz,
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düşmənsayağı münasibətdədir, belə ki, onun dərinliklərinə
nüfuz etmək seyrə riayət etməmək demək olardı, – gözəllik və
ülvilik arasındakı fərq bundan ibarətdir. Onlar öz aralarında
obyektə görə o qədər də çox fərqlənmirlər; zira hər bir halda
estetik seyrin obyekti ayrıca şey deyildir, onun daxilindən
aşkara, çıxmağa can atan ideyadır, yəni iradənin müəyyən
pillədə adekvat obyektliyidir; onun zəruri və onun özü kimi əsas
qanununun hakimiyyətindən azad korrelyatı idrakın xalis
subyektidir, ona oxşar olaraq ki, ayrıca şeyin korrelyatı dərk
edən fərddir, özü də həm şey, həm də fərd əsas qanununun
sahəsindədirlər.
Hansısa bir predmeti gözəl adlandıraraq, biz bununla
onu ifadə edirik ki, o, bizim estetik seyrimizin obyektidir. Bu, ikili
mənaya malikdir: əvvəla, verilmiş predmetin mənzərəsi bizi
obyektiv edir, başqa sözlə, onu seyr edərək, biz özümüzü artıq
fərd deyil, idrakın xalis iradəsiz subyekti kimi dərk edirik;
ikincisi, biz predmetdə ayrıca şeyi deyil, ideyanı dərk edirik, bu,
yalnız o ölçüdə mümkündür ki, bu ölçüdə bizim predmeti seyr
etməyimiz əsas qanununa tabe deyildir, predmetin öz xaricində
nəyəsə münasibətinin ardınca gəlmir (belə bir münasibət son
nəticədə həmişə iradəmizə olan münasibətlərlə bağlıdır),
obyektin özündə qərarlaşır. Zira ideya və idrakın xalis subyekti
zəruri korrelyatlar olaraq şüura həmişə eyni zamanda daxil
olurlar və bu daxil olma zamanı hər hansı bir vaxt fərqi dərhal
yox olur, belə ki, həm bu ideya, həm də bu subyekt əsas
qanununa onun bütün növlərində tamamilə yaddırlar və əbədi
hərəkətə və düşən damcıların əvəzlənməsinə aiddiyyəti
olmayan göy qurşağına və günəşə oxşar olaraq onun tərəfindən
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müəyyənləşən münasibətlərin xaricindədirlər. Buna görə də,
əgər mən ağaca estetik olaraq, yəni sənətkarın gözləri ilə
baxıramsa, və deməli, onu deyil, onun ideyasını dərk edirəmsə,
onda fərqi yoxdur, mənim qarşımda məhz bu ağacmı dayanır,
yoxsa onun min il bundan öncə çiçək açan əcdadımı; və onun da
elə bir fərqi yoxdur ki, tamaşaçı məhz bu şəxsdirmi, yoxsa
hansısa başqasıdır, haçansa və haradasa yaşamış bir fərddir:
əsas qanunu ilə birgə ayrıca şey və dərk edən fərd də yox
olurlar, ideyadan və idrakın xalis subyektindən savayı heç nə
qalmır, onlar birlikdə iradənin verilmiş pillədə adekvat
obyektivliyini təşkil edirlər. İdeya yalnız zamandan deyil,
məkandan da uzaqlaşır: zira qarşımdan keçən məkan obrazı
deyil, onun ifadəsi, xalis mənası, onun qarşımda aşkara çıxan və
məni məftun edən gizli mahiyyəti, – əslində ideya bunlardır və
obrazın məkan münasibətləri
fərqinin nə qədər böyük
olmasından asılı olmayaraq onunla tamamilə eyni olaraq qala
biləndir.
Və budur, bir tərəfdən, hər hansı bir mövcud şey xalis
obyektiv olaraq və hər hansı bir münasibətin xaricində
nəzərdən keçirilə bilər; və bundan sonra onu da qeyd edək ki,
digər tərəfdən, iradə öz obyektivliyinin məlum pilləsində hər bir
şeydə təzahür olunduğundan və şey buna görə də, ideyanın
ifadəçisi kimi çıxış etdiyindən, hər hansı bir şey gözəldir.
Ən əhəmiyyətsiz bir şeyin xalis obyektiv və iradəsiz
seyrin predmeti ola və bununla da öz gözəlliyi barədə xəbər
verə bilməsini artıq xatırlanan Niderland natürmortları (§ 38) bu
baxımdan sübut edir. Bir şey başqasından onunla daha gözəl
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olur ki, o xalis obyektiv seyri asanlaşdırır, ona tərəf gedir, hətta
onu sanki məcbur edir və o zaman biz belə bir şeyi çox gözəl
adlandırırıq. Predmetin bu xüsusi gözəlliyi qismən ondan
ibarətdir ki, ayrıca şey olaraq o, öz hissələrinin olduqca aydın və
aşkar bir şəkildə müəyyən, şərtsiz olaraq əhəmiyyətli olan
tənasübü, nisbəti ilə öz növünün onda, predmetdə birləşən
ideyasını aydın və səlis bir şəkildə ifadə edir, bu növ üçün
mümkün olan təzahürlərin ən yüksək tamlığı ilə sonuncunun
ideyasını üzə çıxarır, belə ki, tamaşaçıda ayrıca şeylərdən
ideyaya keçidi son dərəcə asanlaşdırır və bununla da, asanlıqla
xalis seyrçilik vəziyyətini doğurur; obyektin xüsusi gözəlliyinin
üstünlüyü qismən isə ondan ibarətdir ki, bizi məftun edən
ideyanın özü iradənin yüksək pillədə obyektliyi kimi çıxış edir və
buna görə də, son dərəcə ifadəli və məzmunludur. Elə buna
görə də, insan əsasən başqa bütün hər şey qarşısında gözəldir
və onun mahiyyətinin aşkara çıxarılması sənətin ali məqsədini
təşkil edir. İnsani əməlləri poeziyanın ən əhəmiyyətli obyekti
olduğu kimi, insani sima və insani ifadə – təsviri sənətin ən
əhəmiyyətli obyektidir.
Amma hər bir şey də özünün xüsusi gözəlliyinə malikdir,
– yalnız üzvi olan və vəhdətdə təzahür olunan hansısa fərdilik
deyil, həm də bütün qeyri-üzvi, formasız olan, hətta hər hansı
bir xırda məmulat belə. Zira bütün bunlar o ideyaları aşkara
çıxarır ki, iradə aşağı pillələrdə onlarla obyektivləşir; onlar
təbiətin sanki ən aşağı, ən ölgün bas tonlarını səsləndirirlər.
Ağırlıq, ətalət, axıcılıq, işıq və s. – qayalarda, qurğularda, sularda
ifadə olunan ideyalar, bax, bunlardır. Park sənəti və arxitektura
yalnız bu xassələrin aydın, hərtərəfli və tam inkişafına yardım
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göstərə , onlara onların tam xalisliyində ifadə olunmaq üçün
səbəb verə bilər, bununla da onlar estetik seyrə meyl oyadır və
onu asanlaşdırırlar. Əksinə, təbiətin sayğısızlıq göstərdiyi və ya
sənəti korlayan pis qurğular və yerlər belə bir təəssürat
yaratmağa qabil deyildir və ya az qabildir; amma təbiətin bu
ümumi əsas ideyaları onlardan da tamamilə yox ola bilməz.
Onlar onları axtaran tamaşaçını burada da məftun edirlər və
hətta pis binalar və s. hələ də estetik seyrin obyekti ola bilər:
onların materialının ən ümumi xassələrinin ideyaları bunlarda
tanınır, amma onlara süni olaraq verilən forma burada yardımçı
vasitə kimi deyil, daha çox estetik seyri çətinləşdirən maneə
kimi çıxış edir. Deməli, həmçinin kiçik işlər də ideyaların ifadəsi
olaraq çıxış edir, amma onlarda ifadə olunan ideya xırda
məmulatın yox, süni forma verilmiş materialın ideyasıdır. Bunu
sxolastiklərin dili ilə çox əlverişli bir tərzdə iki sözlə ifadə etmək
mümkündür, yəni, xırda şeydəki ideya onun forma substantialis
olaraq formasında *mühüm formasında+ deyil, forma
accidentalis olaraq formasında *kənardan qatılan formasında+17
təzahür olunur, – birincisi əsla ideyanı deyil, yalnız içindən
törəmiş olduğu insani anlayışı göstərir. Aydındır ki, kiçik iş sözü
altında burada təsviri sənət əsəri nəzərdə tutulmur. Özü də,
sxolastiklər forma substantialis dedikdə əslində mənim iradənin
hansısa şeydə təcəssümünün dərəcəsi adlandırdığımı başa
düşürdülər. Tezliklə, memarlıq sənətinin nəzərdən keçirilməsi
zamanı, biz material ideyası ifadəsinə qayıdacağıq.
Öz baxışımızı əlimizdə dəstavuz edərək, biz Platonun
belə bir müddəasını qəbul edə bilmərik ki, stol və stul stol və
stul ideyalarını ifadə edir (De Rep. X, r. 284-285; Parmen., p.79,
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ed. Bip.): yox, biz deyək ki, onlar o ideyaları ifadə edirlər ki,
onlar artıq materialın özündə təzahür olunurlar. Aristotelə görə
(Metafizika, XI, fəsil 3)Platonun özü də yalnız təbiətin özü
tərəfindən yaradılmış olanların ideyalarını qəbul edirdi"Platon
deyirdi ki, təbiətdən olanın ideyası mövcuddur"; 5-ci fəsildə isə
deyilir ki, platoniklərə görə, evin və üzüyün ideyası yoxdur. Hər
hansı bir halda, artıq Platonun yaxın tələbələri, Alkinoyun bizə
xəbər verdiyi kimi (Introductio in Platonicam philosophiam, cap.
9), xırda şey ideyalarının mövcudluğunu inkar edirdilər. Budur,
sonuncu belə deyir: "Onlar ideyanı onun əbədi nümunəsi
(παραδειγμα) kimi müəyyənləşdirirlər ki, o, təbiətə uyğun
olaraq mövcuddur. Zira Platonun tərəfdarlarının əksəriyyətinə
xırda şeylərin, məsələn, qalxanın və liranın və ya təbiətə əks
olanların, məsələn, qızdırmanın və vəbanın, və ya təfsilatların,
məsələn, Sokratın və Platonun, və ya nəsə əhəmiyyətsiz olan bir
şeyin, məsələn, palçığın və samanın, və ya münasibətlərin,
məsələn, böyüyün və üstün olanın ideyaları olması fikri xoş
gəlmirdi, ona görə ki, ideyalar – tanrının əbədi, özlüyündə
mükəmməl olan niyyətləridir.» Bununla əlaqədar olaraq daha
bir məqamı da xatırlayım, bu məqamda bizim ideyalar haqqında
təlimimiz Platonun təlimindən güclü surətdə fərqlənir. O,
öyrədir (De Rep. X, p. 288) ki, təsviri sənət üçün məqsəd olan
predmet, rəngkarlığın və poeziyanın proobrazı ideya deyildir,
ayrıca şeydir. Bütün əvvəlki təsvirlərimiz birbaşa olaraq bunun
əksini sübut edir və Platonun nəzəriyyəsi bizi həm də onunla
yanılmaya aparıb çıxarır ki, o, bu böyük insanın ən böyük və
ümumən qəbul olunmuş səhvlərindən birinin – onun
incəsənətə, xüsusən poeziyaya qarşı hörmətsiz və mənfi
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münasibətinin - mənbəyi kimi çıxış edir: özünün onlara qarşı
yanlış baxışını o, misal gətirilmiş yerlə əlaqələndirir.

§ 42
Estetik təəssüratın həyata keçirdiyimiz araşdırılmasına
qayıdıram. Gözəlliyin dərk olunması həmişə xalis dərk edən
subyekti və obyekt olaraq dərk edilə bilən birlikdə və ayrılmaz
ideyanı nəzərdə tutur. Bununla belə, estetik həzzin mənbəyi
gah daha çox dərk edilmiş ideyanın qavranılmasından, gah da
hər cür arzudan və buna görə də, hər hansı bir fərdilikdən və
buradan çıxan əzablardan azad edilmiş xalis idrakın səadətindən
və ruhi rahatlıqdan ibarət olur; estetik həzzin tərkib
elementlərinin birinin və ya başqasının bu üstünlüyü ondan
asılıdır ki, intuitiv olaraq qavranılmış ideya iradənin
obyektliyinin yüksək, yoxsa aşağı pilləsidir. Belə ki, təbiətin
onun qeyri-üzvi və bitki aləmində estetik seyri zamanı
(gerçəklikdə və ya incəsənət vasitəsilə) və memarlıq sənəti
əsərlərinin seyr olunması zamanı xalis iradəsiz idrakdan alınan
həzz üstünlük təşkil edir, ona görə ki, burada qavranılan
ideyalar iradənin obyektliyinin yalnız aşağı pillələri olaraq çıxış
edir və ona görə də dərin mənaya və çoxcəhətli məzmuna malik
fenomenlər deyildir. Əksinə, o zaman ki, estetik seyrin və ya
təsvirin predmeti heyvanlar və insanlar olur, bu zaman həzz
daha çox iradənin son dərəcə aşkar açıqlamalarını təşkil edən
bu ideyaların obyektiv qavrayışından ibarət olur, ona görə ki,
onlar formaların böyük çoxcəhətliliyini, təzahürlərin zənginliyini
və dərin mənasını ifadə edirlər və iradənin ehtirasmı, dəhşətmi,
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ödənilməmi və ya onun sarsılmasını, kədərmi (sonuncu - faciəvi
obrazlarda) olmasından asılı olmayaraq, bizə mükəmməlliklə bu
iradənin mahiyyətini açıb göstərirlər, nəhayət, hətta onun
dönüşündə və ya xristian rəngkarlığının üstünlük təşkil edən
mövzusu kimi çıxış edən özünüinkarında (eləcə də ümumiyyətlə
tarixi rəngkarlıq və dram öz obyekti olaraq mükəmməl idrakla
işıqlanan iradə ideyasına malikdirlər). İndi isə incəsənətin hər
bir növünü ayrıca nəzərdən keçirək: bu, bizim tərəfimizdən şərh
olunan gözəllik nəzəriyyəsinə aydınlıq və tamlıq verəcəkdir.

§ 43
Materiya özlüyündə ideyanın ifadəçisi ola bilməz. Zira,
birinci kitabda gördüyümüz kimi, o, bütövlükdə səbəbiyyətdir:
onun varlığı – arası kəsilməyən aktivlikdir; səbəbiyyət – əsas
qanununun bir növüdür, ideyanın dərk olunması isə mahiyyəti
etibarı ilə bu qanunun məzmununu istisna edir. İkinci kitabda
da eynilə bu cür biz gördük ki, materiya ideyaların bütün ayrıca
təzahürlərinin ümumi substratıdır; deməli, o, ideya və təzahür,
və ya tək şey arasında birləşdirici həlqədir. Beləliklə, materiya
həm birinci, həm də ikinci səbəbin təsiri ilə özlüyündə ideyanı
ifadə edə bilməz. A posteriori18 olaraq isə bu, onunla təsdiq
olunur ki, materiya haqqında özlüyündə əyani təsəvvür ola
bilməz, onun barəsində yalnız anlayış olması mümkündür, zira
təsəvvürdə yalnız o formalar və xassələr ifadə olunur ki,
materiya onların daşıyıcısı kimi çıxış edir və onların hamısında
ideyalar aşkara çıxır. Bu, həm ona uyğun gəlir ki, səbəbiyyət
(materiyanın bütün mahiyyəti) özü-özlüyündə əyani olaraq
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ifadə oluna bilməz: yalnız müəyyən səbəbiyyət bağlantısı
təsəvvür oluna bilər.
Lakin, digər tərəfdən, ideyanın hər bir təzahürü
özlüyündə əsas qanununun formasını və ya principium
individuationis 19 formasını qəbul edərək, materiyada onun
xassəsi kimi ifadə olunmalıdır. Və bu mənada materiya, mənim
dediyim kimi, ideya və fərdin dərk olunması formasından və ya
əsas qanunundan ibarət olan fərdiləşmə prinsipi arasında
birləşdirici həlqədir. Elə buna görə də, Platon tamamilə düzgün
olaraq ideya və onun təzahürü, ayrıca şey ilə yanaşı (onların hər
ikisi, mahiyyəti etibarı ilə, dünyanın bütün şeylərini əhatə
edirlər), həm də onların hər ikisindən fərqli olan nəsə üçüncü
bir şey kimi materiyanı yerləşdirmişdir (Timey, səh. 345). Fərd
ideyanın təzahürü olaraq həmişə materiyadır. Eynilə bu cür
qeyd etmək olar ki, materiyanın hər bir xassəsi – həmişə
ideyanın təzahürüdür və özlüyündə o, estetik seyrin, yəni onun
daxilində ifadə olunan ideyanın dərk olunmasının da predmeti
ola bilər. Bu, hətta materiyanın ən ümumi xassələrinə də aiddir,
materiya onlar olmadan heç bir vaxt mövcud deyildir və onların
ideyaları iradənin ən zəif obyektliyini təşkil edir. Ağırlıq, ilişmə,
ətalət, axıcılıq, işığa reaksiya və s. belədirlər.
Əgər biz indi arxitekturanın xalis idraka deyil, iradəyə
xidmət etdiyi və deməli, artıq bizim mənada incəsənət olmadığı
zaman onun utilitar məqsədləri ilə yanaşı, onun, sadəcə olaraq,
incəsənət kimi nəzərdən keçirilməsinə müraciət etsək, – onda
biz ona yalnız bir canatmanı şamil edə bilərik: ideyaların
iradənin obyektliyinin aşağı pillələri olan bəzilərini tam əyaniliyə
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qədər gətirmək, yəni ağırlıq, ilişmə, ətalət, bərklik - daşın
ümumi xassələridir, bunlar iradənin ilkin, ən sadə, ən çox
azaldılmış görünən təzahürləridir, təbiətin general-baslarıdır,
sonra isə, onlarla yanaşı, bir çox münasibətlərdə onların əksliyi
olan işıq. Hətta iradənin obyektliyinin bu dərin pilləsində belə
biz artıq görürük ki, onun mahiyyəti çəkişmədə, ixtilafda ifadə
olunur: axı əslində ağırlıq və ətalət arasındakı mübarizə
arxitektura sənətinin yeganə estetik materialını təşkil edir, onun
vəzifəsi – ən müxtəlif üsullarla bu mübarizəni tam aydınlığı ilə
üzə çıxarmaqdır. O, onu onunla həll edir ki, bununla dəfedilməz
qüvvələri ödənilməyə aparan ən qısa yolu bağlayır və onları
dolayı yolda ləngidir, bunun da nəticəsində mübarizə uzun
müddətli olur və qüvvələrin tükənməyən canatması müxtəlif
görünən, gözlə görünə bilən təzahürü alır.
Tikilinin öz ilkin meyllərinin ixtiyarına buraxılan bütün
kütləsi sadəcə olaraq yer kürəsi ilə son dərəcə möhkəm
bağlanan bir yığın, qalaq, topa olmuş olardı, ağırlıq (verilmiş
halda iradə onunla təzahür olunur) onu aramsız (o da həmçinin
iradənin obyektliyidir) olaraq yer kürəsinə doğru çəkir və ətalət
isə buna müqavimət göstərir. Amma memarlıq məhz bu meylin,
bu yönümün bilavasitə ödənilməsinə yol vermir və ona yalnız
vasitəli, dolayı yolda ödənilmə imkanı saxlayır. Belə ki,
məsələn, tir torpağa yalnız dirək vasitəsilə təzyiq edə bilər;
tağtavan, qübbə özü özünü saxlamalıdır və yalnız dayaqlar
vasitəsilə o, özünün yer kütləsinə olan meylini ödəyə bilər və s.
Amma məhz bu məcburi dolayı yollarlda, məhz bu sıxıntıların
sayəsində kobud daş kütləsinə xas olan qüvvələr bütün
aydınlığında və çoxcəhətliliyində aşkara çıxır və memarlığın xalis
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estetik məqsədi bundan o tərəfə gedə bilməz. Elə buna görə də,
tikilinin gözəlliyi insanın xarici, ixtiyari məqsədindən deyil (çünki
bina utilitar arxitekturaya aiddir), hər bir hissənin aşkar
məqsədəuyğunluğundan ibarətdir və bilavasitə olaraq bütövün
dəstəklə saxlanılması üçündür, odur ki, hər hansı bir hissənin
yerləşməsi, böyüklüyü və forması bütövlə elə bir zəruri
münasibətdə olmalıdır ki, əgər onun hər hansı bir hissəsi
götürülsə, o, hökmən uçmuş olsun. Zira yalnız o zaman ki, hər
bir hissə davam gətirə biləcəyi qədər davam gətirir, və hər bir
hissə özünə dayağı məhz orada və məhz belə etməli olduğu
şəkildə tapır, – yalnız bu zaman ətalət ilə ağırlıq arasında həyatı
təşkil edən o yarış, o mübarizə üzə çıxır, onlar özlüyündə daşın
iradəsini təzahür etdirirlər və o zaman iradənin obyektliyinin bu
son dərəcə dərin pillələri aydın bir şəkildə aşkara çıxar. Eynilə
bu cür göstərmək olar ki, hər bir hissənin forması özbaşına
olaraq müəyyənləşməməlidir, öz təyinatına və bütövə
münasibətinə uyğun olaraq müəyyənləşməlidir. Sütun –ən
sadə, yalnız dayağın öz təyinatı ilə müəyyənləşən formasıdır;
burulmuş sütun zövqsüzdür, dördbucaqlı dirək isə gerçəklikdə
dəyirmi sütuna nisbətən daha az sadədir, baxmayaraq ki,
təsadüf ucbatından onu ucaltmaq da daha asandır. Eynilə bu
cür
frizin, tirlərin, tağtavanın, günbəzin forması tamamilə
özlərinin təyinatı ilə müəyyənləşir və bunun da sayəsində özözünə izah olunurlar. Kapitell bəzəkləri və s. arxitekturaya deyil,
heykəltəraşlığa aiddir, arxitektura isə onları sadəcə olaraq əlavə
bəzək kimi qəbul edir, amma onları tamamilə aradan qaldıra da
bilərdi.
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Deyilənlərə uyğun olaraq, arxitektura əsərini anlamaq və
ondan estetik zövq almaq üçün onun materiyasını onun
ağırlığında, onun ətalətində və onun tutuşmasında,
bəndlənməsində bilavasitə və əyani olaraq bilmək zəruridir və
əgər biz inşaat materialı olaraq pemzanı aşkar etsəydik, bizim
belə bir əsərdən aldığımız zövq dərhal azalmış olardı, zira o, bizə
o zaman nə isə bir dekorasiya kimi görünərdi. Onun daşdan
olduğunu nəzərdə tutduğumuz halda, onun ağacdan olması
barədə xəbər də bizə demək olar ki, belə təsir göstərərdi: bu,
ətalət və ağırlıq arasındakı münasibəti və ona görə də bütün
hissələrin əhəmiyyətini, zəruriliyini dəyişir və pozur, belə ki,
ağacdan hazırlanan tikilidə təbiətin yuxarıda xatırlanan
qüvvələri xeyli zəif təzahür olunur. Elə buna görə də, ağacın
istənilən formanı qəbul edə bilməsinə baxmayaraq, ağacdan
əslində bədii-arxitektura əsəri yaratmaq olmaz: bu, yalnız bizim
nəzəriyyə ilə izah olunur. Amma əgər, nəhayət, bizə desəydilər
ki, görünüşü bizə zövq verən tikili çəkisinə və tərkibinə görə son
dərəcə eyni olmayan, amma adi gözlə ayırd edilə bilməyən
tamamilə müxtəlif materiallardan ibarətdir, onda bunun
sayəsində, bütün bina bizim üçün anlaşılmaz bir dildə yazılmış
şeir qədər dərk edilməz olmuş olardı. Bütün bunlar sübut edir
ki, arxitektura bizə sadəcə riyazi deyil, dinamik olaraq təsir
göstərir və onun vasitəsilə bizimlə yalnız, sadəcə olaraq, forma
və simmetriya deyil, həm də təbiətin yuxarıda xatırlanan əsas
qüvvələri danışır, bunlar, ilkin ideyalardır, iradənin obyektliyinin
aşağı pillələridir. Binanın və onun hissələrinin mütənasibliyi, bir
tərəfdən, hər bir hissənin bütövü qoruyub saxlamaq üçün
bilavasitə məqsədəuyğun olmasının nəticəsi kimi təzahür
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olunur; digər tərəfdən, o, bütövün müşahidə olunmasını və
anlaşılmasını asanlaşdırır; və nəhayət, mütənasib fiqurlar
özlüyündə məkanın qanunauyğunluğunu aşkara çıxararaq
gözəlliyə yardım göstərirlər. Amma bütün bunlar yalnız ikinci
dərəcəli əhəmiyyətə və zərurətə malikdirlər, qətiyyən əsas
cəhəti təşkil etmirlər, ona görə ki, hətta simmetriyanın
lazımlılığı belə şərtsiz deyildir, zira axı xarabalıqlar da gözəldir.
Arxitektura əsərləri işığa münasibətdə tamamilə xüsusi
bir vəziyyətdədirlər: günəş işığının tam parıltısında, mavi
səmanın fonunda onlar ikiqat gözəllik kəsb edirlər və ay işığında
isə tamamilə başqa təəssürat yaradırlar. Elə buna görə də, gözəl
arxitekturalı binanın ucaldılması zamanı həmişə işıq effektlərinə
və şərqin harada olmasına xüsusi diqqət yetirirlər. Baxmayaraq
ki, bütün bunlar əsasən ona əsaslanmışdır ki, yalnız parlaq və
güclü işıqlandırma bütün hissələri və onların qarşılıqlı
münasibətlərini tam aşkara çıxarır, amma mən, bundan savayı,
həm də düşünürəm ki, arxitektura ağırlıq və ətalətlə eyni
zamanda və eyni hüquqda onlara tamamilə əks olan işığın
mahiyyətini də aşkara çıxarmağa təyinatlıdır. Məhz işıq
udularaq, ləngiyərək, böyük, qeyri-şəffaf, kəskin haşiyələnən və
çürbəcür formalaşmış kütlələrdə əks olunaraq, bütün bunlarla
öz təbiətini və xassələrini onların xalisliyində və aydınlığında,
tamaşaçıya böyük həzz verərək üzə çıxarır, ona görə ki, işıq –
idrakın ən mükəmməl əyani üsulunun şərti və obyektiv
korrelyatı kimi şeylərin ən çox fərəhli olanıdır.
Memarlığın aydın seyrə qədər aparıb çıxardığı ideyalar
iradənin obyektliyinin aşağı pillələri olduğundan və deməli, bu
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sənətin üzə çıxardığının obyektiv əhəmiyyəti müqayisə ilə
götürüldükdə o qədər də böyük olmadığından, onda gözəl və
məharətlə işıqlandırılmış binanın görüntüsü zamanı bizim
aldığımız estetik həzz ideyanın qavranılmasından daha çox,
onun bu qavrayışdan ayrılmaz olan subyektiv korrelyatındadır,
yəni o, əsasən ondan ibarətdir ki, belə bir mənzərənin seyr
olunması zamanı insan fərdə xas olan, iradəyə xidmət edən və
əsas qanununa əməl edən idrak üsulundan xilas olur və idrakın
xalis, iradəsiz subyektinədək yüksəlir; başqa sözlə, estetik həzz
iradənin hər hansı bir əzabından və fərdilikdən azad edilmiş
xalis seyrdən ibarətdir. Bu baxımdan arxitekturanın əksi və
sənətlər cərgəsində başqa qütbü dramdır, dram ən əhəmiyyətli
ideyalarını idraka verir, buna görə də, ondan alınan estetik
həzzdə obyektiv tərəf həlledici üstünlük qazanır.
Arxitektura təsviri sənətdən və poeziyadan onunla
fərqlənir ki, o, əksi, surəti, şəkli deyil, şeyin özünü verir, o, dərk
edilmiş ideyanı onlar kimi təzədən yaratmır və tamaşaçını
sənətkarın özünün gözləri ilə təmin etmir, amma burada
sənətkar yalnız obyekti tamaşaçıya uyğunlaşdırır, ideyanın
qavranılmasını onunla asanlaşdırır ki, gerçək fərdi obyekti öz
mahiyyətini aydın və tam bir şəkildə açıb göstərməyə məcbur
edir.
Arxitekturanın yaradıqları başqa incəsənət əsərlərinin
əksinə olaraq çox nadir hallarda xalis estetik məqsədlərə qədər
yüksəlir, əksinə, sonuncular başqa, incəsənətə yad olan utilitar
məqsədlərə tabe olur. Rəssam-arxitektorun böyük xidməti də
məhz ondan ibarətdir ki, onların kənar mülahizələrdən
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asılılığına baxmayaraq, hər halda xalis estetik məramları həyata
keçirsin; o, buna onunla nail olur ki, hansı estetik-arxitektonik
gözəlliyin məbəd üçün, hansı estetik-arxitektonik gözəlliyin
saray üçün, hansı estetik-arxitektonik gözəlliyin cəbbəxana üçün
və s. uyğun gəldiyini və yararlı olduğunu düzgün
qiymətləndirərək, ixtiyari olaraq verilmiş məqsədlə estetikliyi
müxtəlif tərzdə və bacarıqla barışdırır. Sərt iqlim faydalılığını,
tələbatlarını, tələblərini nə qədər çox gücləndirirsə, onları nə
qədər konkretliklə müəyyənləşdirirsə və tətbiqini vacib bilirsə,
bununla da arxitektura gözəlliyə daha az meydan verir.
Hindistanın, Misirin, Yunanıstanın və Romanın yumşaq
iqlimində zərurətin tələbləri zəif idi və bir o qədər də təkidli
deyildi, memarlıq burada özünün estetik məqsədlərinə son
dərəcə azad bir şəkildə can ata bilərdi. Şimal səması altında isə
onlar onun üçün güclü bir tərzdə məhdudlaşmışdı: o yerdə ki,
hovular, itiuclu damlar və qüllələr tələb olunurdu, arxitektura,
öz məxsusi gözəlliyini yalnız çox dar sərhədlər daxilində inkişaf
etdirmək imkanına malik olaraq, heykəltəraşlıqdan daha çox
bəzək əxz etməyə məcbur idi, bu isə, qotik memarlığın
nümunəsində görünür.
Amma əgər arxitektura bu baxımdan, zərurilik və
faydalılıq tələbləri üzündən böyük sıxıntılara məruz
qalmalıdırsa, onda, digər tərəfdən, məhz onlar onun üçün
qüdrətli dayaq olarlar, ona görə ki, öz yaradıqlarının böyük
ölçüləri və bahalı olması və özünün estetik təsir sferasının
məhdudluğu halında o, bir incəsənət olaraq qətiyyən özünü
qoruyub saxlaya bilməzdi, əgər o, eyni zamanda, faydalı və
zəruri sənət olaraq insanın əl işləri içərisində möhkəm və şərəfli
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yer tutmasaydı. Sonuncunun olmaması, yoxluğu məhz odur ki, o
başqa bir sənəti arxitektura ilə onun sanki bir bacısı olaraq bir
sıraya qoymağa mane olur, baxmayaraq ki, estetik cəhətdən o,
ona əslində tamamilə uyğun gəlir: mən hidravlika sənətini
nəzərdə tuturam. Zira, ağırlığın ətalət ilə bağlanmış şəkildə üzə
çıxdığı yerdə arxitekturanın ağırlıq ideyası üçün etdiyini,
hidravlika elə həmin ideya üçün o yerdə edir ki, burada ona
axıcılıq, yəni formasızlıq, böyük hərəkətlilik və şəffaflıq birləşir.
Köpüklərlə və gurultu ilə qayalardan axan şəlalə, sakit tozla
səpələnən kataraktlar, fontanların gözəl sütunları axıcı, ağır
materiya ideyalarını elə aşkara çıxarır ki, inert materiya
ideyalarını arxitektura yaradıqları məhz o cür inkişaf etdirir.
Utilitar hidravlikada sənət özünə ona görə heç bir dayaq tapmır,
ki, onların məqsədləri adətən, bir qayda olaraq öz aralarında
uzlaşmır, və onları yalnız istisna hallarında birləşdirmək
mümkündür, necə ki, biz bunu Romada Trevi fontanında
görürük*.

§ 44
Sənətlərin yuxarıda xatırlanan hər ikisi iradənin
obyektliyinin aşağı pillələri üçün nədirlərsə, bitki təbiətinin ali
pilləsi üçün o, məlum dərəcədə park sənətidir. Yerin landşaft
gözəlliyi əksər hallarda təbiətin burada birləşən predmetlərinin
müxtəlifliyinə və ona əsaslanır ki, sonuncular öz aralarında
aydın bir şəkildə mərzlənmiş, ayrılmışlar hər biri aşkar bir tərzdə
*

II cildin 35-ci fəsli buraya aiddir.

Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

339

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

ayrıca çıxış edir və hər halda nizamlı əlaqəni və əvəzlənməni
təqdim edir. Bu iki şərtin köməyinə park sənəti gəlir; amma o,
öz materialı üzərində elə bir dərəcədə hökmranlıq etməkdən
uzaqdır ki, bunu memarlıq öz materialı üzərində edir və buna
görə də, onun təsiri məhduddur. Onun göstərdiyi gözəllik,
demək olar ki, bütövlükdə təbiətə məxsusdur, onun özü isə,
buraya az şey əlavə edir; digər tərəfdən, əgər təbii şərait onun
üçün əlverişsizdirsə, o, demək olar ki, gücsüzdür və o yerdə ki,
təbiət ona kömək etmir, ona əks gedir, bu yerdə onun nəticələri
əhəmiyyətsizdir.
Bitki aləminin özü, hər yerdə sənətin köməyi olmadan
özünü estetik həzz üçün təklif etdiyi sənətin obyekti olduğu
ölçüdə, o, başlıca olaraq landşaft rəngkarlığına aiddir.
Sonuncunun sahəsində onunla birlikdə bütün digər şüursuz
təbiət yatır. Natürmortlarda və sadəcə olaraq arxitekturanın,
xarabalıqların, məbədin interyerlərinin və s. rəsmlərində estetik
həzzin subyektiv tərəfi üstünlük təşkil edir: onların bizdə
oyatdıqları sevinc təsvir olunan ideyaların bilavasitə
qavranılmasından daha çox, bu qavrayışın subyektiv
korrelyatından – xalis, iradəsiz idrakdan - ibarətdir; zira, eyni
zamanda, sənətkar bizi şeylərə onun gözləri ilə baxmağa
məcbur etdiyi zaman, biz bununla birgə özümüz burada idrakla
onlara tam qərq olmaq üçün zəruri olan əks olunmuş duyğu,
dərin ruhi rahatlıq hissi və iradənin tam sükutu ilə, bu cansız
predmetlərə nüfuz edirik. Biz bütövlükdə bu predmetləri elə
həmin məhəbbətlə, yəni verilmiş halda elə həmin obyektivliklə
qavrayırıq.
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Əsl landşaft rəngkarlığının yaratdığı təəssürat,
ümumiyyətlə, götürüldükdə, həmçinin bu növə aiddir; amma
onun daxilində ifadə olunan ideyalar iradənin obyektliyinin
daha yüksək pillələri kimi mənaca daha artıq əhəmiyyətli
olduğundan, estetik həzzin obyektiv tərəfi burada daha güclü
çıxış edir və subyektiv tərəfi müvazinətə gətirir. Xalis idrak
özlüyündə artıq əsas anı təşkil etmir: dərk edilmiş ideya,
iradənin təcəssümünün yüksək pilləsində təsəvvür kimi dünya
da eyni qüvvə ilə təsir göstərir.
Daha yüksək pilləni heyvanların rəssamlıqda və
heykəltəraşlıqda təsviri üzə çıxarır; sonuncu bizdə antik
dünyanın qalıqlarında xeyli dərəcədə saxlanılmışdır, məsələn,
Venesiyanın, Monte kavallonun tunc və mərmər atlarında, elcin
relyeflərində, həmçinin də Florensiyada; orada isə – antik
qaban, ulayan canavarlar, bundan sonra – venesian arsenalının
aslanları, Vatikanda isə, – əsasən antik dövrün vəhşiləri ilə
doldurulmuş bütöv zal və s. vardır. Bu təsvirlərdə estetik həzzin
obyektiv tərəfi subyektiv tərəf üzərində qəti üstünlük əldə edir.
Doğrudur, burada da hər hansı bir estetik seyrdə olduğu kimi bu
ideyaları dərk edən, öz iradəsini ram edən subyektin sakitliyi
iştirak edir, amma o, hiss olunmur, ona görə hiss olunmur ki,
təsvir olunan iradənin vurnuxmaları və coşquları bizi məyus
edir. Burada gözlərimiz qarşısında həmin o iradə çıxış edir ki, o,
bizim öz məxsusi mahiyyətimizi də təşkil edir və elə obrazlarda
çıxış edir ki, orada onun təzahürü yumşaldılmır və ləngidilmir,
bu təzahürün qarşısı bizdə olduğu kimi dərrakəviliklə alınmır,
amma bunun əvəzində burada o, daha kəskin cizgilərlə və
riyakarlıq, cildə girmə olmadan, sadəlövhlüklə və açıq, tam
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işıqlandırılmış bir şəkildə (bizim heyvanlara marağımız da
əslində buna əsaslanır) o qədər əyani olaraq ifadə olunur ki, bu,
qroteskə gedib çatır. Növlərin xarakter əlamətləri bitki aləminin
təsvirində artıq sezilir, amma onlar yalnız formalarda aşkara
çıxırlar; burada isə onlar daha əhəmiyyətli olur və yalnız zahiri
simada deyil, həm də əməllərdə, pozada və jestlərdə ifadə
olunur, baxmayaraq ki, bu, hər halda fərdin deyil, növün
xarakteridir.
Bu yüksək pillələrin idrakını biz rəngkarlıqda özgə bir
vasitəçiliklə əldə edirik; bitkilərin xalis seyri və azad, təbii və
sakit halda heyvanların müşahidə olunması yolu ilə biz ona
bilavasitə olaraq aid olan da ola bilərik. Onların müxtəlif,
təəccüb doğuran formalarının, onların davranışının və
vərdişlərinin obyektiv nəzərdən keçirilməsi təbiətin böyük
kitabının ibrətamiz səhifəsini üzə çıxarır, həqiqi signature rerum
*şeylərin özünü bəlirləməsinin+ sirrini açır:* biz onun daxilində
iradənin aşkarlanmasının müxtəlif dərəcə və üsullarını görürük,
bu iradə bütün varlıqlarda eyni olmaqla, hər bir yerdə eyni şeyi
istəyir ki, bu da, son dərəcə müxtəlif xarici şəraitlərə
uyğunlaşma və eyni mövzuda variasiyaların oxşar çoxluğuna
kimi çıxış edən sonsuz dəyişikliklərdə və müxtəlif formalarda
Yakob Böme özünün De signature renim (fəsil. 1, § 15, 16, 17)
kitabında deyir: ―Təbiətdə elə bir şey yoxdur ki, o, özünün daxili
obrazını həmçinin zahirdən də göstərməmiş olsun: zira daxili olan
daimi olaraq açılıb göstərilməyə can atır... Hər bir şeyin açılıb
göstərilmək üçün öz dili vardır... və bu, təbiətin dilidir, hər hansı bir
şey öz keyfiyyətindən çıxış edərək bu dildə danışır və özünü həmişə
açıb göstərir və ifadə edir... Zira hər bir şey öz anasını göstərir, anası
isə, beləliklə cövhər və formanın qurulmasına iradə verir ―.
*
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varlıq,həyat olaraq obyektivləşir. Əgər, amma bizə onların daxili
mahiyyətinin açmasını müşahidəçi, həmçinin də refleksiya üçün
vermək lazım idisə və özü də yalnız bir sözlə vermək lazım idisə,
onda bunun üçün o sanskrit düsturundan istifadə etmək daha
yaxşı olardı ki, ona hinduistlərin müqəddəs kitablarında tez-tez
rast gəlinir və o, mahavakya, yəni böyük söz adını daşıyır: "Tat
twam asi" belə deməkdir: “Bu yaşayan sənsən”.

§ 45
Nəhayət, tarixi rəngkarlığın və heykəltəraşlığın böyük
vəzifəsi - o ideyanı bilavasitə əyani olaraq təsəvvür etməkdir ki,
iradə burada öz təcəssümünün ali dərəcəsinə nail olur. Estetik
həzzin obyektiv tərəfi burada şərtsiz olaraq üstünlük təşkil edir,
estetik həzzin subyektiv tərəfi isə arxa plana keçir. Qeyd etmək
lazımdır ki, bu sənətin ən yaxın, daha aşağı pilləsində,
heyvanların təsvirində xarakterik olan cəhət gözəlliklə tamamilə
eynidir: ən çox xarakterik olan aslan, canavar, at, qoyun, öküz –
hökmən həm də ən gözəl olanıdır. Bunun səbəbi isə odur ki,
heyvanlarda fərdi xarakter deyil, yalnız tür, növ xarakteri
mövcuddur. İnsanın təsviri zamanı isə tür,növ xarakteri fərdin
xarakterindən ayrılır: birinci gözəllik adlanır (xalis obyektiv
mənada), ikinci isə xarakter və ya ifadə adını saxlayır, və burada
yeni çətinlik meydana çıxır: onların hər ikisini eyni fərddə
mükəmməlliklə təsəvvür etmək çətinliyi.
İnsan gözəlliyi – iradənin dərk olunanlığının ən yüksək
pilləsində onun ən mükəmməl təcəssümünü seyr edilən
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formada tam ifadə olunan, ümumiyyətlə, insan ideyasını
bildirən obyektiv ifadədir. Amma gözəlliyin obyektiv tərəfi
burada nə qədər güclü bir tərzdə çıxış etsə də, subyektiv tərəf
hər halda onun dəyişməz yol yoldaşı olaraq qalır və məhz ona
görə ki, heç bir obyekt bizi son dərəcə gözəl insani obraz və
sima qədər sürətlə xalis estetik seyrə cəlb etmir, onu
gördüyümüz zaman ani olaraq dillə ifadə oluna bilməyən, bizə
əzab verən hər bir şeydən daha yüksəkliyə ucaldan misilsiz
sevinc bizi öz qoynuna alır; və bu, yalnız onun sayəsində
mümkündür ki, iradənin bu ən aşkar və ən xalis bir şəkildə dərk
oluna bilməsi bizdə xalis idrak vəziyyətini o qədər asanlıqla və o
qədər sürətlə meydana çıxarır ki, xalis estetik sevinc davam
etdikcə, bizim şəxsiyyətimiz, bizim daimi əzablarla müşayiət
olunan arzumuz bir o qədər sürətlə yox olur; elə buna görə də,
Höte belə demişdi: "İnsan gözəlliyini görə bilən kimsəyə heç bir
pis şey toxuna bilməz: o, özünü özü və dünya ilə harmoniyada
hiss edir"20.
Təbiətin gözəl insan siması yaratmağa necə müyəssər
olduğunu biz özümüz üçün belə izah etməliyik: iradə fərddə
yüksək pillədə obyektivləşərək, əlverişli şərait və öz məxsusi
qüvvəsi sayəsində bütün maneələri və iradənin aşağı
pillələrdəki təzahürlərinin ona göstərdiyi müqaviməti tamamilə
dəf edir, məsələn, o, öncə onların hamısına məxsus olan
materiyanı hökmən onlardan almalıdır. Bunun ardınca qeyd
etmək lazımdır ki, iradənin ali pillələrdəki təzahürü həmişə öz
formasına görə çoxcəhətlidir: ağac artıq - bitki liflərinin yalnız
sonsuz olaraq təkrarlanan sistematik aqreqatıdır; pillə nə qədər
yuxarıdadırsa, bu mürəkkəblik də bir o qədər artır və insan
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bədəni tamamilə müxtəlif hissələrin ən ali dərəcədə mürəkkəb
sistemidir, bunlardan hər biri isə bütövə tabe olmasına
baxmayaraq, müstəqil həyata, vita propriaya malikdir; və
budur, bütün bu hissələrin etibarlı bir tərzdə tabe olması və öz
aralarında uzlaşdırılması üçün, onların harmonik olaraq bütövün
yaradılmasına çalışmalarından ötrü və heç nəyin ifrat ölgün,
sısqa olmamasından ötrü, – nəticəsi gözəllik olan bütün bu
nadir şərtlər ideal bir şəkildə döyülüb hazırlanmış tür
xarakteridir. Təbiətdə məsələnin qoyuluşu belədir. Amma
incəsənət özünü necə aparır? Deyirlər ki, təbiəti təqlid edir.
Amma onun uğurlu və təqlid olunmağa layiq yaratdığını
sənətkar hansı əlamətə görə tanıyır, dərk edir və əgər o gözəlliyi
artıq təcrübəyə qədər bilmirsə, onu uğursuzcasına
yaradılmışların içərisindən necə tapacaqdır? Və bundan başqa,
məgər təbiət haçansa tamamilə gözəl olan bir insanı yaradıbmı?
Bu suala belə cavab verildi ki, sənətkar ayrıca insanlara
səpələnmiş gözəl cizgiləri yığmalı və onlardan bir gözəl bütöv
təşkil etlməlidir, – bu, yanlış və mənasız baxışdır. Zira bir daha
sual meydana çıxır: sənətkar necə bilə bilər ki, bu formalar
gözəldir, yoxsa, yox? Bəli, biz görürük ki, təbiətin təqlidi
sayəsində əski alman sənətkarları gözəllikdə necə də uğur
qazanmışlar. Elə təkcə onların çılpaq fiqurlarına baxın.
Gözəlliyin xalis a posteriori olaraq və müstəsna olaraq
təcrübi yolla tamam dərk olunması qətiyyən mümkün deyildir:
o, həmişə ən azı, qismən a prioridir. Baxmayaraq ki, əsas
qanununun bizə a priori olaraq məlum olan növlərinə nisbətən
tamamilə başqa xarakterə malikdir. Onlar özlüyündə təzahürün
ümumi formasına aiddirlər, çünki o, ümumiyyətlə, idrak
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imkanını əsaslandırır, bütün təzahür olunanlar kimi istisna
tanımayan ümumiyə aiddir və bu idrakdan riyaziyyat və xalis
təbiətşünaslıq çıxır, halbuki, a priori olaraq idrakın gözəlliyin
təsvirini mümkün edən başqa növü kimi təzahürlərin formasına
deyil, məzmununa, təzahür olunanın necə olmasına deyil, nə
olmasına aiddir. Bizim hamımızın insani gözəlliklə
qarşılaşdığımız zaman onu tanımağımız (əsl sənətkarda bu, elə
bir aydınlıqla baş verir ki, o, sanki onu heç bir vaxt görmədiyi
kimi göstərir, və öz təsvirində təbiəti belə üstələyir) –yalnız ona
görə mümkündür ki, ali pillədə adekvat təcəssümü burada
qiymətləndirilməli və tapılmalı olan iradə - biz özümüzük. Yalnız
buna görə də, biz həqiqətən təbiətin təsvir etməyə can
atdığının antisipasisiyasına malikik (məhz bu da, bizim öz
məxsusi mahiyyətimizi təşkil edən iradədir); bu antisipasiya
həqiqi dahidə elə bir bəsirətlə müşayiət olunur ki, o, ayrıca
şeydə onun ideyasını dərk edərək, təbiəti sanki yarımsözdən
başa düşür və haqqında onun yalnız kəkələməyə başladığını
aydın bir şəkildə ifadə edir: möhkəm mərmər üzərində o, forma
gözəlliyini elə həkk edir ki, bunu etmək minsaylı səylərinə
baxmayaraq təbiətə nəsib olmamışdır və bu gözəlliyi o, təbiətə
göstərir, sanki ona üz tutaraq deyir: "Sənin demək istədiyin,
bax, budur!" və bilicinin cavabı eşidilir: "Bəli, məhz budur!"
Dahi yunan yalnız bu yolla insan obrazının prototipini
tapmağı və onu heykəltəraşlıq məktəbinin əsas qanunu olaraq
müəyyənləşdirməyi bacarmışdı və yalnız belə bir antisipasiya
sayəsində bizim hamımız gözəlliyi o yerdə tanımaq
iqtidarındayıq ki, bu yerdə o, ayrı-ayrı hallarda təbiətə
həqiqətən də müyəssər olmuşdur. Bu, antisipasiya - idealdır; o,
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– ideyadır, çünki o, ən azı, onun yarısı a priori olaraq dərk
olunmuşdur, və təbiət tərəfindən a posteriori veriləni özü ilə
tamamlayaraq incəsənət üçün praktik ana çevirir. Sənətkar
tərəfindən gözəlliyin belə bir a priori olaraq antisipasiya imkanı,
eləcə də bilici tərəfindən onun a posteriori olaraq idrakı onunla
izah olunur ki, sənətkar və bilici özləri - təbiətin "özündə"
olanıdırlar, iradəni obyektivləşdirənidirlər. Zira, Empedoklun
dediyi kimi, oxşar olan yalnız oxşar olan tərəfindən dərk olunur:
yalnız təbiət öz-özünü anlaya bilər; yalnız təbiət öz-özünü dərk
edir, amma, həmçinin ruh da yalnız ruh tərəfindən qavranılır*.
Belə bir yanlış təsəvvür mövcuddur ki, (baxmayaraq ki, o
Ksenofonta görə Sokrat tərəfindən deyilmişdir. Stobaei Floril.,
vol. 2, r.384), guya yunanlar insan gözəlliyinin müəyyənləşmiş
idealını tamamilə empirik olaraq, ayrı-ayrı gözəl hissələrin
yanaşı qoyulması, burada dizin, orada isə əlin çılpaqlaşdırılması
və qeyd olunması yolu ilə tapmışlar, – bu təsəvvür poeziyaya
münasibətdə də tam analogiyaya malikdir; güman edirlər ki,
məsələn, Şekspir öz dramlarının sonsuz dərəcədə müxtəlif,
doğruyaoxşar, sınaqdan çıxarılmış və dərindən düşünülmüş
xarakterlərini görmüş və öz həyat təcrübəsində onları yenidən
canlandırmışdır. Belə bir fikrin mümkünsüz və cəfəng olmasını
Sonuncu cümlə – Helvetsinin il n'y a que l'esprit qui sente l'esprit
ifadəsinin tərcüməsidir, birinci nəşrdə bu barədə xatırlatmağı mən
lazım bilməmişdim. Amma o zamandan bəri, Hegelin yalançı
müdrikliyinin səfehləşdirici təsiri ucbatından bizim dövr elə tənəzzül
etmiş və o qədər kobudlaşmışdır ki, başqasının gözünə burada da "ruh
və təbiət" arasında əksliyə bir eyham görünə bilər; buna görə də mən
belə bir vulqar filosofelemolazin mənə şamil edilməsindən özümü qəti
olaraq kənarlaşdırmağa məcburam.
*
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sübut etməyə də ehtiyac yoxdur: aşkardır ki, dahinin öz təsviri
sənət əsərlərini ona öncədən görmə və gözəlliyə yalnız
qabaqcadan heyran olma yolu ilə yaratdığına oxşar olaraq,
poeziya əsərlərini də o, oxşar qaydada xarakterik olanı öncədən
görmə ilə yaradır; doğrudur, hər iki halda, onun elə bir sxem
kimi təcrübəyə ehtiyacı vardır ki, yalnız o, a priori olaraq
dumanlı dərk olunanı tam aydınlığa gətirib çıxara bilər ki,
düşünülmüş təsvir imkanı da elə bu cür alınır.
Biz insan gözəlliyinin yuxarıda iradənin ali pillədə dərk
oluna bilməsinin ən mükəmməl təcəssümü kimi təyin etmişik.
O, yalnız məkan daxilində yerləşən və zamana qarşı, məsələn,
hərəkətin malik olduğu zəruri münasibətə malik olmayan forma
ilə ifadə olunur. Buna görə də, biz belə deyə bilərik: iradənin
yalnız təkcə məkan təzahüründə adekvat təcəssümü – obyektiv
mənada gözəllikdir. Bitki iradənin məhz belə müstəsna olaraq
məkan təzahürü olmaqdan başqa bir şey deyildir, zira heç bir
hərəkət və deməli, heç bir zaman münasibəti (onun artımından
başqa) onun mahiyyətinin ifadə olunmasına məxsus deyildir:
bitkinin özünün görünüşü artıq onun bütün mahiyyətini ifadə
edir və onu açıq bir şəkildə göstərir. Halbuki, heyvanın və
insanın onlarda təzahür olunan iradənin tam aşkara çıxarılması
üçün daha bir sıra əməllərə ehtiyacları var, bunun da
nəticəsində həmin bu hadisə onlarda zamana qarşı bilavasitə
münasibət kəsb edir. Bütün bunlar əvvəlki kitabda artıq izah
olunmuşdur, amma bizim indiki düşüncələrimizlə aşağıdakı
qaydada bağlıdır. İradənin xalis məkan təzahürünün onu hər bir
verilmiş pillədə tamamilə və ya qismən obyektivləşdirə
bilməsinə oxşar olaraq (gözəlliyi və ya eybəcərliyi təşkil edən
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budur), həm də iradənin müvəqqəti təcəssümü, yəni əməl, özü
də bilavasitə əməl, yəni hərəkət onun daxilində təzahür olunan
iradəyə heç bir yad qatışıq olmadan, artıqlıq və çatışmazlıq
olmadan, hər dəfə yalnız verilmiş müəyyən iradə aktını ifadə
edərək tamamilə uyğun gələ bilər və ya əməl və onda təzahür
olunan iradə öz aralarında yanlış tənasübdə ola bilərlər. Birinci
halda hərəkət zərifliklə baş verir, sonuncu halda isə – ondan
məhrumdur. Və gözəlliyin ümumiyyətlə iradənin xalis məkan
təzahüründə onun uyğun təsviri olmasına oxşar olaraq, eləcə
də, zəriflik iradənin zaman təzahüründə onun uyğun və
mütənasib təsviridir, yəni hər hansı bir iradə aktının onu
obyektivləşdirən hərəkətdə və pozada tamamilə düzgün və
mütənasib ifadəsidir. Hərəkət və poza artıq bədəni nəzərdə
tutduqları üçün, Vinkelmanın sözləri çox doğru və dəqiqdir:
"Zəriflik, incəlik
hərəkətdə edən şəxsin hərəkətə olan
özünəməxsus münasibətidir (Əsərləri, c.1, səh.258). Özözlüyündə aydındır ki, bitkilərə gözəlliyi aid etmək olar,incəliyi
isə aid etmək mümkün deyildir, olsa-olsa bu yalnız məcazi
mənada olar; halbuki, heyvanlar və insanlar həm buna, həm də
digərinə malikdirlər: onlar həm gözəl, həm də zərifdirlər.
Deyilənlərə uyğun olaraq, zəriflik, incəlik ondan ibarətdir ki, hər
bir hərəkət və poza məqsədsiz, bihudəliyə keçən heç bir artıqlıq
və ya qeyri-təbiilik, yapma, süni hərəkət məhdudluğuna gətirib
çıxaran heç bir çatışmazlıq olmadan ən yüngül, mütənasib və
əlverişli üsulla yerinə yetirilmiş və buna görə də, öz təyinatını və
ya iradə aktını adekvat olaraq ifadə etmiş olsun. Zəriflik,
qəşənglik özünün şərti kimi bütün üzvlərin tam mütənasibliyini,
düzgün və harmonik bədən quruluşunu nəzərdə tutur, ona görə
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ki, bütün pozaların və hərəkətlərin tam yüngüllüyü və aşkar
məqsədəuyğunluğu yalnız bu zaman mümkündür; beləliklə,
zəriflik, qəşənglik heç bir vaxt müəyyən dərəcədə fiziki gözəllik
olmadan mümkün deyildir. Onların hər ikisi tamamilə və bir-biri
ilə birgə iradənin təcəssümünün ən yüksək pilləsində onun ən
aydın təzahürünü təşkil edir.
Bəşəriyyətin xüsusiyyəti, yuxarıda xatırlandığı kimi,
ondadır ki, onda növ, tür xarakteri fərdi xarakterdən ayrılmışdır,
və buna görə də, hər bir insan, əvvəlki kitabda dediyim kimi,
məlum dərəcədə tamamilə müstəqil bir ideyanı ifadə edir. Elə
buna görə də, məqsədi bəşəriyyətin ideyalarının təsviri olan
sənətlər üçün, növün,turun xarakteri olaraq gözəlliklə yanaşı
qarşıda həm də əsasən xarakter adını daşıyan fərdi xarakteri
ifadə etmək vəzifəsi dı durur; amma hər halda sonuncu da onlar
üçün fərdə onun müstəsnalığında xas olan nəsə təsadüfi olan
bir şey kimi deyil, bəşəriyyət ideyasının məhz bu fərddə xüsusi
olaraq çıxış edən tərəfi kimi mühümdür, fərdin təsviri onun
aşkara çıxarılmasına xidmət edir. Elə buna görə də, xarakter,
özlüyündə fərdi olmasına baxmayaraq, hər halda ideal olaraq
qavranılmalı və təsvir edilməlidir, yəni onun daxilində onun,
ümumiyyətlə, bəşəriyyət ideyası üçün əhəmiyyəti aşkara
çıxarılmalıdır (onun təcəssümünə o, özünəməxsus bir şəkildə
yardım göstərir); başqa cür olsa, təsvir portret olacaqdır,
özlüyündə xüsusinin bütün təsadüfi elementlərlə yenidən
yaradılması olacaqdır. Özü də, hətta elə portret də, Vinkelmanın
dediyi kimi, fərd idealını təqdim etməlidir.
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Bu, ideal qavranılmalı olan, bəşəriyyət ideyasında xüsusi
tərəfin aşkara çıxarılmasına xidmət edən bu xarakter qismən
dəyişməz fizionomiyada və bədən quruluşunda, qismən də
keçici, ötəri affektlərdə və ehtiraslarda, dərk etmənin və
arzunun
bu
qarşılıqlı
modifikasiyasında
(şəklini
dəyişdirməsində) gözlə görünə bilən dərəcədə ifadə olunur,
bütün bunlar birlikdə isə sifətdə və hərəkətlərdə əks olunur.
Fərd həmişə bəşəriyyətə məxsus olduğundan, digər tərəfdənsə,
bəşəriyyət həmişə fərddə özü də və hətta sonuncuya xas olan
ideal əhəmiyyətliliklə aşkara çıxdığından, nə gözəllik xarakteri
əzib susdura bilir, nə də xarakter – gözəlliyi: zira növ
xarakterinin fərdi xarakter tərəfindən susdurulması karikatura
yaradır, fərdi xarakterin növ xarakteri tərəfindən susdurulması
isə nəsə əhəmiyyətsiz bir şey verir. Elə buna görə də, gözəlliyə
can atan təsvir (bununla əsasən heykəltəraşlıq məşğul olur) onu
(yəni, növ xarakterini) həmişə fərdi xarakterin köməyi ilə bir
qədər modifikasiya edir və onda həmişə müəyyən bir fərdi
obrazda bəşəriyyət ideyasını ifadə edir, hansısa xüsusi bir cəhəti
seçib qeyd etməklə; zira insan fərdi özlüyündə məlum dərəcədə
özvarlıqlı ideyanın ləyaqət möhürünü daşıyır, bəşəriyyət
ideyasının mühüm əlaməti isə ondan ibarətdir ki, o, öz ifadəsini
özvarlıqlı önəmlə malik fərdlərdə tapır. Elə buna görə də, qədim
müəlliflər öz əsərlərində onlar tərəfindən aydın bir şəkildə dərk
olunmuş gözəlliyi bir fiqurla deyil, müxtəlif xarakter daşıyan bir
çox fiqurlarla ifadə edirdilər, sanki bu gözəllik hər dəfə başqa
tərəfdən qavranılır və buna görə də, o, Apollonda Vakxa
nisbətən başqa cür, Herkulesdə fantinoya nisbətən başqa cür
təsvir olunmuşdur; bundan əlavə, xarakterik olan cəhət gözəlliyi
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sıxışdıra da bilər və nəhayət, hətta, məsələn, sərxoş Selenada,
Favnda və s. olduğu kimi eybəcərliyə də keçə bilər. Amma əgər
xarakterik olan cəhət növün xarakterinin susdurulmasına, yəni
qeyri-təbiliyə gəlib çatırsa, onda o, karikaturaya çevrilir.
Zəriflik gözəlliyə nisbətən daha az dərəcədə xarakterik
olanın müdaxiləsi ilə sıxıntılara məruz qala bilər: xarakterin
ifadə olunması hansı pozaları və hərəkətləri tələb edirsə-etsin,
onlar verilmiş şəxsə ən çox uyğun gələn bir tərzdə, ən
məqsədəuyğun və asan üsulla yerinə yetirilməlidir. Buna, yalnız
heykəltəraş və rəngkar deyil, hər hansı bir yaxşı aktyor da əməl
edəcəkdir, başqa cür olsa, burada bu karikatura – təhrif
olunmuş, şişirdilmiş obraz meydana çıxır.
Heykəltəraşlıqda gözəllik və zəriflik həmişə əsas rol
oynayırlar. Ruhun affektdə, ehtiraslarda, dərk etmənin və
arzunun yalnız sifətin ifadəsində və jestikulyasiyada təsvir oluna
bilən qarşılıqlı oyununda irəli gələn həqiqi xarakteri rəngkarlığın
üstünlük təşkil edən xüsusiyyətidir. Zira heykəltəraşlıq
sferasının xaricində qalan gözün və işığın gözəlliyə çox yardım
göstərməsinə baxmayaraq, onlar xarakter üçün daha da
mühümdürlər. Bunun ardınca qeyd etmək lazımdır ki, gözəllik
müxtəlif nöqteyi-nəzərlərdən seyr olunduğu zaman daha
dolğun bir şəkildə aşkara çıxır; əksinə, ifadə, xarakter isə bir
nöqteyi-nəzərdən də tamamilə dərkolunandır.
Gözəllik, görünür ki, heykəltəraşlığın əsas məqsədini
təşkil etdiyindən, Lessinq o faktı izah etməyə çalışmşdır ki,
Laokoon qışqırmır, amma qışqırığın gözəlliklə bir araya
sığmaması üzündən qışqırmır 21. Bu predmetin Lessinqə xüsusi
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kitab üçün mövzu və ya, ən azı, çıxış nöqtəsi olaraq xidmət
etdiyini və onun barəsində Lessinqə qədər və Lessinqdən sonra
çox yazıldığını nəzərə alaraq, bu məsələ ilə bağlı mənim də
epizodik olaraq bir söz deməyim rəvadır, baxmayaraq ki, belə
bir xüsusi tədqiqat özlüyündə bizim yalnız ümumi məsələlərə
yönəmlik mülahizələrimizlə bağlı deyildir.

§ 46
Laokoonun o məşhur qrupda qışqırmaması aşkardır və
bu fakt qarşısında ümumi, daimi heyrət onunla izah olunur ki,
onun vəziyyətində bizim hamımız qışqırardıq; bəli, bunu təbiət
də tələb edir, belə ki, güclü fiziki ağrı və böyük fiziki qorxunun
qəfil tutması zamanı dinməz bir səbrə gətirə bilən bütün
refleksiya şüurdan tamamilə sıxışdırılıb çıxarılır və təbiət
qışqırıqla öz buxovlarını dağıdır, bununla da eyni zamanda
xilaskarı köməyə çağıraraq və hücum edəni qorxudaraq. ağrı və
qorxunu ifadə edir, artıq Vinkelman buna görə qışqıran
olmamasını, yoxluğunu sezmişdi; amma bu halda sənətkara
bəraət qazandırmağı arzu edərək, o, Laokoonu özlüyündə stoikə
çevirmişdi ki, o da, secundum naturam [təbiətə uyğun olaraq+
olaraq qışqırmağı özünə ar bilir və öz əzabına, həmçinin onun
ifadə olunmasından özünü saxlama səyini də qoşur, bu səy də
faydasızdır; Vinkelman buna görə də, Laokoonda "ağrı ilə
mübarizə aparan və öz əzablarının ifadəsini üzə çıxarmamağa və
boğmağa səy edən böyük insanın möhkəm ruhunu görür, o,
Vergilidə olduğu kimi ucadan fəryad etmir, amma ondan qopan
yalnız boğuq bir ahdır" və i.a. (Əsərləri, c. VII, səh. 98; eyni şey
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təfsilatı ilə isə, c. VI, səh. 104 və növbəti səhifələr). Budur,
Lessinq Vinkelmanın bu fikrinə yuxarıda göstərilən düzəlişi
etməklə onu öz "Laokoon"unda tənqidə məruz qoymuşdur:
psixoloji izah əvəzinə o, xalis estetik izahı təklif etmişdir, yəni,
qədim incəsənətin gözəllik prinsipi qışqırtının ifadə olunmasına
yol vermir. Onun başqa, əlavə arqumenti, guya sənətin
hərəkətsiz təsvirində keçici, ötəri olanı öz təbiətinə görə
qısamüddətli halı təsvir etmək olmaması arqumenti22 özünə əks
olan, gözəl fiqurlarla ifadə olunan yüzlərlə nümunəyə malikdir,
bu fiqurlar ötüb keçən hərəkətlərdə - rəqs edən, mübarizə
aparan , nəyisə tutduqları zaman - yaxalanmışlar. Bundan
başqa, Höte özünün Laokoon barədə, "Propiley"i açan
məqaləsində (səh. 8) belə bir keçici, ötəri anın seçimini hətta
birbaşa olaraq zəruri hesab edir. Bizim günlərdə Hirt (Hirt,
Horen, 1797, 10-cu məqalə) bütün hər bir şeyi ifadənin yüksək
reallığına müncər edərək məsələni belə həll etmişdir: Laokoon
ona görə qışqırmır ki, o, boğulduğu üçün ölümə yaxındır və artıq
qışqırmaq iqtidarında deyildir. Nəhayət, Fernov (Römische
Studien, c. I, səh. 426 və sonrakı səhifələr.), bu üç mövqeni
araşdıraraq və ölçüb-biçərək, özü yeni heç nə söyləməsə də,
bütün bü üç fikri yalnız birləşdirmiş və barışdırmışdır.
Mən təəccüblənməyə bilmirəm ki, belə dərin düşünən
və itiağıllı yazıçılar səbəbi tamamilə yaxında olan və xürafatsız
tədqiqatçıya dərhal görünən şeyi izah etmək üçün cidd- cəhdlə
uzaqdan yetərsiz əsasları çəkib gətirər, psixoloji, hətta fizioloji
arqumentlərdən möhkəm yapışırlar; mən xüsusən ona
təəccüblənirəm ki, düzgün izaha bu dərəcədə yaxınlaşan
Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

354

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

Lessinq də, həmçinin lazım olan nöqtəyə, hər halda düşə
bilməmişdir.
Laokoonun öz vəziyyətində qışqıracağı və ya
qışqırmayacağı barədə hər hansı bir psixoloji və fizioloji
araşdırmalardan (mən bu suala, şərtsiz olaraq iqrari cavab
verirəm) öncə verilmiş qrupa münasibətdə aşağıdakıları
aydınlaşdırmaq zəruridir: onda qışqırtının təsvirini yeganə
olaraq ona görə güman etmək olmazdı ki, belə bir təsvir
heykəltəraşlığın çərçivələrindən tamamilə kənara çıxır. Qışqıran
Laokoonu mərmərdə canlandırmaq olmazdı, yalnız ağzını açıq
qoyan və bihudə yerə qışqırmağa səy edən Laokoonu təsəvvür
və təqdim etmək olardı, – Laokoonun səsi boğazında ilişib
qalmışdır, vox faucibus haesit 23 . Qışqırtının mahiyyəti, və
deməli, həm də təsiri tamaşaçı üçün müstəsna olaraq səsdən
ibarətdir, ağzın açılmasından ibarət deyildir. Sonuncunun
(qışqırtını qaçılmaz olaraq müşayiət edən bu fenomen) özü özü
üçün motivasiyanı və bəraətləndirilməni yalnız onun vasitəsilə
edilən səsdə tapır: belə halda o, əməl üçün xarakterik olan kimi
yol verilə bilən və hətta zəruridir, baxmayaraq ki, o, gözəlliyə
xələl gətirir. Amma açıq ağızı - qışqırtının sifətin cizgilərini və
bütün ifadəsini təhrif edən bu gərgin vasitəsini qışqırtının
özünün yenidən yaradılması plastik sənətə tamamilə yaddır və
qeyri-mümkündür, onu plastik sənətdə təsvir etmək əslində
qeyri-zəkavi olmuş olardı, ona görə ki, bununla bizim gözlərimiz
qarşısında digər cəhətlərdən çox qurban tələb edən vasitə
dayanmış olardı, baxmayaraq ki, onun məqsədi, qışqırtının özü
burada iştirak etməmiş olardı, onun ruha təsiri də olmazdı. Bu
da azmış kimi: bu, qaçılmaz faydasız gərginliyin gülməli
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mənzərəsini yaratmış olardı ki, həmin bu gərginlik də masqaraçı
tərəfindən yaradılan o hala oxşar olmuş olardı ki, bu zaman o,
yuxuya getmiş gecə gözətçisinin şeypurunu mumla dolduraraq
və "yanğın" deyə qışqıraraq, gözətçinin şeypuru çalmaq üçün
etdiyi faydasız səylərə gülür və bundan ləzzət alır.
Əksinə, o yerdə ki qışqırığın təsviri incəsənət sferasından
kənara çıxmır, orada o, tamamilə yolveriləndir, ona görə ki,
həqiqətə, yəni ideyanın tam ifadə olunmasına yardım edir.
Poeziyada da məsələ belədir, poeziya təsvirin əyaniliyi
məsələsində oxucunun fantaziyasına güvənir: elə buna görə də,
Vergilidə Laokoon balta zərbəsi alıb öküz kimi qışqırır; elə buna
görə də, Homer (İliada, XX, 48-53) Marsı və Minervanı həm
onların ilahi ləyaqətlərinə, həm də ilahi gözəlliklərə heç bir xələl
gətirmədən dəhşətlə qışqırmağa məcbur edir. Teatr sənətində
də məsələ bu cürdür: Laokoon səhnədə hökmən qışqırmalı
olardı. Sofokl öz Filoktetini qışqırmağa məcbur edir, şübhəsizdir
ki, qədim səhnədə o da, qışqırmışdır. Tamamilə analoji fakt
mənim özümün yadına düşür: mən Londonda məşhur aktyor
Kemblı görmüşəm, almancadan tərcümə olunmuş "Pissaro"
pyesində; o, amerikan Rollu, yarımvəhşi, amma çox nəcib bir
insanı oynayırdı, bununla belə, onu yaraladıqları zaman o, gur
və güclü səslə qışqırdı, və bu, olduqca xarakterik və təbii
qavrayış olaraq böyük və gözəl bir təəssürat yaratdı. Əksinə,
rəngkarlıqda və ya heykəltəraşlıqda lal qışqırıqçı rəngkarlıqda
hələ Hötenin "Propiley"ində pislənmiş musiqi mənzərələrinə
nisbətən daha gülməli olmuş olardı, ona görə ki, qışqırtı sifətin
qalan ifadəsinə və gözəlliyinə musiqiyə nisbətən müqayisə
olunmaz dərəcədə böyük xələl gətirir, əsasən yalnız əlləri və
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ayaqları məşğul edən musiqi verilmiş şəxsi səciyyələndirən bir
əməldir və buna görə də, rəngkarlıq tərəfindən tamamilə
yenidən yaradıla bilər (bir şərtlə ki, bədənin gərgin hərəkətlərini
və ya ağızın əyilməsini tələb etmirsə: məsələn, müqəddəs Sesili
orqanda, Rafaelin Romada Şarr qalereyasındakı skripkaçısı və
bir çox başqaları belədirlər. – Beləliklə, incəsənətin
sərhədlərinin Laokoona ağrısını qışqırtı ilə ifadə etmək imkanını
verməməsi nəticəsindədir ki, sənətkar onun bütün başqa
ifadələrini həkk etməli olmuş, və o, bunu yüksək
mükəmməlliklə yerinə yetirmişdir, Vinkelmanın bunu ustalıqla
izah etdiyi kimi (Əsərləri, c. VI, 104-cü və saonrakı səhifələr);
onun çox gözəl təsviri buna görə də, özünün bütün dəyərini və
düzgünlüyünü saxlayır, yalnız o istisna olunmaqla ki, o,
Laokoona stoik düşüncə tərzini aid edir*.

§ 47
Gözəllik zərifliklə birgə heykəltəraşlığın əsas predmetini
təşkil etdiyindən, sonuncu çılpaqlığı sevir və geyimə yalnız o
ölçüdə yol verir ki, bu ölçüdə o, formaları gizlətmir. O, pərdə ilə
üz çəkmədən örtük kimi istifadə etmir, formaların vasitəli,
dolayı təsviri üçün istifadə edir; təsvirin bu üsulu dərrakəni
güclü surətdə maraqlandırır, çünki sonuncu burada səbəbin,
yəni bədənin formasının seyrinədək yalnız bilavasitə verilmiş
nəticə – qırışların yerləşdirilməsi vasitəsilə gedib çatır. Elə buna
görə də, heykəltəraşlıqda pərdə çəkmə məlum dərəcədə
*

Bu epizod da tamamlanmasını II cildin 36-cı fəslində tapmışdır.
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rəngkarlıqda rakursun oynadığı rolu oynayır. Bu, eyhamlardır,
amma simvolik eyhamlar yox, elə eyhamlardır ki, (bu şərtlə ki,
onlar uğurlu olsunlar) dərrakəni nəzərdə tutulanın bilavasitə
olaraq elə seyr olunması üçün oyadırlar ki, guya o, gerçəklikdə
belə verilmişdir.
Mənim burada söz sənətinə aid olan ötəri müqayisə
aparmama müsaidə olar. Bədənin gözəl cizgilərinin yüngül
geyimdə və ya tamamilə bu olmadan daha yaxşı aşkara çıxdığı
kimi və buna görə də, çox gözəl insan, əgər o, zövq sahibidirsə
və ona əməl etmək cəsarətinə malikdirsə, demək olar ki,
həvəslə çılpaq gəzərdi və yalnız qədim insanlara bənzər bir
qaydada geyinərdi, – eləcə də hər hansı bir gözəl, fikirlərlə
zəngin olan ruh həmişə ən təbii, hiyləsiz, sadə şəkildə ifadə
olunacaqdır, mümkün olduğu dərəcədə çalışacaqdır ki, öz
tənhalığını yüngülləşdirmək üçün fikirlərini bizim dünya kimi bir
dünyada başqalarına çatdıra bilsin. Əksinə, mənəvi yoxsulluq,
dolaşıqlılıq və ədalılıq ən zərif ifadələrə və dumanlı sözlərə
bürünəcəkdir, ondan ötrü ki, bu ağırçəkili və qəliz, təmtəraqlı,
ibarəli cümlələrin altında xırda, cılız, miskin və ya bayağı fikirləri
gizlədə bilsin, – o insana ki, onda olmayan gözəllik əzəmətini
geyimlə əvəzləmək istəyir və öz fiqurunun ələngəlliyini,
sısqalığını və ya eybəcərliyini barbarsayağı bəzəklərlə,
güləbətinlə, lələklərlə, jabolarla, büzmələrlə və mantiyalarla
maskalamağa çalışır. Əgər belə bir insan çölə çılpaq çıxmalı
olsaydı, onun necə pərt olacağına oxşar olaraq, belə bir müəllif
də, əgər onu kitabının təmtəraqlı dumanını seyrəldərək kiçik
aydın məzmununadək ixtisar etməyə məcbur etsəydilər, eləcə
pərt olardı.
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§ 48
Tarixi rəngkarlıq gözəllik və zərifliklə yanaşı özünün əsas
predmeti olaraq həm də xarakterə malikdir; xarakter dedikdə,
ümumiyyətlə, iradənin ali pillədəki təcəssümünün təsvirini başa
düşmək lazımdır, burada bəşəriyyət ideyasında xüsusi tərəfin
aşkara çıxarılması olaraq fərd özünəməxsus (özvarlıqlı)
əhəmiyyətə malikdir və onu yalnız öz fiquru ilə deyil, hər cür
qəbildən olan əməlləri ilə və idrakın və iradənin o
modifikasiyaları ilə ifadə edir ki, onlar bu əməlləri sifətdə və
jestlərdə əks etdirərək, onları oyadır, təhrik və müşahidə
edirlər. Bəşəriyyət ideyasının bu həcmdə təqdim olunması üçün
onun çoxtərəfliliyinin inkişafı görkəmli fərdlərdə göstərilməlidir,
onlarsa öz növbəsində yalnız müxtəlif səhnə, hadisə və əməllər
vasitəsilə özünün bütün əhəmiyyətində təsvir oluna bilər. Tarixi
rəngkarlıq özünün bu sonsuz vəzifəsini onunla həll edir ki, hər
hansı böyük və ya kiçik əhəmiyyətli həyati səhnələrin rəsmini
yaradır. Fərd yoxdursa, onda heç bir əhəmiyyətə malik olmayan
əməl də yoxdur: bəşəriyyət ideyası onların hamısında və onların
hamısı vasitəsilə getdikcə daha çox açılır. Elə buna görə də,
insan həyatının qəti olaraq elə bir hadisəsi yoxdur ki,
rəssamlıqdan çıxarıla bilsin. Niderland məktəbinin gözəl
rəngkarlarına münasibətdə bu böyük ədalətsizlikdir ki, onlarda
yalnız texniki qabiliyyətlər qiymətləndirilir, digər hallarda isə
onlara yuxarıdan baxılır, o əsasda ki, onlar əksər hallarda adi
həyatın predmetlərini təsvir edirlər, halbuki yalnız dünya
tarixinin və ya bibliya tarixinin hadisələri əhəmiyyətli hesab
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olunur. Öncə o barədə düşünmək lazım idi ki, hansısa əməlin
daxili əhəmiyyəti xarici əhəmiyyətindən tamamilə fərqlənir və
onların hər ikisi çox vaxt öz aralarında fərqlənirlər. Xarici
əhəmiyyət – əməlin real dünya üçün və dünyadakı nəticələrinə
münasibətdə vacibliyidir, yəni burada meyar olaraq əsas
qanunu çıxış edir. Daxili əhəmiyyət – bəşəriyyət ideyasına nüfuz
etmənin dərinliyidir; o, onunla açılır ki, bu ideyanın nadir
hallarda təzahür olunan tərəfləri işıq üzünə çıxır , müəyyənliklə
və aydın bir şəkildə ifadə olunmuş fərdiliklər isə, şərait və
xüsusatların məqsədəuyğun bir şəkildə birləşməsinin təsiri ilə
özlərinin səciyyəvi cəhətlərini inkişaf etdirirlər. İncəsənətə
yalnız daxili əhəmiyyətlilik məxsusdur; xarici önəmlilik,
görkəmlilik tarixə aiddir. Onların hər ikisi bir-birindən qətiyyən
asılı deyillər, birlikdə ortaya çıxa bilərlər, amma onlardan hər
biri ayrıca mövcud ola bilər. Tarix üçün qeyri-adi dərəcədə
mühüm olan əməl, öz daxili əhəmiyyətinə görə çox adi və sadə
ola bilər və əksinə, əgər onda özlərinin məhrəm incəliklərində
aydın və tam işıqda təzahür olunurlarsa insan fərdləri, əməlləri
və arzuları, gündəlik həyatın hansısa səhnəsi dərin daxili
mənaya malik ola bilər. Eləcə də, xarici əhəmiyyət çox müxtəlif
olduğu zamanlarda, daxili əhəmiyyət tamamilə eyni ola bilər: bu
nöqteyi-nəzərdən, məsələn, tamamilə fərqsizdir ki, nazirlər
dövlətlərin və xalqların xəritədə tutmalı olduqları ərazi
uğrundamı mübahisə edirlər və ya aşxanada kart və ya aşıq
oynayan kəndlilər kimin gediş haqqının kimə aid olması
barədəmi mübahisə edirlər, – eləcə də fərqsizdir ki, oyunçular
şahmatı qızıl və ya ağac fiqurlarlamı oynayırlar. Bəli, bundan
savayı da, milyonlarla insanların həyatlarına məzmun verən
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səhnələr və hadisələr, onların işləri və xasiyyətləri, onların qəmi
və sevinci artıq elə təkcə buna görə incəsənətin predmeti
olaraq çıxış edə bilmək üçün yetərincə vacibdirlər və onlar
özlərinin zəngin rəngarənglilikləri ilə çoxcəhətli bəşəriyyət
ideyasının inkişafı üçün kifayət qədər material verməlidirlər.
Hətta incəsənət tərəfindən (indi janr adlandırılan) bu cür
rəsmdə fiksasiya olunan anın uçub getməsinin özü belə sakit,
özünəməxsus, riqqətli təəssürat yaradır: zira anbaan və fasiləsiz
olaraq dəyişən dünyanı, onun xüsusi, amma, bir bütövü təşkil
edən xüsusi hadisələrini uzunömürlü bir rəsmdə bənd edib
saxlamaq, – rəngkarlığın nailiyyəti budur, rəngkarlıq özünün bu
nailiyyəti ilə də təkcəlini onun növünün ideyasına yüksəldərək,
sanki zamanın özünü dayandırır. Nəhayət, rəngkarlığın tarixi və
xarici baxımdan əhəmiyyətli süjetləri bir çox hallarda o nöqsana
malikdirlər ki, əhəmiyyətli olan onlarda əyani olaraq təsvir
oluna bilmir, əyanilik ona fikrən əlavə edilməlidir. Bu baxımdan
rəsmin, ümumiyyətlə, nominal əhəmiyyətini onun real
əhəmiyyətindən fərqləndirmək lazımdır: birinci – xarici mənadır
ki, kənardan birləşir, amma, yalnız anlayış şəklində; sonuncu isə
– bəşəriyyət ideyasının seyr olunması mümkün rəsmin
sayəsində məlum olan tərəflərindən biridir. Məsələn, birinci
məna - Misir fironunun qızı tərəfindən tapılan Musadır24: tarix
üçün qeyri-adi dərəcədə mühüm məqamdır; bu rəsmin real
əhəmiyyəti isə həqiqətən seyrə veriləndədir, – çayda üzən
beşikdən əyan xanım tərəfindən tapılmış və xilas edilmiş körpə:
bu hal bir çox məqamlarda baş verə bilər. Burada yalnız
kostyum müəyyən tarixi hadisəni alimə göstərə bilər; amma
kostyum yalnız nominal məna üçün mühümdür, real məna üçün
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isə o, fərqsizdir, zira sonuncu ixtiyari formaları deyil, yalnız
insanı tanıyır. Tarixdən götürülmüş süjetlər təkcə bir imkandan
götürülmüş süjetlər qarşısında heç bir üstünlüyə malik deyillər
və buna görə də, fərdi deyil, ümumi adlandırılmalıdırlar; zira
birincilərdə həqiqətən əhəmiyyətli olan – hər halda fərdi olan
deyildir, özlüyündə xüsusi olan hadisə deyildir, ondakı ümumi
olandır, bəşəriyyət ideyasının onda ifadə olunan tərəfidir. Digər
tərəfdən, bunun ucbatından müəyyən tarixi mövzuları rədd
etmək qətiyyən lazım deyildir; amma əslində yalnız bədii
anlama nə rəngkarlıqda, nə də tamaşaçıda heç bir vaxt
onlardakı fərdi-xüsusi olana, məxsusi mənada tarixi olana
yönəlməmişdir, onlarda ifadə olunan ümumiyə, ideyaya
yönəlmişdir. Bundan başqa, elə tarixi süjetləri seçmək lazımdır
ki, burada əsas məqam yalnız nəzərdə tutulmuş olmasın, o,
həqiqətən də təsvirə yatımlı olsun, başqa cür olsa, rəsmin
nominal mənası onun real mənası ilə həddindən artıq fərqlənər:
o şey ki, rəsmdə yalnız nəzərdə tutulur, ən mühüm olur və seyr
olunana xələl gətirir. Əgər əsas əməlin səhnə arxasında baş
verməsi (fransız faciələri kimi) səhnədə artıq yaramırsa, onda
rəsmdə bu, görünür, daha böyük səhvdir. Tarixi süjetlər qəti
olaraq yalnız o zaman ziyanlıdır ki, bu zaman onlar sənətkarın
fəaliyyətini ixtiyari olaraq və bədii məqsədlər xatirinə deyil,
xüsusən də, əgər bu sahə mənzərələr və əhəmiyyətli
predmetlər sarıdan kasaddırsa başqa məqsədlər xatirinə seçilən
sahə ilə məhdudlaşdırırlar. Əgər, məsələn, o, kiçik, ayrıcalaşmış,
inadcıl, iyerarxik hakimiyyətə, yəni mövhumatlara tabe olan,
Şərqin və Qərbin onun müasiri olan böyük xalqlarının nifrətinə
tuş gələn bir xalqın tarixidirsə; məsələn, yəhudilər belədir.
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Nəzərə alaraq ki, xalqların köçü bizi və bütün qədim
xalqları dənizin dibində haçansa baş verən dəyişikliyin indiki yer
səthi ilə o zamankı yer səthi arasında sərhəd çəkdiyi kimi
bölmüşdür, o zamanın orqanizmləri yalnız daşlaşmış şəkildə
üzə çıxırlar, onda belə bir vəziyyətdə, ümumiyyətlə, böyük bir
bədbəxtlik görmək lazımdır ki, keçmiş mədəniyyətlərinə
mədəniyyətimizin əsasında durmaq nəsib olmuş xalqlar,
məsələn, hindlilər deyil, yunanlar deyil, hətta romalılar deyil,
məhz bu yəhudilər olmuşlar. Amma xüsusən XV və XVI əsrlərin
dahi İtaliya rəngkarları üçün bədbəxtlik gətirən ulduz ondan
ibarət idi ki, onların fəaliyyətini məhdudlaşdıran dar süjetlər
çərçivəsində onlar hər cür yarasız şeydən yapışmalı idilər: zira
Əhdi- Cədid öz tarixi hissəsində rəngkarlıq üçün Əhdi- Ətiqə
nisbətən daha az əlverişlidir, ondan sonra gələn cəfakeşlər və
kilsə ataları tarixi isə – artıq tamamilə yararsız predmetdir.
Amma öz süjetləri olaraq yəhudiliyin və xristianlığın tarixi və ya
mifoloji elementlərinə malik olan rəsmlərdən o rəsmləri ciddi
olaraq fərqləndirmək lazımdır ki, onlarda xristianlığın həqiqi,
yəni etik ruhu bu ruhla dolu olan insanların təsvirində əyani
olaraq aşkara çıxır. Belə rəsmlər rəngkarlığın həqiqətən ən
yüksək və ən füsunkar əsərləridir, və onları meydana çıxarmaq
bu sənətin yalnız böyük ustalarına, xüsusən Rafaelə və
Korrecoya nəsib olmuşdur, – sonuncuya əsasən onun ilk
əsərlərində. Belə rəsmləri əslində tarixi rəsmlərə aid etmək
olmaz, ona görə ki, onlar, əksər hallarda, heç bir hadisəni, heç
bir əməli təsvir etmir: onlar yalnız müxtəlif qruplar tərkibində
müqəddəsləri, çox vaxt körpə olan Xilaskarın özünü, onun Anası
ilə, mələklərlə birgə və s. təsvir edir. Onların sifətlərində,
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xüsusən onların gözlərində, biz mükəmməl idrakın ifadəsini,
parıltısını görürük, o idrakın parıltısını görürük ki, bu, ayrıca
şeylərə deyil, ideyalara doğru yönəlmişdir, yəni dünyanın və
həyatın bütün mahiyyətini mükəmməlliklə dərk etmişdir; o
idrakın ki, onların iradəsinə əks- təsirdə istənilən digər biri kimi
ona motivlər təlqin etmir, əksinə olaraq, hər hansı bir arzunun
kviyetivinə çevrilmişdir, bunun da nəticəsində xristianlığın,
eləcə də hind müdrikliyinin məhrəm ruhunu təşkil edən tam
itaət, (rezinyasiya)hər cür arzudan imtina, iradənin, bununla
birgə isə bu dünyanın bütün mahiyyətinin kənarlaşdırılması,
məhv edilməsi, yəni – günahın yuyulması meydana çıxmışdır.
Sənətin bu əbədi məhşurlaşmış ustaları yüksək müdrikliyi öz
əsərləri ilə əyani olaraq ifadə etmişlər. Və hər hansı bir
incəsənətin tacı - buradadır: iradəni onun adekvat
obyektliliyində - bütün pillələr üzrə ideyalarda izləyərək görürük
ki, ən aşağı pillələrdə onu səbəblər idarə edir, sonrakı pillələrdə
o, qıcıqlandırıcılara tabedir, və, nəhayət, daha yüksək pillələrdə
onu son dərəcə müxtəlif şəkildə motivlər idarə edir və motivlər
də onun mahiyyətini aşkara çıxarırlar, o, bütün hər bir şeyi
vahid böyük kviyetivi vasitəsilə, onun azad özünüinkarının
təsviri ilə tamamlayır, vahid böyük kviyetiv isə onun öz məxsusi
varlığının mükəmməlliklə dərk olunmasından doğulur və onun
qarşısında dayanır*.

§ 49
Bu yeri anlamaq üçün, növbəti kitabın məzmununu bilmək şərtsiz
olaraq zəruridir.
*
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Bizim incəsənət barədə bütün əvvəlki düşüncələrimizin
əsasında o həqiqət yatır ki, təsviri sənətkarın məqsədi olan və
dərk olunması, elə buna görə də, onun rüşeymi və mənbəyi
kimi yaradıcılığından öncə gəlməli olan incəsənət obyekti, –
Platon mənasında ideyadır və qəti olaraq başqa heç nə deyildir:
adi qavrayışın ayrıca şeyi, predmeti və əqli təfəkkür və elmin
anlayışı, obyekti deyildir. Baxmayaraq ki, ideya və anlayış öz
aralarında o ümumiliyə malikdirlər ki, həm birinci, həm də ikinci
bir vəhdət olaraq real şeylərin çoxluğunu təqdim edirlər, amma
hər halda, mən düşünürəm ki, onlar arasında böyük fərq kifayət
qədər aydın və aşkar bir şəkildə oradan aydınlaşdırılmışdır ki,
birinci kitabda anlayış barədə deyilmişdir və bu kitabda isə
ümumi olandır. Amma mən qətiyyən israr etmirəm ki, hələ
Platon bu fərqi aydın bir şəkildə başa düşürdü; əksinə, onun
ideyalara dair nümunələrindən və izahlarından bir çoxu yalnız
anlayışlara tətbiq oluna bilər. Amma biz bu məsələdə
dayanmayacağıq və böyük və nəcib zəkanın izləri ilə hər bir
görüşə sevinərək, amma onun izləri ilə getmədən, öz məxsusi
məqsədimizə doğru hərəkət edərək, öz yolumuzla gedəcəyik.
Anlayış abstrakt, diskursivdir, özünün daxili sferasında
tamamilə qeyri-müəyyəndir, yalnız öz sərhədləri daxilində yalnız
zəkaya malik olan hər bir kəs üçün müəyyən, qəbul oluna bilən
və aydındır, sonrakı vasitəçilik olmadan sözlərlə ötürülə bilər,
özünün tərifi ilə tam bitir. Əksinə, anlayışın adekvat
nümayəndəsi kimi müəyyənləşdirilə bilən ideya bütövlükdə
əyanidir və ayrıca şeylərin sonsuz çoxluğunu əvəz etməsinə
baxmayaraq, şərtsiz olaraq müəyyəndir: heç bir vaxt o,
özlüyündə fərd tərəfindən dərk olunmur, yalnız o kəs
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tərəfindən dərk olunur ki, o, hər hansı bir arzu və hər hansı bir
fərdilik üzərində idrakın xalis subyekti olaraq qalxıb ucalmışdır.
Beləliklə, o, yalnız dahi üçün əlçatandır və sonra isə o kəs üçün
əlçatandır ki, o özünün xalis idrak qabiliyyəti ilə, əsasən də
dahinin əsərləri sayəsində yüksəlmiş və özü ruhun dahiyanə
ovqatını əldə etmişdir; buna görə də, o, bütövlükdə deyil, yalnız
şərti olaraq ötürülə bilər, zira dərk edilmiş bədii yaradıcılıqda
və yenidən canlandırılmış ideya hər bir kəsə onun yalnız öz şəxsi
intellektual səviyyəsinə uyğun olaraq təsir göstərir, bunun da
nəticəsində, hər bir sənətin məhz ən gözəl nümunələri, dahinin
ən nəcib əsərləri insanların küt əksəriyyəti üçün əsrlər boyu qırx
qapının sirri kimi qalmaqda davam edir və qara camaata kralla
ünsiyyət əlçatmaz olduğu kimi onun üçün əlçatmazdır. Onları
bir-birindən dərin bir uçurum ayırır. Doğrudur, ən bayağı
insanlar belə, öz məxsusi vecsizliklərini büruzə verməməkdən
ötrü, özgə avtoritetə istinad edərək, ümumən qəbul olunmuş
böyük əsərləri inkar etmirlər; amma gizlicə olaraq onlara
həmişə ittiham hökmü çıxarmağa hazırdırlar, bir şərtlə ki, onlara
belə bir ümid verilsə ki, onlar bunu biabır olmadan edə bilərlər.
Bu zaman onlar şadyanalıq edərək, böyük olan və gözəl olan hər
bir şeyə və onun yaradıcılarına qarşı özlərinin uzun müddət gizli
saxladıqları bütün nifrəti üzə çıxarırlar, bu böyüklük və gözəllik
onlarda heç bir vaxt təəssürat yaratmamış və bununla da onları
alçaltmışdı. Zira, ümumiyyətlə, özgəsinin məziyyətlərini könüllü
və azad bir surətdə etiraf etmək və qiymətləndirmək üçün, öz
məziyyətlərinə malik olmaq lazımdır. Hər hansı bir xidmət
zamanı təvazökarlığın zəruriliyi və bu fəzilətin qeyri-adi
dərəcədə mədh edilməsi də bununla izah olunur: hansısa
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görkəmli insanı tərifləməyə cürət edən hər bir kəs həmişə öz
əhəmiyyətsizliyini ört-basdır etmək və qəzəbini söndürmək
üçün yalnız bu fəziləti öz tərifinə əlavə edir, onun bütün
“bacılarını” isə kölgədə saxlayır. Təvazökarlıq ikiüzlü mütilik
deyildirsə, bəs nədir ki, onun köməyi ilə bizim rəzil paxıllıqla
dolu dünyada məziyyətlər və xidmətlər onlardan tamamilə
məhrum olanlardan sədəqə gözləyirlər. Axı, doğrudan da, heç
bir xidmətə malik deyilsə və bu halda onları özünə aid də
etmirsə, o, təvazökar deyildir, yalnız təmiz adamdır.
İdeya – intuitiv qavrayışımızın zaman və məkan forması
sayəsində çoxluğa parçalanmış vəhdətdir; əksinə, anlayış –
zəkamızın abstraksiyası vasitəsilə çoxluğun yenidən bərpa
olunan vəhdətidir, anlayış unitas post rem *şeydən sonra
vəhdət+ adlandırıla bilər, halbuki, ideya – unitas ante rem *şeyə
qədər vəhdət+ adlandırılmalıdır25. Nəhayət, anlayış və ideya
arasındakı fərqi həm də müqayisə ilə də ifadə etmək
mümkündür: anlayış həyatsız qılafa bənzəyir ki, doğrudur, onun
daxilinə qoyulanlar bir-birinin yanında yatır, amma onun
daxilindən buraya qoyulanlardan (sintetik refleksiya ilə) daha
çox şey çıxarmaq olmaz (analitik mühakimələrlə) ; ideya isə,
əksinə olaraq, onu qavrayanda elə təsəvvürləri inkişaf etdirir ki,
bunlar onunla eyniadlı olan anlayışlarla müqayisədə yenidir: o,
inkişafda olan canlıya, doğuran qüvvəyə malik orqanizmə
oxşardır, o, o şeyi yaradır ki, bu onun daxilində hazır şəkildə
mövcud deyildi.
Bütün bu deyilənlərdən aydın olur ki, anlayış həyat üçün
nə qədər faydalı və elm üçün nə qədər yararlı, zəruri və
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məhsuldar olsa da, – incəsənət üçün əsrlər boyu qeyriməhsuldardır. Dərk olunmuş ideya – hər hansı bir əsl sənət
əsərinin həqiqi və yeganə mənbəyi, bax, budur. Özünün əzəli
qüvvəsini o, yalnız həyatın, təbiətin, dünyanın özündən götürür,
və onu yalnız həqiqi dahi və ya bir anlıq dahiliyə qədər
ilhamlanmış insan dərk edir. Özündə ölümsüz həyatı daşıyan
həqiqi əsərlər yalnız belə bilavasitə qavrayışdan doğulur. Məhz
ona görə ki, ideya həmişə əyanidir, sənətkar öz əsərinin
məramını və məqsədini in abstracto olaraq başa düşmür: onun
gözləri önündən anlayış deyil, ideya keçir; buna görə də, o, öz
əməlləri barədə özünə hesabat verə bilmir, o yaradır, insanların
ifadə etdikləri kimi, yalnız hisslə və şüursuz olaraq, hətta
instinktiv olaraq yaradır. Əksinə, təqlidçilər, ədabazlarr,
imitatores, servum pecus [təqlidçilər, kölə xislət qaramal] 26
incəsənətdə anlayışdan çıxış edirlər: onlar o şeyi meydana
çıxarırlar ki, bu, həqiqi əsərlərdə xoşa gəlir və təsir göstərir,
özlərinə bunu aydınlaşdırırlar, onu anlayışa, yəni abstraksiyaya
bürüyürlər və sonra bunu qabaqcadan düşünülmüş niyyətlə
aşkar və ya gizli bir şəkildə təqlid edirlər. Parazit bitkilər kimi
onlar özlərinə qidanı özgələrin əsərlərindən sorurlar və poliplər
kimi öz qidalarıının rəngini qəbul edirlər. Hətta müqayisəni
uzatmaq və demək olar da ki, onlar həmin o maşınlarla
oxşardırlar ki, doğrudur, onlara qoyulan hər şeyi xırda hissələrə
doğrayırlar, amma heç bir vaxt bunu həzm etmək qabiliyyətində
deyillər, odur ki, qarışıqdan həmişə yad tərkib elementləri
tapmaq və ayırmaq mümkündür; və yalnız dahi assimilyasiya
edən, çevirən və produktiv orqanizmə bənzəyir. Zira
baxmayaraq ki, o, öz tərbiyəsini və inkişafını sələflərindən və
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onların əsərlərindən alır, amma onu bilavasitə olaraq həyatın
özü, dünyanın özü mayalandırır, – öz əyani təəssüratları ilə;
buna görə də, hətta yüksək təhsil belə heç bir vaxt onun
orijinallığına xələl gətirmir. Bütün təqlidçilər, bütün
manyeristlər (ədabazlar) bəzən başqalarının nümunəvi
əsərlərinin mahiyyətini anlayışlarla götürürlər, amma anlayışlar
əsərə heç bir vaxt daxili həyat verə bilmir. Hər bir dövrün küt
qara camaatı yalnız anlayışları tanıyır və onlardan yapışır,
ədabaz əsərlərə buna görə də hər bir dövr becid və səs-küylü
uğur hazırlayır; amma bir neçə ildən sonra onlar artıq yararsız
olur, ona görə ki, zamanın ruhu, yəni hökmranlıq edən
anlayışlar artıq dəyişmişdir, onlar isə yalnız buna istinad edə
bilərdilər. Yalnız təbiətdən, həyatdan bilavasitə olaraq
götürülən həqiqi əsərlər qalır, bu əsərlər onların özləri kimi öz
əbədi gəncliyini və ilkin qüdrətini həmişəlik saxlayırlar. Zira
onlar bu və ya başqa əsrə deyil, bəşəriyyətə məxsusdurlar;
onlar məhz buna görə də, öz əsrlərinə uyğunlaşmaq istəmədən,
öz dövrünün yanılmalarını dolayısı ilə mənfi cəhətdən üzə
çıxararaq, öz əsrləri tərəfindən etinasız qarşılanmışlar, amma
onlar, buna baxmayaraq, sonradan həvəssiz olsa da tanınmış,
qəbul edilmişlər, onlar köhnələ və qocala bilməzlər, çox-çox
sonra gələn əsrləri də öz əbədi təravəti və yeniliyi ilə məftun
etməkdə davam edirlər. Və o zaman onlara etinasız yanaşmaq
daha artıq mümkün olmayacaqdır, ona görə ki, onlar əsrlər
boyunca nadir hallarda meydana çıxan və öz səslərini ucaldan
bir sıra bilicilər tərəfindən onların heyrətləri ilə təsdiqlənmiş və
şərəfləndirilmişlər*27; bu səslərin tədricən artmaqda olan cəmi
*

Gurultulu girdaba düşərənlər arasında əsl üzgüçülər nadir hallarda

Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

369

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

avtoriteti yaradır ki, bu da bizim gələcək nəsillərə üz
tutduğumuz zaman nəzərdə tutduğumuz yeganə məhkəmədir.
Bəli, bu məhkəmə yalnız zaman- zamana meydana çıxan
belə şəxsiyyətlərdən ibarətdir, zira, gələcək nəsillərdən ibarət
olan kütlə də müasir nəsillərdən ibarət olan kütlə kimi həmişə
belə pozğun və küt olaraq qalacaqdır. Bütün əsrlərin böyük ağıl
sahiblərinin müasirlərindən olan şikayətlərini oxuyun: onlar
daimi olaraq elə indiki kimi səslənmişlər, zira insan nəsli həmişə
eynidir. Bütün zamanlarda və bütün sənətlərdə ədabazlıq yalnız
azlığın nəsibi olan mənəviliyin, ruhaniliyin yerini tutur,
ədabazlıq isə –sonuncu dəfə üzə çıxmış, mənasız qəbul
etdirilmiş bir mənəvi fonemenin köhnə, atılmış qiyafəsidir.
Buradan belə bir nəticə çıxır ki, gələcək nəsil tərəfindən
bəyənilmə, adətən, bir qayda olaraq müasirlərin bəyənməsi
hesabına əldə olunur və əksinə**.

§ 50
Beləliklə, əgər hər hansı bir sənətin məqsədi dərk
olunmuş ideyanın ötürülməsidirsə, o ideyanın ki, o, sənətkar
ruhunun bu vasitəçiliyi sayəsində, təmizlənərək və bütün yad
elementlərdən ayrılaraq yaradıcı qabiliyyətə malik olmayan
daha az zəkavətli insan üçün də xeyli dərəcədə əlçatan olur;
görünür.
**
II cildin 34-cü fəsli buraya aiddir.
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əgər, incəsənətdə bundan sonra anlayışlardan çıxış etmək
olmazsa, onda biz onu bəyənə bilmərik ki, sənət əsəri qəsdən və
şüurlu olaraq alleqoriyada olduğu kimi anlayışın ifadəsi üçün
nəzərdə tutulur. Sonuncu – elə bədii əsərdir ki, təsvir etdiyi ilə
müqayisədə nəsə fərqli bir məna verir. Halbuki, əyani olan hər
bir şey, və deməli, həm də ideya özünü bilavasitə olaraq və
bütün tamlığı ilə ifadə edir və özünə eyham edə biləcək başqa
nəyinsə vasitəçiliyinə ehtiyacı yoxdur. Buradan o məlum olur ki,
nəsə tamamilə başqa bir şey vasitəsilə aydınlaşan və təsəvvür
olunan şeyin özü seyrə nail olmaq qabiliyyətində deyildir, – bu,
həmişə anlayışdır. Alleqoriya buna görə də, həmişə anlayışı
ifadə edir və tamaşaçının ruhu təsvir olunan əyani təsəvvürdən
ayrılır və tamamilə başqa bir şeyə, abstrakt olana, əyani
təsəvvür olmayana, verilmiş bədii əsərin tamamilə xaricində
qalana doğru istiqamətlənir; burada, beləliklə, rəsm və ya
heykəl onu yerinə yetirməlidir ki, hərflər onu daha yaxşı yerinə
yetirir. Beləliklə, bizim sənətin məqsədi kimi hesab etdiyimiz
şey, – əyani olaraq dərk olunmuş məqsədin təsviri, burada
məqsəd deyildir. Amma alleqoriyanın can atdığı şey üçün əsla
elə bir böyük bədii mükəmməllik tələb olunmur; yalnız o
kifayətdir ki, təsvir olunan şeyin nə olmalı olduğu görünsün və
əgər bu şərt yerinə yetirilmişdirsə, onda məqsədə nail
olunmuşdur, və ruh tamamilə başqa qəbildən olan təsəvvürə
doğru, mücərrəd anlayışa doğru yönəlmişdir, həmin bu anlayış
da nəzərdə tutulan məqsədi təşkil edirdi. Təsviri sənətdəki
alleqoriya deməli, heroqliflərdir; onların əyani təsvir olaraq
malik ola biləcəkləri bədii dəyər onlara alleqoriya olaraq deyil,
başqa bir şey olaraq xasdır. Korreconun "Gecə"si, Hannibal
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Karraççinin "Şöhrət dühası mələyi» əsəri, Pussenin "Saat"ı –
gözəl rəsmlərdir, amma bu, tamamilə onunla bağlı deyildir ki,
onlar – alleqoriyalardır. Sonuncu olaraq onlar yalnız kitabədirlər
və hətta bundan da daha az. Rəsmin real və nominal mənası
arasında yuxarıda göstərilən fərqi bir daha xatırlayaq. Nominal
olaraq burada özlüyündə məhz alleqorik olan çıxış edir,
məsələn, şöhrət mələyi; real olaraq isə həqiqətən də təsvir
olunan çıxış edir – bu halda ətrafında gözəl oğlanlar uçan
qanadlı gözəl bir gənc: bu, ideyanı ifadə edir. Amma belə bir
real məna bizə yalnız o vaxta qədər təsir göstərir ki, biz nominal
olanı, alleqorik olanı unuduruq; onu xatırlayan kimi, dərhal
seyrimiz pozulur, ruh mücərrəd anlayışa qərq olur, ideyadan
anlayışa keçid isə – həmişə tənəzzüldür. Nominal məna,
alleqorik niyyət real mənaya, əyani düzgünlüyə bir çox hallarda
hətta xələl gətirir; məsələn, Korreconun "Gecə"sində qeyri-təbii
işıqlanma belədir, bu, nə qədər gözəl yerinə yetirilsə də, yalnız
alleqorik olaraq motivlənmişdir və gerçəklikdə qeyrimümkündür. Əgər, beləliklə, alleqorik rəsm bədii dəyərə
malikdirsə, onda sonuncu alleqoriya olaraq verdiyi şeydən
tamamilə asılı deyildir; belə bədii əsər dərhal iki məqsədə –
anlayışın ifadə olunmasına və ideyanın ifadə olunmasına xidmət
edir; amma yalnız sonuncu, bədii əsərin məqsədi ola bilər,
birinci isə – yad məqsəddir, əyləncəli oyundur, onun məğzi
ondan ibarətdir ki, rəsmi eyni zamanda məcbur edirlər ki, o,
kitabə, heroqlif rolunu oynasın. bu o kəslərin xeyrinə
düşünülmüşdür ki, onlar üçün sənətin əsl mahiyyəti
əlçatmazdır. Bu, o deməkdir ki, eyni zamanda, faydalı əşya olan
bədii əsər iki məqsədə xidmət edir: məsələn, heykəl, eyni
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zamanda həm də şamdan, və ya kariatida və ya eyni zamanda,
Axillesin qalxanıdır ki, o barelyef də ola bilər28. Sənətin həqiqi
dostları nə onu, nə də o birisini bəyənmirlər. Doğrudur,
alleqorik rəsm özünün bu halında da ruhda canlı təəssürat
yarada bilər, amma həmin təsiri eyni şəraitdə kitabə də göstərə
bilər. Məsələn, əgər insanın ruhunda şöhrət arzusu dərindən
kök salmışsa və o, ona özünün hələ ki, mülkiyyət hüququna dair
sənədləri təqdim etmədiyi üçün yalnız müvəqqəti olaraq
istifadə etmədiyi qanuni sərvəti kimi baxırsa, əgər o, öz
qarşısında dəfnə çələngli düha mələyini görmürsə, onda onun
bütün ruhu həyəcanlanacaqdır və onun qüvvələri fəaliyyət üçün
oyanacaqdır; amma əgər o, qəflətən divarda aydın "Şöhrət"
yazısını görsəydi, onunla eyni şey baş vermiş olardı. Və ya əgər
insan həqiqəti – praktik həyat üçün vacib olan kəşfi və ya elmi
nəzəriyyəni bəyan etmiş olsaydı, və o, qəbul edilmiş olmasaydı,
onda örtüyü qaldırıb çılpaq həqiqəti üzə çıxaran zamana təsir
edən alleqorik rəsm daha güclü təəssürat yaratmış olardı;
amma belə bir deviz də ona eynilə bu cür təsir göstərmiş olardı:
"Le temps decouvre la verite" [zaman həqiqəti açıb göstərir].
Zira burada özlüyündə təəssürat yaradan şey əslində, seyr
edilən şey yox, yalnız mücərrəd fikirdir.
Əgər, beləliklə, alleqoriya - təsviri sənətdə incəsənət
üçün tamamilə yad olan məqsədə yönəlmiş yanlış
təmayüldürsə, onda o, süni və gücənərək çıxarılmış və bayağı
oluncaya qədər korlanmış, şərhlərin təsvirinə yetişdiyi zaman
dözülməz olur. Məsələn, aşağıdakı nümunələr bələdirlər: qadın
xanənişinliyini, evdən bayıra çıxmamanı bildirən tısbağa, öz
geyiminin qırçınlarına baxan Nemezida - onun məhrəmliyi görə
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bilməsinə bir eyhamdır; Bellorinin şərhinə görə Hannibal
Karraççi şəhvətə ona görə sarı paltar geyindirmişdi ki, bununla
o, nəşələrinin saman kimi necə tezliklə solub- saralacağını ifadə
etmək istəmişdir.
Əgər təsvirlə onun ifadə etdiyi anlayış arasında ideyanın
bu anlayış altına gətirilməsinə və ya ideyaların assosiasiyasına
əsaslanan heç bir əlaqə yoxdursa, işarə və onun işarə olunan
bir-biri ilə təsadüfi təyin olunmanın təsiri ilə tamamilə şərti
olaraq əlaqəlidirlərsə, onda alleqoriyanın bu növünü mən
simvol adlandırıram. Belə ki, qızılgül – dinməzliyin, dəfnə –
şöhrətin, palma – qələbənin, balıqqulağı – ziyarətin, xaç –
xristian dininin simvoludur; bilavasitə olaraq rənglərlə ifadə
olunan bütün mənalar da buraya aiddir: məsələn, sarı –
xəyanətin, mavi isə – sədaqətliliyin rəngidir. Oxşar simvollar bir
çox hallarda həyatda da faydalı ola bilər, amma incəsənət üçün
onlar dəyərə malik deyillər: onlar tamamilə heroqliflərə və ya
hətta çin ideoqrafik yazısına oxşayırlar, və onlar həqiqətən də
gerblərlə, mehmanxananı işarə edən qomlarla, kamergeri
tanıdan açarla, mədənçiləri tanıdan dəri ilə bir qəbildəndirlər.
O zaman ki, nəhayət, məşhur tarixi və ya mifik şəxslər və
ya təcəssüm etdirilmiş anlayışlar müəyyən simvollarla birdəfəlik
işarə olunurlar, onda, əslində, sonuncuları emblemlər
adlandırmaq lazım gələrdi: yevangelistlərin heyvanları 29 ,
Minervanın bayquşu, Parisin alması, ümid lövbəri və s.
belədirlər. Halbuki, emblem sözü altında əsasən o məcazi, sadə
və devizlə izah olunan təsvirləri başa düşürlər ki, onlar özlərinin
hansısa əxlaqi həqiqəti əyani olaraq təsvir etmək məqsədinə
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malikdirlər; İ.Kamerari, Alsiat və başqaları tərəfindən tərtib
olunmuş belə təsvirlərin böyük məcmuələri mövcuddur. Onlar
poetik alleqoriyaya keçid olaraq çıxış edirlər, bu barədə də
aşağıda söhbət gedəcəkdir. Yunan heykəltəraşlığı seyrə
müraciət edir, buna görə də, o, estetikdir; Hindistan
heykəltəraşlığı anlayışa müraciət edir, buna görə də, o, xalis
simvolik xarakterə malikdir.
Alleqoriyaya bu baxış sənətin daxili mahiyyəti barədə
bizim əvvəlki düşüncələrimizə əsaslanır və onunla sıx bağlıdır,
bu baxış Vinkelmanın mövqeyinə birbaşa olaraq ziddir,
Vinkelman alleqoriyanı sənətin məqsədinə tamamilə yad və bir
çox hallarda ona mane olan hesab etmək fikrindən uzaqdır: o,
hər yerdə onu müdafiə edir və hətta sənətin ali məqsədini "ümumi anlayışların və qeyri-hissi şeylərin təsvirində" görür
(Əsərləri, c. 1, səh. 55 və növbəti səhifələr). Hər bir kəs bu və ya
başqa baxışa qoşula bilər. Amma Vinkelmanın özlüyündə
gözəlliyin metafizikasına aid bu və ona oxşar digər
mühakimələri məni o həqiqətə tam inandırdı ki, gözəlliyin və
incəsənətin mahiyyətinə mücərrəd və əsl fəlsəfi izah verməyi
bacarmadan da, bədii gözəlliyə münasibətdə qeyri-adi
həssaslığa, zəkavətə malik olmaq və onun barəsində düzgün
mühakimə yürütmək mümkündür, – necə ki, əməllərin əxlaqi
dəyərini fəlsəfi cəhətdən əsaslandırmaq və in abstracto olaraq
izah etmək qabiliyyətində olmadan da nəcib və xeyirxah insan
olmaq və ayrı-ayrı hallarda, kimyəvi tərəzi kimi dəqiq son
dərəcə həssas vicdana malik olmaq mümkündür.
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Amma alleqoriya poeziyaya qarşı təsviri sənətə qarşı
olduğuna nisbətən tamamilə başqa münasibətdədir və əgər o,
burada qəbul edilə bilməyəndirsə, onda poeziyada o, tamamilə
yerinə düşür və məqsədəuyğundur. Zira təsviri sənətdə o, əyani
olaraq veriləndən, hər hansı bir sənətin bu əsl predmetindən
mücərrəd fikrə doğru aparır; poeziyada isə münasibət bunun
əksidir: burada bilavasitə olaraq sözlərdə verilmiş olan anlayışdır və ən yaxın məqsəd həmişə ondan əyani olana
gətirmədən ibarətdir, əyani olanın obrazını isə dinləyicinin
fantaziyası öz təsəvvüründə canlandırmalıdır. Əgər təsviri
sənətdə keçid bilavasitə olaraq veriləndən başqasına doğru baş
verirsə, onda bu başqası rolunda sözsüz olaraq anlayış çıxış edir,
çünki, yalnız mücərrəd olan burada bilavasitə olaraq verilə
bilməz; anlayış isə heç bir vaxt mənbə, onun verilməsi isə –
bədii əsərin məqsədi olmamalıdır. Əksinə, poeziyada anlayış
materialdır, bilavasitə olaraq veriləndir, buna görə də, tamamilə
başqa bir şeyi – əyani olanı doğurmaqdan ötrü ondan tamamilə
yan keçmək mümkündür, məqsəd əyanidə əldə olunur. Poetik
əsərin ümumi əlaqəsində bir başqa anlayış və ya mücərrəd fikir
qaçılmaz ola bilər, baxmayaraq ki, özlüyündə və bilavasitə
olaraq bu anlayış əyani təsvirə qabil deyildir; o zaman hansısa
uyğun nümunə vasitəsilə onu bir çox hallarda əyaniləşdirirlər.
Hər hansı bir məcaz zamanı, hər hansı bir metaforada, hər hansı
bir eyhamda, hər hansı bir alleqoriyada və hər hansı bir
müqayisədə artıq belə olur: bütün bunlar öz aralarında yalnız
təsvirin ölçüləri və dolğunluğu ilə fərqlənirlər. Söz sənətində
belə müqayisələr və alleqoriyalar füsunkar təəssürat yaradır.
Servantes yuxunun bizi bütün mənəvi və fiziki əzablardan xilas
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etməsi fikrini necə də gözəl ifadə edir: "Yuxu – adamcığazı
bütünlükdə örtən plaşdır"! Filosofların və alimlərin insan nəslini
maarifləndirməsi fikrini Kleyst necə də gözəl alleqoriya ilə ifadə
edir:
O kəslər ki, onların gecə çırağı bütün dünyanı nura
bürüyür!
Homer bədbəxtlik gətirən «Ata»nı* son dərəcə güclü bir
tərzdə və əyani olaraq səciyyələndirir:
Onun pəncələri zərifdir: toxunmur onlarla
Yerin tozuna; o, insanların başları üstündə gəzir30.
(İliada, XIX, 92)
Meneni Aqrippanın mədə və üzvlər barədə təmsili Roma
xalqına necə də güclü bir təsir göstərmişdi! Son dərəcə
mücərrəd bir fəlsəfi ehkamı "Dövlətin" yeddinci kitabının
başlanğıcında Platon mağara barədə yuxarıda xatırlanan
alleqoriyasında necə də gözəl ifadə edir31! Prozerpina haqqında
mif də, həmçinin fəlsəfi təmayülə malik dərin mənalı
alleqoriyadır, Prozerpina yeraltı səltənətin hakimiyyəti altına
düşür, çünki orada nar ağacının meyvəsini dadmışdı 32 : bu,
həmin mifin Höte tərəfindən həyata keçirilmiş işlənməsində
xüsusən aydın görünür, Hötenin bu şərhi hər hansı bir tərifdən
daha yüksəkdədir və o, bunu özünün "Həssaslığın təntənəsi"nə
epizod olaraq vermişdir. Mənə üç geniş alleqorik əsər
Ata - qədim yunan mifologiyasında ilahə, ağlın tutqunlaşmasının,
yanılmanın mücəssəməsi, Zevsin qızı hesab olunur – tərc.
*
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məlumdur: aşkar və açıq – bu, Baltazar Qrasianın
"Kritikon"udur33 ; o, - öz aralarında bağlı olan dərin mənalı
alleqoriyaların genişmiqyaslı və zəngin çulğaşmasıdır, bu
alleqoriyalar əxlaqi həqiqətlərin canlı libası kimi çıxış edir, onlar
bunun sayəsində böyük əyanilik əldə edirlər və müəllif
fantaziyasının zənginliyi ilə bizi heyrətləndirirlər. Maskalanmış
iki alleqoriya isə – Don Kixot və Qulliver34 liliputlar yanındadır.
Birinci elə bir insanın həyatının alleqoriyasını yaradır ki, bu,
başqalarına rəğmən təkcə öz şəxsi rifahını qurmaqla məşğul
deyil, onun fikirlərinə və iradəsinə sahib olmuş obyektiv, ideal
məqsədə doğru can atır, – bu səbəbdən də o, bu dünyada
qəribə görünür. Qulliverdə isə fiziki olan bütün hər bir şeyi
mənəvi mənada başa düşmək lazımdır və o zaman Hamletin
onu adlandırdığı kimi satirical roque-nin (kələkbaz satirikin) nə
demək istədiyi aydın olacaqdır.
Belə ki, poetik alleqoriya üçün anlayış həmişə veriləndir,
bunu, o, əyani olaraq, mənzərəli bir şəkildə təqdim etməyə səy
edir, buna görə də, o, bəzən yaradılmış rəsmdə öz ifadəsini və
ya özünə dəstək tapa bilər; sonuncu belə halda təsviri sənət
əsəri kimi deyil, yalnız izahedici heroqlif kimi nəzərdən keçirilir
və rəssamlıq mənasına deyil, yalnız poetik mənaya iddia edir.
Lafaterin həqiqətin hər bir nəcib mübarizini ilhamlandırmalı
olan gözəl alleqorik vinetkası belədir: şamı tutan əli arı sancır,
amma eyni zamanda yuxarıda alov ağcaqanadları yandırır;
aşağıda bu yazı var:

Qoy o ağcaqanadın qanadlarını yandırsın,
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Onun həm kəlləsini, həm də bütün beynini dağıtsın.
İşıq hər halda işıqdır;
Zalım eşşək arısı məndən əl çəkməsə də,
Onu əlimdən buraxmayacağam, – yox.
Üstündə sönməmiş tüstülənən şamın təsviri və belə bir
yazı olan qəbirüstü lövhə də elə buraya aiddir:
O, piydənmi idi, yoxsa mumdanmı, –
Bunu bizə əbədi olaraq sönən şam göstərəcəkdir.
Bir qədim alman nəsil şəcərəsi də, nəhayət, belədir:
vardan-yoxdan çıxan ailənin sonuncu övladı həyatını tam nəfsini
saxlama və bəkarət içərisində keçirmək və bununla da öz
nəslinin varlığına elə son qoymaq qətiyyətini ifadə etmişdi ki,
özünü çoxbudaqlı ağacın köklərini qayçı ilə doğrayan kimi
təsəvvür etmişdi. Buraya, həmçinin, ümumiyyətlə, yuxarıda
xatırlanan o obrazlar da aiddir ki, onları adətən emblem
adlandırırlar, onları da, həmçinin ifadə olunmuş qısa ibrətamiz
təmsilin qələmə alınması da adlandırmaq olardı.
Bu qəbildən olan alleqoriyaları rəngkarlığa deyil, həmişə
poeziyaya aid etmək lazımdır, və onlara bəraət qazandırma
məhz bundan ibarətdir: onların rəngkarlıq vasitəsilə yerinə
yetirilməsi burada həmişə yanakı element olaraq qalır və ondan
yalnız o tələb olunur ki, təsvir olunan şeyi tanımaq mümkün
olsun. Əgər əyani olaraq təsəvvür olunan və mücərrəd məna
arasında yalnız ixtiyari əlaqə mövcuddursa, alleqoriya həm
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təsviri sənətdə, həm də poeziyada simvola keçir, Simvolik olan
bütün hər bir şey mahiyyəti etibarı ilə şərti razılaşmaya
əsaslandığından, simvolda digər nöqsanlar içərisində o nöqsan
da mövcuddur ki, onun mənası zaman keçdikcə unudulur və o,
tamamilə lallaşır: əgər bu, məlum olmasaydı, kimin ağlına
gələrdi ki, balıq nəyə görə xristianlığın simvoludur35? Olsa-olsa
hansısa Şampolion 36 , ona görə ki, bu, qəti olaraq fonetik
heroqlif olmaqdan başqa bir şey deyildir. Elə buna görə də,
Yəhyanın Vəhyi 37 poetik alleqoriya kimi demək olar ki, o
vəziyyətdədir ki, hələ də şərh olunan magnus Deus sol Mithra
(böyük günəş tanrısı Mitra)38 təsvir olunan relyeflər həmin bu
vəziyyətdədir*.

§ 51
Əgər bizim, ümumiyyətlə, incəsənət barədə əvvəlki
düşüncələrimizi biz təsviri sənətlərdən poeziyaya gətirsək, onda
şübhə etmərik ki, onun məqsədi – ideyaları, iradənin təcəssüm
pillələrini aşkara çıxarmaq və onları dinləyiciyə şair ruhunun
dərk etdiyi kimi bütün aydınlığı və canlılığı ilə çatdırmaqdır.
İdeyalar mahiyyət etibarı ilə əyanidirlər; buna görə də,
baxmayaraq ki, poeziyada sözlər vasitəsilə bilavasitə olaraq
yalnız mücərrəd anlayışlar ötürülür, hər halda dinləyiciyə bu
anlayışların nümayəndəliyində həyat ideyalarını göstərmək
niyyəti aşkardır, bu da, yalnız onun öz məxsusi fantaziyasının
köməyi ilə həyata keçirilə biləndir. Amma onu nəzərdə tutulan
*

II cildin 36-cı fəsli buraya aiddir.
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məqsədə uyğun olaraq oyatmaq üçün, həm poeziyanın, həm də
hətta ən quru prozanın bilavasitə materialını təşkil edən
anlayışlar aşağıdakı qaydada tutuşdurulmalıdır: onların sferaları
öz aralarında elə kəsişməlidir ki, onlardan heç biri öz mücərrəd
ümumiliyində donub qalmasın, fantaziya qarşısında onların
əvəzinə onların sonradan şairin sözlərində onun məramına
uyğun olaraq modifikasiya olunan (şəkli dəyişdirilən) əyani
nümayəndələri çıxış etsinlər. Necə ki kimyaçı tamamilə açıq və
şəffaf mayelərdən onların birləşdirilməsi yolu ilə bərk
çöküntülər alır, eləcə də, şair sanki anlayışların mücərrəd, şəffaf
ümumiliyindən onların birləşmə üsulunun özünün sayəsində
nəsə konkret və fərdi olanı – əyani təsəvvürü - çıxarmağı
bacarır. Zira ideya yalnız əyani olaraq dərk olunur, məqsədin
dərk olunması isə – hər cür sənətin məqsədidir. Poeziyada,
eləcə də kimyada ustalıq hər dəfə məhz arzuladığımız qalığı
əldə etmək bacarığına gətirib çıxarır. Poeziyanın çoxsaylı
epitetləri bu məqsədə xidmət edir, onlar anlayışın ümumiliyini
getdikcə daha çox daraldır, onu əyani olana qədər gətirib
çıxarırlar, Homer, demək olar ki, hər bir isimə sifəti birləşdirir,
onun anlayışı birinci anlayışın sferasına soxulur və dərhal onu
xeyli dərəcədə daraldır, bunun da nəticəsində o, artıq əsaslı bir
surətdə seyrə yaxınlaşır; məsələn:
Bu anda Okeana düşdü günəşin şəfəq saçan məşəli,
Çox bəhrə verən torpağın üzərinə qara gecəni çəkərək39.
Və ya,
Göy qübbəsi cənubun naz-qəmzəsi ilə nəfəs aldığı yerdə,
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şeiri az anlayışla cənub iqliminin bütün füsunkarlığını
fantaziya qarşısında canlandırır.
Ritm və qafiyə – bütövlükdə poeziyanın spesifik yardımçı
vasitəsidir. Mən onların qeyri-adi dərəcədə qüdrətli təsirini
başqa cür izah edə bilmərəm, yalnız onunla izah edə bilərəm ki,
zamanla əhəmiyyətli dərəcədə bağlı olan bizim təsəvvür etmə
qabiliyyətimiz bundan o xassəni əldə etmişdir ki, onun
sayəsində biz hər bir müntəzəm olaraq qayıdan səsi daxilən
müşayiət edirik və sanki ona hay veririk. Elə buna görə də, ritm
və qafiyə bizim diqqətimizi qismən özünə cəlb edir, bununla
bizdə meyl yaradır ki, bizə danışılan hekayəti daha həvəslə
dinləyək; qismənsə onların sayəsində bizdə kor, hər hansı bir
mühakimədən öncə gələn danışılan hekayətlə razı olma
meydana çıxır, bunun da nəticəsində, sonuncu, hansısa
dəlillərdən asılı olmayan məlum emfatik inandırıcılıq kəsb edir.
Poeziyanın ideyaları ötürmək üçün istifadə etdiyi
materialın, yəni anlayışların ümumiliyi üzündən onun sferası çox
genişdir. O, bütün təbiəti, bütün pillələrin ideyalarını təsvir edə
bilər, ona görə ki, ideyaya uyğun olaraq, o, gah təsviri, gah
təhkiyəçi, gah da bilavasitə dramatik təsvirə əl atır. Amma əgər,
iradənin obyektivliyinin aşağı pillələrinin təsvirində təsviri sənət
onu daha çox üstələyirsə, çünki, şüursuz, həmçinin də sırf
heyvani təbiət özünün demək olar ki, bütün mahiyyətini artıq
bircə yaxşı sezilmiş məqamda üzə çıxarır, onda, əksinə, insan,
təkcə özünün siması və təkcə üzünün ifadəsi ilə tam ifadə
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olunmur, həm də əməllər zənciri və onları müşayiət edən
affektlər və fikirlər vasitəsilə ifadə olunur, – insan poeziyanın
əsas predmetini təşkil edir ki, bu baxımdan onunla heç bir
başqa sənət müqayisəyə gəlmir, ona görə ki, burada onun
köməyinə irəliyə doğru hərəkət gəlir ki, bu da, təsviri sənətə
yaddır.
Beləliklə, iradənin yüksək pillədə təzahürü olan ideyanın
açılması, onun insan meylləri və əməlləri zəncirində təsviri, –
poeziyanın böyük məramı budur. Doğrudur, təcrübə və tarix də
bizi insanla tanış edirlər, amma onlar çox vaxt bizi insanla tanış
etməkdən camaatla tanış edirlər, yəni, insanın daxili
mahiyyətinə dərindən nüfuz etməkdən daha çox, insanların
qarşılıqlı münasibətləri barədə empirik məlumat verirlər (hər bir
kəs buradan öz məxsusi davranışı üçün qaydalar çıxarır).
Doğrudur, insanın daxili mahiyyəti də onlar üçün əsla bağlı
qalmır; amma hər dəfə, tarixdə və ya bizim öz məxsusi
təcrübəmizdə bəşəriyyətin mahiyyətinin özü bizə açıqlandığı
zaman biz bu təcrübəni tarixçilər tarixi qavradıqları kimi artıq
sənətkarın gözləri ilə, poetik olaraq, yəni təzahürdə deyil,
ideyada, münasibətlərdə deyil, onun daxili mahiyyətində
qavrayırıq. İnsanın özünün məxsusi təcrübəsi isə poeziyanın,
eləcə də tarixin anlaşılması üçün qaçılmaz şərt kimi çıxış edir,
ona görə ki, o, sanki o dilin lüğətidir ki, onların hər ikisi bu dildə
danışırlar. Amma tarixin poeziyaya münasibəti portret
rəngkarlığının tarixi rəngkarlığa münasibəti kimidir: birinci
xüsusi həqiqəti, ikinci isə – ümumi həqiqəti verir; birinci
təzahürün həqiqətinə malikdir və onu bu təzahürdə təsdiqləyə
bilər, ikinci isə hansısa ayrıca hadisədə tapıla bilməyən, amma
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onların hamısında öz sözünü deyən ideyanın həqiqətinə
malikdir. Şair bilərəkdən seçmə yolu ilə əsas surətləri
əhəmiyyətli vəziyyətlərdə təsvir edir; tarixçi isə onları təzahür
olunduqları kimi qəbul edir. O, hətta hadisələri və xadimləri
onların daxili, əsl mənasına, əhəmiyyətinə görə, onların ideyanı
ifadə etmələri dərəcəsinə görə də nəzərdən keçirə və seçə
bilmir, – o, onların əlaqələr və nəticələr nöqteyi-nəzərindən
xarici, göstərilən, nisbi vacibliyinə əməl etməlidir. O, özlüyündə
nəyisə onun mühüm xarakterində və ifadəsində nəzərdən
keçirmək hüququna malik deyildir, bütün hər bir şeyə nisbilik
meyarı ilə yanaşmalıdır, bütün hər bir şeyi hadisələrlə
əlaqəsində, sonrakı hadisələrə və xüsusən də, müasirliyə təsiri
baxımından öyrənməlidir. Elə buna görə də, o, əhəmiyyətsiz
olanın, hətta kralın bayağı olan əməlinin də üstündən sükutla
keçmir, ona görə ki, o, müəyyən nəticələr doğurur və təsir
göstərir. Əksinə, əgər bu hadisələr nəticəyə malik deyildirsə və
əgər bu şəxsiyyətlər təsir göstərməmişsə o, ayrıca şəxslərin
qeyri-adi dərəcədə əhəmiyyətli əməlləri, görkəmli fərdlər
barədə xatırlatmaq hüququna malik deyildir. Zira onun
nəzərdən keçirilməsi əsas qanunu ilə idarə olunur və o, o
hadisələri görür ki, bu qanun onların forması kimi çıxış edir. Şair
isə hər hansı bir münasibətdən kənar, hər hansı bir zamandan
kənar ideyanı, bəşəriyyətin mahiyyətini tutur, – özündə şeyin ali
pilləsində onun adekvat obyektliyini tutur. Buna görə də,
baxmayaraq ki, tarixçinin zəruri olaraq əməl etməli olduğu bu
öyrənmə üsulunda da hadisələrin daxili mahiyyəti, mənası,
istənilən bir qabığın nüvəsi tamamilə yox ola bilməz və, ən azı,
onları axtaranlar üçün açıq və dərk edilə bilən olaraq qalırlar, –
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amma özünün münasibətlərinə görə deyil, özlüyündə
əhəmiyyətə malik olan, ideyanın həqiqi, daha doğru və daha
aydın açılışı, tarixdən daha çox poeziyada baş verir və buna
görə də, bu, nə qədər paradoksal səslənsə də, etiraf etmək
lazımdır ki, əsl, daxili həqiqət poeziyada tarixdə olduğuna
nisbətən xeyli daha çoxdur. Axı tarixçi fərdi hadisədən məhz
onun həyatda baş verdiyi kimi, onun zaman daxilində inkişaf
etdiyi kimi, səbəblərin və nəticələrin müxtəlif çulğaşmalarında
olduğu kimi yapışmalıdır, amma o, bunun üçün bütün
verilənlərə malik ola bilməz, bütün hər bir şeyi görə və ya
soruşub-öyrənə bilməz: hər bir anda onun rəsminin orijinalı onu
tənha qoyur və ya yalançı görkəmlə əvəz olunur, və bu, o qədər
tez-tez baş verir, belə də düşünmək mümkün olur ki, guya hər
hansı bir tarixdə həqiqətdən daha çox yalan vardır. Əksinə, şair
bəşəriyyət ideyasını hansısa müəyyən təsvirə yatımlı tərəfdən
götürür və bunun daxilində onun üçün obyektivləşən şey - onun
öz məxsusi məninin mahiyyətidir; onun dərk olunması yuxarıda
heykəltəraşlığa münasibətdə izah olunduğu kimi, qismən a
priori olaraq baş verir, onun nümunəsi onun ruhu qarşısında
möhkəm, sarsılmaz bir tərzdə, aydın, parlaq işıqlandırma altında
durur və onu tərk edə bilməz, – ona görə də, o öz ruhunun
güzgüsündə bizə ideyanı onun xalisliyində və aydınlığında
göstərir və onun təsviri xırda detallarına qədər, həyatın özü kimi
həqiqidir.
Aydındır ki, mən hər yerdə müstəsna dərəcədə o nadir,
böyük, əsl şairlər barəsində danışıram və ortabab, qafiyəbaz və
nağılbaz şairlərin o miskin tayfasını isə hər bir şeydən daha az
nəzərdə tuturam, onlar Almaniyada, xüsusən də indi o qədər
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çoxalıblar ki, onların qulaqlarına hər tərəfdən aramsız olaraq
qışqırmaq lazımdır:
Şairə nə insanlar, nə də tanrılar.
Hətta dirəklər belə ortabablığı bağışlamır:
Buna heç kəs dözmür41.
Hətta o barədə ciddi olaraq düşünməyə də dəyər ki,
ortabab şairlərin bu sürüsü nə qədər özünün və özgənin vaxtını
və kağızını korlayır və onların təsiri hansı dərəcədə zərərlidir:
axı publika, bir tərəfdən, həmişə yeniliyin düşkünüdür, digər
tərəfdənsə, hətta təbiətən onunla eyni qəbildən olan yanlışlığa
və səthiliyə daha çox meyllidir, – elə buna görə də, bu
ortababların əsərləri onu, publikanı əsl şedevrlərdən yayındırır,
onların ona təsirinə mane olur və dahilərin yaxşı nəticə verəcək,
faydalı təsirinə əks-təsir göstərir, onun bütün zövqünü korlayır
və dövrün tərəqqisini ləngidirlər. Bax elə bu səbəbə görə də,
tənqid və satira bu ortabab şairləri amansızlıqla ifşa etməlidir, o
vaxta qədər ifşa etməlidir ki, həm də onların öz məxsusi
xeyirləri üçün onları öz asudə vaxtlarını nəsə pis bir şey
yazmağa sərf etməkdənsə, daha çox yaxşı şey oxumağa məcbur
etsin. Əslində, əgər muzaların, hətta həlim rəhbəri belə vergisi
olmayanların istedadsızlığından belə bir tərzdə qəzəblənmişdisə
ki, Marsinin dərisini soymağa hazır idi42, onda mən elə bir əsas
görmürəm ki, ortabab poeziyanın ona dözüm göstərilməsi
iddiasını əsaslandıra bilsin.
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Buna görə də, qədim dünyanın böyük tarixçiləri
təfsilatlarda, verilənlərin onları tərk etdiyi yerdə, məsələn, öz
qəhrəmanlarının nitqlərində şairdirlər; bəli, materialın emal
üsulunun özü də onlarda eposa yaxınlaşır, amma məhz bu,
onların təsvirlərinə vahidlik verir və zahiri düzgünlüyü hətta o
yerdə saxlamağa imkan yaradır ki, orada daxili düzgünlük onlar
üçün əlçatmazdır və ya tamamilə təhrif olunmuşdur; və əgər biz
tarixi bir qədər öncə tarixi rəngkarlığa uyğun gələn poeziyaya
əks olaraq portret rəngkarlığı ilə müqayisə etmişdiksə, onda indi
biz görürük ki, Vinkelmanın tələbi – «portret fərdin idealı
olmalıdır» tələbi – hələ qədim tarixçilər tərəfindən də yerinə
yetirilmişdir: onlar, hətta detalları da elə təsvir etmişlər ki,
onların bəşəriyyət ideyasını ifadə edən tərəfi hər halda xaricə
çıxır; halbuki, yeni tarixçilər, bəzi istisnalar olmaqla, əsasən
yalnız "köhnə cır-cındır doldurulmuş kiçicik anbar» və daha
yaxşı halda isə "dövləti tamaşa" verirlər43.
Beləliklə, böyük ölməz şairlər bəşəriyyəti onun
ideyasında, bütün təzahürlərində və inkişafında tamamilə eyni
olan daxili mahiyyətində dərk etmək istəyənlər üçün tarixçilərin
edə biləcəklərinə nisbətən daha doğru və daha aydın mənzərəni
açıb göstərə bilərlər, ona görə ki, tarixçilərin, hətta ən yaxşıları
belə, şairlər kimi görkəmli olmaqdan çox uzaqda qalırlar, buraya
onu da əlavə etmək lazım gəlir ki, onların əlləri bağlıdır. Bu
mənada onların arasındakı qarşılıqlı münasibət aşağıdakı
müqayisə ilə izah oluna bilər. Yalnız, sadəcə olaraq, verilmiş
material əsasında işləyən xalis tarixçi o insana bənzəyir ki, hər
hansı bir riyazi biliyə malik olmadan təsadüfi olaraq tapılmış
fiqurları ölçmə vasitəsilə onların münasibətlərini tədqiq edir,
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bunun da nəticəsində onun əldə etdiyi empirik nəticələr
çəkilmiş fiqurların bütün səhvlərinə məruz qalmış olur; əksinə,
şair o riyaziyyatçıya bənzəyir ki, bu münasibətləri a priori
olaraq, xalis seyrdə qurur, və onları onların verilmiş fiqurda
həqiqətən çəkildiyi kimi ifadə etmir, onları ideyada olduqları
kimi, çertyojun təqdim etməli olduğu kimi ifadə edir. Elə buna
görə də, Şiller belə deyir:
Əsrlər boyu yalnız bir şey qocalmır:
O şey ki, heç zaman, heç bir yerdə baş verməmişdir44.
Bəşəriyyətin mahiyyətinin dərk olunması nöqteyinəzərindən mən hətta tarixdən daha çox bioqrafiyalara,
xüsusən, ən azı, tarixi, adətən, şərh etdikləri mənada
avtobioqrafiyalara əhəmiyyət verilməsinin tərəfdarıyam. Bir
tərəfdən, bioqrafiyada tarixə nisbətən daha düzgün və daha
tam məlumatları toplamaq mümkündür; digər tərəfdənsə,
tarixdə insanlardan daha çox xalqlar və qoşunlar fəaliyyət
göstərir və burada çıxış edən ayrıca şəxsiyyətlər elə uzaqlıqda,
elə sıx əhatə olunmuş şəkildə məiyyətlə birgə və özü də rəsmi
geyimlərdə tarıma çəkilmiş və ya büründüyü ağır zirehlərdən
beli əyilmiş şəkildə meydana çıxırlar ki, bütün bunların
arxasında insani hərəkətləri görmək doğrudan da çətindir.
Əksinə, ayrıca şəxsiyyətin dar dairə daxilində düzgün təsvir
olunan həyatı insanların əxlaqını onun bütün cizgilərində və
formalarında – çox az qisminin nəcibliyini, şücaətini və hətta
müqəddəsliyini, sairlərin rəzilliyini,
əksəriyyətininsə
pozğunluğunu, heçliyini və məkrini göstərir. Bu zaman, burada
yeganə olaraq nəzərdən keçirilən, yəni hadisələrin daxili mənası
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cəhətdən tamamilə fərqsizdir ki, ətrafında əməlin dövr etdiyi
predmetlər nisbətən xırdamı və ya mühümmü olacaqdır, bu,
kəndlilərinmi həyətləri olacaq,yoxsa dövlətlərinmi: zira bütün
bu şeylər özlüyündə əhəmiyyətə malik deyildir, onlar
əhəmiyyəti yalnız oradan və o qədər alırlar ki, iradəni hərəkətə
gətirirlər, – motiv yalnız özünün iradəyə qarşı münasibəti
sayəsində əhəmiyyət kəsb edir; əksinə, onun bir şey olaraq,
başqa oxşar şeylərə qarşı münasibəti qətiyyən nəzərə alınmır.
Bir düymə diametri olan dairə qırx milyon mil diametri olan
dairə ilə tamamilə eyni həndəsi xassələrə malikdir, eləcə də
kəndin və dövlətin tarixi və hadisələri, mahiyyəti etibarı ilə,
eynidir; bunlardan həm birincisi, həm də ikincisi üzrə
bəşəriyyəti öyrənmək və dərk etmək mümkündür.
Və belə düşünmək ədalətsizlik olardı ki, guya
avtobioqrafiyalar yalan və riyakarlıqla doludur. Əksinə, yalanın
(yalan, əslində, hər yerdə, mümkündür) burada olması başqa
hər hansı bir yerdə olmasından daha çətin ola bilər. Sadə
söhbətdə cildə girmək bütün hər bir şeydən daha asandır; bu,
nə qədər paradoksal səslənsə də, riyakarlıq mahiyyəti etibarı ilə
yazıda daha çətindir, ona görə ki, burada insan, öz-özünün
ixtiyarına buraxılaraq, kənara yox, öz daxilinə baxır, yad və uzaq
olana çətinliklə nüfuz edir və gözləri qarşısında o təəssürata
malik deyildir ki, bunu, o, başqasında yaradır; bu başqası isə,
əksinə, sakitliklə, yazana yad olan bir əhval-ruhiyyədə onun
yazısını nəzərdən keçirir, onu bir neçə dəfə, dönə-dönə və
müxtəlif zamanlarda oxuyur və beləliklə gizli niyyəti asanlıqla
aşkara çıxarır. Və müəllifi bir insan olaraq hər bir şeydən daha
asan onun kitabından tanımaq olar, ona görə ki, yuxarıda
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xatırlanan bütün şərtlər burada daha güclü və dayanıqlı təsir
göstərir; avtobioqrafiyada riyakarlıq etmək, yalandan özünü
başqa cür göstərmək o qədər çətindir ki, ola bilər, onların
içərisində elə birisi yoxdur ki, o, bütövlükdə başqa hər hansı bir
yazılmış tarixdən daha həqiqi olmasın. Öz həyatını təsvir edən
insan onu bütövlükdə və iri cizgilərdə nəzərdən keçirir; detallar
azalır, yaxında olanlar uzaqlaşdırılır, uzaq yenidən yaxınlaşdırılır,
perspektivlərin yeri dəyişdirilir: o, öz ürəyini açır və günahlarını
könüllü olaraq etiraf edir; yalanın ruhu onu burada o qədər də
asanlıqla ələ ala bilmir, ona görə ki, hər bir insanda həqiqətə
doğru bir meyl də vardır ki, hər hansı bir yalan zamanı öncə onu
dəf etmək lazımdır və o, məhz həqiqətə doğru həmin bu meyl
burada qeyri-adi dərəcədə möhkəm mövqe tutur. Bioqrafiya ilə
xalqların tarixi arasındakı münasibəti əyani olaraq aşağıdakı
müqayisədə təsəvvür etmək mümkündür. Tarix bəşəriyyəti bizə
təbiətin yüksək dağdan hansısa landşaftı göstərdiyi kimi
göstərir: qarşımızda dərhal bir çox şey – uzaq ənginliklər, böyük
kütlələr təzahür olunur; amma aydın olan heç nə yoxdur və heç
nəyi onun bütün həqiqi mahiyyətində dərk etmək olmur.
Əksinə, ayrıca şəxsiyyətin həyatının təsviri insanı elə göstərir ki,
sanki biz təbiəti onun ağaclarının, bitkilərinin, qayalarının və
sularının arasında gəzdiyimiz zaman dərk edirik. Amma
sənətkarın bizi onun gözləri ilə baxmağa məcbur etdiyi landşaft
rəssamlığı onun ideyalarını dərk etməyi və bunun üçün tələb
olunan iradəsiz xalis idrak vəziyyətinə nail olmağı son dərəcə
asanlaşdırmış olduğu kimi – eləcə də, bizim tarixdə və
bioqrafiyada axtara biləcəyimiz ideyaların təsviri üçün, poeziya
onların hər ikisi qarşısında əhəmiyyətli üstünlüyə malikdir, ona
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görə ki, burada dahi bizim qarşımızda aydınlaşdırıcı güzgünü
tutmuşdur ki, bütün mühüm və vacib cəhətlər bu güzgüdə bir
yerə toplanmış və parlaq işıqda işıqlandırılmış kimi təzahür
olunur, təsadüfi və yad olan hər bir şey isə kənarlaşdırılmışdır*.
Bəşəriyyət ideyasının şair üçün nəsərdə tutulmuş
təsvirini o, ya elə həyata keçirə bilər ki, burada təsvir olunan
eyni zamanda təsvir edən kimi olar: bu, lirik poeziyada,
mahnıda baş verir, şair burada yalnız öz şəxsi əhval-ruhiyyəsini
canlı olaraq seyr və təsvir edir, bunun da nəticəsində poeziyanın
bu növünə, onun məzmunu üzündən müəyyən bir subyektivlik
xasdır; və ya o, elə həyata keçirə bilər ki, təsvir olunan təsvir
edəndən tamamilə ayrı olar: bu, poeziyanın bütün başqa
növlərində baş verir, burada təsvir edən çox və ya az dərəcədə
təsvir olunanın arxasında gizlənir və, nəhayət, tamamilə yox
olur. Romansda müəllif öz əhval-ruhiyyəsini hələ ki, bütövün
tonunda və düzümündə ifadə edir; buna görə də, mahnıya
nisbətən daha obyektiv olmasına baxmayaraq romans, hər
halda nəsə subyektiv olan bir şeyi öz məzmununa daxil edir; o,
idilliyada zəifləyir, romanda daha çox zəifləyir, xalis eposda
demək olar ki, tamamilə yox olur və nəhayət, dramda onun
bütün izləri itir, dram poeziyanın ən obyektiv, bir çox cəhətdən
ən mükəmməl və eyni zamanda ən çətin növü kimi çıxış edir.
Lirika, beləliklə, – onun ən asan növüdür, və baxmayaraq ki,
incəsənət, ümumiyyətlə, yalnız nadir həqiqi dahinin nəsibi kimi
çıxış edir, amma bütövlükdə hətta bir o qədər görkəmli
olmayan insan da hər halda gözəl mahnı yarada bilər, əgər
*

II cildin 38-ci fəsli buraya aiddir.
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hansısa güclü xarici təəssürat onu həqiqətən ilhamlandırsa, –
zira bunun üçün oyanma anında öz məxsusi əhval-ruhiyyəsinin
yalnız canlı bir tərzdə seyr olunması tələb olunur. Bunu,
müəllifləri naməlum qalan bir çox mahnılar sübut edir, –
xüsusən alman xalq mahnıları ("Sehrli kərənay"da biz onların ən
gözəl məcmuəsinə malikik), həmçinin də bütün dillərdə olan
saysız-hesabsız məhəbbət və başqa mövzulu xalq mahnıları. Zira
bir anın əhval-ruhiyyəsini dərk etmək və onu mahnıda təcəssüm
etdirmək – poeziyanın bu növünün bütün mahiyyəti elə budur.
Bununla belə, həqiqi şairlərin lirikasında bütün bəşəriyyətin
ruhu həkk olunur və bu vaxta qədər yaşayan, indi yaşayan və
bundan sonra, gələcəkdə yaşayacaq milyonlarla insanın
tamamilə eyni olan, əbədi olaraq qayıdan vəziyyətlərdə hiss
etdikləri və hiss etməkdə olduqları hər bir şey onun daxilində
uyğun əks-sədanı tapır. Belə ki, bu vəziyyətlər, bəşəriyyətin özü
kimi əbədi olaraq təkrarlanaraq, dəyişməz olaraq qalırlar və
həmişə eyni hissləri oyadırlar, buna görə də, həqiqi şairlərin lirik
yaradıcılığı öz doğruculluğunu, aktivliyini və təravətini minilliklər
boyu saxlayır. Axı şair, ümumiyyətlə, – ümuminsandır: insanın
ürəyini haçansa həyacanlandırmış hər bir şey və insani ruhun
müxtəlif anlarda öz təbiətindən bir daha yaratdığı hər bir şey,
insan qəlbində yaşayan və yetişən hər bir şey, – onun süjeti,
onun materialı, bundan savayı isə – həm də bütün digər qalan
təbiətdir. Bax, elə bu səbəbdən də şair eyni dərəcədə həm
şəhvəti, həm mistikanı vəsf edə, Anakreon və ya Angelus
Silezius45 ola, faciə də yaza bilər, komediya da, özünün əhvalruhiyyəsindən və ya təyinatından asılı olaraq ülviliyi də, rəzilliyi
də təsvir edə bilər. Elə buna görə də, heç kəs şairə nəcib və ya
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ülvi, əxlaqlı, mömin, xristian və ya başqa bir kəs olmaq barədə
göstəriş vermək hüququna, xüsusən də başqa birisi kimi deyil,
məhz belə olduğu üçün onu məzəmmət etmək hüququna malik
deyildir. Şair – bəşəriyyətin güzgüsüdür və o, nə hiss etdiyini və
nə etdiyini bəşəriyyətin şüuruna çatdırır.
Əgər biz məxsusi mənada mahnının mahiyyətini
yaxından nəzərdən keçirsək və nümunə olaraq artıq başqa
növlərə, məsələn, romansa, elegiyaya (mərsiyyəyə), himnə,
epiqrama (həcvə) və s. bu kimi növlərə yaxınlaşan növləri deyil,
gözəl və xalis nümunələri götürsək, onda biz aşkar edərik ki,
mahnının dar mənada spesifik mahiyyəti aşağıdakılardan
ibarətdir. Mahnı oxuyanın şüurunu dolduran şey – iradənin
subyektidir, yəni onun öz məxsusi arzusudur, bir çox hallarda öz
həllini tapmış, ödənilmiş (sevinc), daha az hallarda ödənilməsi
ləngiyən arzudur (kədər), və həmişə – affektdir, ehtirasdır,
ruhun həyacanlanmış vəziyyətidir. Amma bununla yanaşı və
eyni zamanda ətraf təbiətin görkəmi də müğənnidə o şeyin
dərkini doğurur ki, o, xalis iradəsiz idrakın subyektidir və bu
idrakın sakit, soyuqqanlı, təlaşa düşməyən, bəxtiyar asudəliyi,
hüzuru həmişə məhdud, heç bir vaxt doymayan iradənin təlaşı
ilə kontrast təşkil edir; bu kontrast duyğusu, bu mübarizə hissi
özlüyündə mahnının bütövlüyünü ifadə edir və lirizm elə əslində
bundan ibarətdir. Onun daxilində bizi sanki arzudan və onun
cuşa gəlmələrindən azad etmək üçün xalis idrak öz ağuşuna
alır; biz tabe oluruq, amma yalnız bir anlıq: şəxsi məqsədlərimiz
barədə arzu və düşüncələrimiz bizi asudə seyrdən bir daha
ayırır, amma, digər tərəfdən, arzudan bizi yenə də o gözəllik
ayırır ki, o, bizi əhatə edir və burada xalis iradəsiz idrak bizim
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qarşımızda dayanır. Elə buna görə də, mahnıda və lirik əhvalruhiyyədə arzu (məqsədlərini şəxsi mənafeyi) və ətraf aləmin
xalis seyri təəccüblü bir ittifaqda olurlar: onların arasında
əlaqələr aranıb tapılır və xəyal edilir; subyektiv əhval-ruhiyyə,
iradənin vəziyyəti seyr olunan şəraitə öz rəngini verir, sonuncu
isə öz növbəsində bu əhval-ruhiyyədə əks olunur və özünə onun
rəngini verir; əsl mahnı – ruhun bütün bu qarışıq və parçalanmış
vəziyyətinin izidir.
Hər hansı bir abstraksiyadan olduqca uzaq olan bu ruhi
vəziyyətin mücərrəd parçalanmasını nümunə əsasında
aydınlaşdırmaqdan ötrü Hötenin ölməz nəğmələrindən istənilən
birini götürmək mümkündür; bu məqsəd üçün xüsusən uyğun
gələn yalnız bəziləri kimi isə mən aşağıdakıları sadalayıram:
"Çobanın şikayəti", "Görüş və ayrılıq", "Aya müraciətlə",
"Göldə", “Payız duyğusu”. Gözəl nümunələr olaraq həmçinin
"Sehrli kərənay"dan olan məxsusi mənada mahnılar çıxış edə
bilər, xüsusən də, aşağıdakı sözlərlə başlayan mahnı: "O
Bremen, mən səni tərk etməliyəm”. Fossun bir mahnısı mənə
diqqətəlayiq görünür – lirik xarakterli komik, sərrast parodiya:
o, burada zəng qülləsindən yıxılan sərxoş dam ustasının
duyğularını təsvir edir, o, yerə düşərkən, onun indiki
vəziyyətindən olduqca uzaq olan və, deməli, iradəsiz idraka aid
olan nəyisə sezir, yəni o görür ki, qüllədəki saat düz on ikinin
yarısını göstərir.
Lirik əhval-ruhiyyəyə münasibətdə şərh etdiyim baxışı
bölüşən hər bir kəs onunla da razılaşar ki, o, mahiyyəti etibarı
ilə poetik və əyani idrakdır. Mənim əsas qanunu haqqında
Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

394

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

traktatımda irəli sürülən və bu əsərdə artıq yuxarıda xatırlanan
o həqiqətin idrakıdır ki, bu idrakın subyekti ilə arzunun
subyektinin eyniyyəti κατ ́ εξοχην möcüzəsi adlandırıla bilər;
nəğmənin poetik təsiri son nəticədə, əslində, özlüyündə bu
həqiqətə əsaslanır. Bu subyektlərin hər ikisi və ya populyar
tərzdə ifadə etsək, baş və ürək həyat yollarında öz aralarında
getdikcə daha çox ayrılırlar; biz öz subyektiv duyğumuzu öz
subyektiv idrakımızdan getdikcə daha çox ayırırıq. Uşaqda onlar
hələ ki, tamamilə bir-birinə çulğaşmışlar: o, özünü ətraf
mühitdən çətin fərqləndirir və ona qarışır. Gəncdə hər bir
qavrayış hər şeydən öncə duyğu və əhval-ruhiyyə doğurur,
hətta onlarla qarışır, bunu Bayronun gözəl bir tərzdə ifadə etdiyi
kimi:
Mən daha özümdə yaşamıram,
Mən gözümlə gördüyümün bir hissəsiyəm:
Mənim məhəbbətim
Dağın uca zirvəsindədir46.
Məhz buna görə də, gənc şeylərin əyani xarici tərəfinə
belə güclü bir tərzdə meyllidir, məhz buna görə də, o, yalnız lirik
poeziyaya qabildir və drama isə yalnız yetkin kişi qabildir.
Qocanı yalnız epik olaraq, Homer rolunda təsəvvür etmək
mümkündür, zira nağıl etmə qocanın xarakterinə xasdır.
Poeziyanın daha obyektiv növlərində, xüsusən romanda,
eposda və dramda, onların məqsədi, bəşəriyyət ideyasının
açılması əsasən iki vasitə ilə əldə olunur: əhəmiyyətli
Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

395

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

xarakterlərin doğru və dərin təsviri və onların aşkara çıxdığı
mənalı situasiyaların yaradılması ilə. Zira ona oxşar olaraq ki,
kimyaçı yalnız elementləri və onların əsas birləşmələrini xalis və
düzgün aşkara çıxarmaqla kifayətlənməli olmayıb, həm də
onları elə reagentlərin təsirinə məruz qoymalıdır ki, bu zaman
onların xüsusiyyətləri valehedici bir aydınlıq və dəqiqliklə aşkara
çıxsın, – eləcə də şair əhəmiyyətli xarakterləri sanki təbiətin özü
kimi bizim qarşımıza təkcə elə doğru-dürüst çıxarmamalıdır,
həm də, onlar bizə anlaşıqlı olsunlar deyə onları elə
situasiyalara salmalıdır ki, burada onların xüsusiyyətləri tam
inkişaf etsin və onlar aydın, kəskin cizgilər kəsb etsinlər, elə bu
səbəbdən də belə situasiyalar əhəmiyyətli situasiyalar adlanır.
Gerçək həyatda və tarixdə təsadüf yalnız nadir hallarda belə
qəbildən olan vəziyyətləri yaradır, və orada onlar təkcəlidirlər,
əhəmiyyətsizlik
kütləsində
itirilmiş
və
gizlədilmiş
vəziyyətdədirlər. Bütün situasiyaların əhəmiyyəti romanı,
eposu, dramı gerçək həyatdan əhəmiyyətli xarakterlərin yanaşı
qoyulması və seçimi kimi fərqləndirməlidir; amma onların
təəssürat yaratması üçün zəruri şərt son dərəcə ciddi
həqiqətdir, xarakterlərdə vəhdətin çatışmamasıdır, onların özözünə və ya ümumiyyətlə bəşəriyyətin mahiyyətinə zidd
olmasıdır, eləcə də hadisələrin qeyri-mümkünlüyü və ya ona
yaxın olan vəziyyəti – həqiqətə oxşamamasıdır, baxmayaraq ki,
hətta detallarda belə olsa təhqir edirlər, düzgün olmayan rəsm,
saxta perspektiv və ya düzgün olmayan işıqlandırma
rəngkarlıqda bu cür etdiyi kimi: zira orada olduğu kimi, burada
da biz həyatın, bəşəriyyətin, dünyanın – yalnız təsvir sayəsində
aydınlaşmış və yanaşı qoyma vasitəsilə mənalandırılmış
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dünyanın düzgün güzgüsünü tələb edirik. Belə ki, sənətlərin
hamısının yalnız bir məqsədi vardır – ideyaların təsviri, və
sənətlər arasında mühüm fərq yalnız isə ondan ibarətdir ki,
təsvir olunmuş ideya iradənin təcəssümünün hansı pilləsini
təmsil edir (təsvirin materialı öz növbəsində bununla
müəyyənləşir), onda hətta bir-birindən ən çox uzaq olan
sənətləri də bir-biri ilə müqayisə edərək izah etmək
mümkündür. Belə ki, məsələn, suda ifadə olunan ideyanı tam
dərk etmək üçün onu sakit quyuda və aramla axan çayda
görmək kifayət deyildir: bu ideyalar özlərinin tam açılmasını
yalnız o zaman tapır ki, bu zaman su bütün şəraitlərdə və o
maneələr önündə ortaya çıxır ki, onlar ona təsir göstərərək, onu
onun bütün xassələrinin tam aşkara çıxarılmasına təhrik edirlər.
Elə buna görə də, biz onu o zaman gözəl çalar olaraq görürük ki,
bu zaman o, aşağı tökülür, coşub-daşır, köpüklənir, yenidən
yuxarı yüksələrək və ya, aşağı enərək, zərrələr çoxluğuna
parçalanır və ya, nəhayət, süni şırnaqla yuxarıya can atır: belə
ki, müxtəlif şəraitlərdə müxtəlif formaları qəbul edərək, o,
bununla belə, öz xarakterinə həmişə sadiq qalır – onun üçün
zərrələrini yuxarıya sıçratmaq, güzgü sükunətini saxlamaq
qədər təbiidir; o, şəraitdən asılı olaraq, bunların hər ikisinə eyni
dərəcədə hazırdır. Və budur, hidravlika ustasının axan materiya
vasitəsilə, arxitektorun donmuş materiya vasitəsilə nail
olduğuna, epik və ya dramatik şair bəşəriyyət ideyası vasitəsilə
nail olur. Hər bir sənətin obyektində ifadə olunan ideyanın
açılması və aydınlaşdırılması, iradənin hər bir pilləsində
obyektivləşənin açılması və aydınlaşdırılması – bütün sənətlərin
ümumi məqsədi belədir. İnsanın həyatı, əksər hallarda o
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gerçəklikdə baş verdiyi kimi ona daha çox rast gəlindiyi kimi
gölməçədəki və ya şaydakı suya bənzəyir; eposda, romanda və
faciədə isə seçilmiş xarakterlər elə şəraitlərə salınır ki, bu zaman
onların bütün xüsusiyyətləri inkişaf edir, insani ruhun
dərinlikləri qeyri-adi və əlamətdar əməllərdə təzahür olunaraq
aşkara çıxır. İnsan ideyasına özünü son dərəcə fərdi
xarakterlərdə ifadə etmək xasdır. Beləliklə, poeziya insan
ideyasını obyektivləşdirir.
Poeziyanın zirvəsi olaraq, həm təəssürat qüvvəsi
baxımından, həm də həyata keçirilmənin çətinliyi baxımından,
faciəni hesab etmək lazımdır, bəli onu elə belə də qəbul edirlər.
Bizim bütün tədqiqatın ümumi fikri üçün vacib və əlamətdar
olan hər bir şeydən öncə odur ki, faciənin, poetik yaradıcılığın
bu zirvəsinin məqsədi həyatın dəhşətli tərəfinin təsviridir, –
burada bizə olmazın dərdi, bəşəriyyətin kədərini, yamanlığın
təntənəsini, təsadüfün istehzalı hökmranlığını, həqiqətin və
məsumluğun qarşısıalınmaz məhvini göstərirlər: bu, dünyanın
və varlığın xarakterinin,salehliyinin – əlamətdar nümayişidir.
Burada, iradənin obyektliyinin ali pilləsində onun öz-özü ilə
mübarizəsi bizim qarşımızda özünün tam inkişafında çıxış edir.
O, insanların əzabında təzahür olunur, əzabı isə qismən təsadüf
və yanılma, dünyanın bu hökmdarları doğururlar, bu
hökmdarlar o qədər hiyləgər və məkrlidirlər ki, onlar
qabaqcadan düşünülmüş kimi görünürlər və buna görə də, tale
qismində təcəssüm olunurlar; qismən isə o, fərdi arzuların
çarpazlaşmasının təsiri ilə, əksəriyyətin bədliyi və pozğunluğu
üzündən bəşəriyyətin özündən irəli gəlir. Bütün insanlarda eyni
iradə yaşayır və təzahür olunur, amma onun təzahürləri öz
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aralarında həmişə mübarizə aparırlar, bir-birlərini və özlərini
didib taqətdən salırlar. Bir fərddə o, daha güclü, başqasında –
daha zəif çıxış edir, burada o, idrakın işığı ilə daha çox dərəcədə
dərk olunmuş və yumşaldılmışdır, orada isə – daha az dərəcədə,
nəhayət, əzabın özü ilə təmizlənmiş və güclənmiş bu idrak
ayrıca şəxsiyyətlərdə o məqama nail olur ki, təzahür, Mayyanın
örtüyü burada onu artıq aldatmır, onun gözləri açılır, o,
təzahürün formasını “principium individuationis” tam görür, və
bu prinsipə əsaslanan eqoizm məhz buna görə də, ölüb-gedir,
odur ki, əvvəllər bu qədər qüdrətli olan motivlər öz
hakimiyyətini itirir və onların əvəzinə dünyanın mahiyyətinin
mükəmməl dərki iradənin kviyetivi kimi fəaliyyət göstərərək,
tam itaəti, yalnız həyatdan əl çəkməni, imtinanı deyil, həm də
həyat iradəsinin özündən də imtinanı irəli çıxarır. Beləliklə, biz
faciədə görürük ki, onun nəcib qəhrəmanları uzun mübarizədən
və əzablardan sonra özlərinin indiyədək atəşli bir tərzdə can
atdıqları məqsədlərindən və həyatın bütün sevinclərindən
həmişəlik imtina edirlər, və ya həyatın özünü həvəslə və
sevinclə tərk edirlər; Kalderonun dəyanətli şahzadəsi belədir,
"Faust"da Qretxen belədir, Hamlet belədir, onun Horasiosu
onun ardınca həvəslə gələrdi, əgər o, Hamletin taleyini izah
etmək və xatirəsini təmizləmək üçün ondan qalmağı və bu
amansız dünyada bir qədər də duruş gətirməyi xahiş etməsəydi;
Orlean qızı da belədir, o Messina gəlini də belədir: yəni onlarda
həyat iradəsi artıq öldükdən sonra, onların hamısı əzabla
təmizlənərək ölürlər. Volterin "Məhəmməd"ində bu, hətta hərfi
olaraq ifadə olunmuşdur – ölüm ayağında olan Palmiranın
Məhəmmədə müraciət etdiyi son sözlərdə: "Dünya tiranlar
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üçün yaradılmışdır: yaşa!" – Əksinə, poetik ədalət adlandırılan
tələb faciənin və hətta dünyanın mahiyyətinin qətiyyən
anlaşılmamasına əsaslanmışdır. O, özünün bütün bayağılığında
doktor Samuil Consonun Şekspirin ayrı-ayrı pyeslərini məruz
qoyduğu tənqiddə qaba bir tərzdə çıxış edir47; o, bu tənqidlə
həmin tələbə münasibətdə tam etinasızlıqdan olduqca
sadəlövhcəsinə şikayətlənir, bununsa, əlbəttə ki, yeri var, – zira
Ofelya, Dezdemona, Kordeliyaların nə günahları vardı? Amma
yalnız səthi, optimist, protestant-rasionalist və ya, əslində
yəhudi dünyagörüşü poetik ədalət tələb etmək və onun həyata
keçirilməsində özünə məmnuniyyət bulmağa qabildir 48 .
Faciənin həqiqi mənası isə daha dərin baxışdan ibarətdir:
qəhrəman tərəfindən yuyulan, – onun şəxsi günahları deyildir,
əzəli günahdır, yəni, mövcudluğunun özünün günahıdır:
Axı dünyadakı ən pis günah –
Bu dünyaya doğulmaqdır, –
Kalderon bunu birbaşa deyir49.
Faciənin yaradılması ilə bağlı mən yalnız bircə qeydi
özümə rəva bilərdim. Yalnız böyük bədbəxtliyin təsviri faciə
üçün mühümdür. Amma şairin bu təsviri həyata keçirdiyi
müxtəlif yollar üç kateqoriyaya aid edilə bilər. Əvvəla, o,
xarakterin bədbəxtliyin səbəbinə çevrilən, özünün qeyri-adi,
mümkün son həddə qədər gəlib yetişən yamanlığını, bədliyini
təsvir edə bilər; bu qəbildən olan nümunələr – III Riçard,
"Otello"da Yaqo, "Venesiya taciri"ndə Şeylok, Frans Moor,
Evripidin Fedrası, "Antiqona"da Kreon və s. ola bilər. İkincisi,
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bədbəxtlik kor taledən, yəni təsadüfdən və səhvdən də doğula
bilər; bu qəbildən olan həqiqi nümunə kimi Sofoklun Çar Edipi,
sonra "Traxinyanlalar" və ümumiyyətlə, qədim müəlliflərin
əksər faciələri çıxış edə bilər, yeni faciələr içərisində isə –
"Romeo və Cülyetta", Volterin "Tankred"i, "Messina gəlini.»
Nəhayət, üçüncüsü, bədbəxtlik sadəcə olaraq fəaliyyət göstərən
şəxslərin bir-birinə nisbətən vəziyyətindən, onların qarşılıqlı
əlaqələrindən də yarana bilər, belə ki, bunun üçün əsla nə
müdhiş yanılma, nə eşidilməmiş təsadüf, nə də insan bədliyinin,
yazıqlığının son hədlərinə gəlib yetişən xarakter lazım deyildir:
sadəcə olaraq bir çox hallarda baş verən adi şəraitlərdə adi
əxlaqi mənada başa düşülən xarakterlər öz aralarında elə
münasibətlərdə qoyulurlar ki, onların vəziyyəti onları şüurlu
olaraq və qəsdən bir-birinə böyük pislik etməyə məcbur edir, və
bu zaman heç bir tərəf müstəsna olaraq haqsız olmur. Mənə elə
gəlir ki, faciənin bu sonuncu növü iki başqa növdən müqayisə
olunmaz dərəcədə daha üstündür, zira o, ən böyük bədbəxtliyi
bizə istisna şəklində deyil, şəraitin və ya müdhiş, idbar
xarakterlərin nadir hallarda birləşməsinin məhsulu kimi deyil,
demək olar ki, qaçılmaz olan, insani əməllərdən və
xarakterlərdən asanlıqla və öz-özlüyündə irəli gələn bir şey kimi
təsvir edir və bədbəxtlik bizi dəhşətə gətirən yaxınlıqda özünü
məhz bununla üzə çıxardır. Və əgər faciənin iki başqa növündə
amansız tale və dəhşətli kin bizə qorxunc, amma bizi yalnız
uzaqdan hədələyən, bizim şəxsən üz çevirmədən sovuşdura
biləcəyimiz qüvvələr kimi görünürdüsə, sonuncu növ bizə əyani
surətdə göstərir ki, xoşbəxtliyi və həyatı darmadağın edən bu
qüvvələr istənilən an bizim özümüzü də yaxalaya bilər və ən
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böyük əzab, öz mahiyyəti etibarı ilə bizim taleyimizə də toxuna
bilən hadisələr çəlpəşiyinin, bizim özümüzün də, ehtimal ki, edə
biləcəyimiz əməllərin nəticəsi olur, odur ki, biz ədalətsizlikdən
şikayət etmək hüququna da malik olmazdıq, – və indi biz
özümüzü bütün dəhşəti ilə cəhənnəmin dibində hiss edirik.
Amma bu sonuncu növdən olan faciəni ərsəyə gətirmək də
qeyri-adi dərəcədə çətindir, ona görə ki, burada vasitələrin və
hərəkətverici səbəblərin cüzi sərfi, onların sadəcə olaraq yalnız
yanaşı qoyulması və paylanması ilə güclü təəssürat yaratmaq
tələb olunur: elə buna görə də, hətta bir çox ən yaxşı faciələrdə
belə bu çətinlikdən tamamilə yan keçilmişdir. Bu növün ən
mükəmməl nümunəsi olaraq hər halda bir pyesi göstərmək
mümkündür ki, həmin o böyük ustadın bir çox başqa pyesləri
onu başqa cəhətlərdən əhəmiyyətli dərəcədə ötüb keçmişdir:
bu, "Klaviqo"dur. Müəyyən dərəcədə "Hamlet" də buraya
aiddir, əgər qəhrəmanın yalnız Laertə və Ofeliyaya münasibəti
nəzərdə tutulursa; "Vallenşteyn" də, həmçinin bu üstünlüyə
malikdir; "Faust"
bütövlükdə bu növə məxsusdur, əgər
əhvalatın əsas məqamını Qretxen və onun qardaşı ilə bağlı
hadisədə görsək; Kornelin "Sid"i də belədir, amma onda yalnız
o faciəvi çözüm çatmır ki, buna Maksın və Teklıanın analoji
münasibətləri malikdir*.

§ 52

*

II cildin 37-ci fəsli buraya aiddir .
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Biz bütün sənətləri o ümumilikdə nəzərdən keçirdik ki,
bu, bizim nöqteyi-nəzərə uyğun gəlir, biz bu nəzərdən
keçirməni memarlıq sənətindən başladıq, memarlıq sənətinin
özlüyündə məqsədi kütlənin susqun, şüursuz, qanunauyğun
meyli kimi ifadə olunan, amma, artıq özünü ikiləşdirməni və
mübarizəni (yəni, ağırlıq və ətalət arasındakı mübarizəni)
təzahür etdirən iradənin görüntüsünün ən aşağı pilləsində onun
təcəssümünün aydınlaşdırılmasıdır. Sənətlərin ümumilikdə
nəzərdən keçirilməsini isə biz burada faciə ilə tamamladıq, faciə
iradənin təcəssümünün ali pilləsində bu özü ilə ixtilafı qarşımıza
bizi dəhşətə salan miqyası və aydınlığı ilə çıxarır. Amma biz
görürük ki, incəsənətin bir növü hər halda tədqiqatlarımıza
daxil olmadı, belə ki, şərhimizin sistematik rabitəsində onun
üçün münasib yer tapılmadı: bu, – musiqidir. O, bütün başqa
sənətlərdən tamamən ayrıca bir yerdə dayanır. Biz onda
dünyamızın varlıqlarının hansısa ideyasının təqlidini, yenidən
canlandırılmasını görmürük; və bununla belə o, - böyük və gözəl
sənətdir, insan ruhuna elə güclü təsir göstərir və ümumi bir dil
olaraq elə tam bir şəkildə və dərindən başa düşülür ki, öz
aydınlığı ilə hətta əyani dünyanın dilindən də üstündür ki, –
şübhəsiz, biz onda Leybnitsin ona verdiyi tərifdən daha çox şey,
exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi
[nəyi hesabladığını bilməyən ruhun şüursuz riyazi çalışması+
olmaqdan daha çox şey görməliyik*, – Leybnits tamamilə haqlı
idi, amma, o ölçüdə haqlı idi ki, bu ölçü daxilində o, yalnız onun
bilavasitə və xarici mənasını, onun qabığını nəzərdə tuturdu.
Amma əgər o, yalnız bundan ibarət olsaydı, onda onun verdiyi
*

Leibnitii epistolae, collectio Kortholti, ep. 154.
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zövq, məmnunluq bizim riyazi çalışmanı düzgün həll etdiyimiz
zaman duyduğumuz məmnunluğa oxşar olmuş olardı, və o, o
daxili fərəh hissi ola bilməzdi ki, bunu bizə varlığımızın məhrəm
dərinliyinin ifadəsi verir. Buna görə də, biz estetik nəticəni
nəzərdə tutan nöqteyi-nəzərimizdən, ona xeyli daha ciddi və
daha dərin məna verməliyik: o, dünyanın bizim mənimizin
daxili mahiyyətinə aiddir və bu mənada musiqinin şamil oluna
biləcəyi ədədi münasibətlərə işarə olunan deyil, yalnız işarədir.
Onun dünyaya müəyyən mənada təsvirin təsvir edilənə, surətin
orijinala münasibətinə oxşar bir münasibət göstərməli olması
barədə, biz, bu əlamətin xas olduğu və təsiri musiqinin təsiri ilə
eyni qəbildən olan digər sənətlərlə analogiya əsasında
mühakimə yürüdə bilərik. Musiqi yalnız daha güclü və sürətlidir,
daha artıq qaçılmaz və qarşısıalınmazdır. Və dünyanın onun
tərəfindən yenidən yaradılması çox intim, sonsuz dərəcədə
həqiqi və doğru olmalıdır, zira hər bir kəs onu ani olaraq başa
düşür; və artıq bununla da o, həmin o məlum qüsursuzluğu
aşkara çıxarır ki, onun forması tamamilə ədədlərlə ifadə olunan
müəyyən qaydalara müncər edilə, gətirilib çıxarıla bilər və o,
musiqi olmaqdan tamamilə qalmadan, bu qaydalardan yan keçə
bilməz. Və hər halda musiqi və dünya arasında toxunma
nöqtəsinin, harada olması o,münasibət ki, onun üzündən
dünyanın təqlidi və ya onun yenidən yaradılması kimi təzahür
olunur, bu, çox dərinlərdə gizlənir. Musiqi ilə bütün zamanlarda
məşğul olmuşlar, amma bu barədə özlərinə hesabat
verməmişlər: onun bilavasitə anlaşılmasınaına qane olaraq, bu
bilavasitə anlamanın mücərrəd olaraq dərk olunmasından
imtina etmişlər.
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Öz ruhunu bütövlükdə müxtəlif növlərində musiqi
təəssüratlarının ixtiyarına verərək və sonra refleksiyaya və
fikirlərimin bu kitabda şərh olunan gedişinə qayıdaraq, mən
onun daxili mahiyyətinin və dünyanın onun tərəfindən yenidən
yaradılması xarakterinin sirrini tapdım, bu yenidən yaradılma,
canlandırma analogiyanın təsiri üzündən zəruri şəkildə güman
olunur. Həmin bu sirrin tapılması məni və tədqiqatlarımı
tamamilə qane edir və bu o kəslər üçün inandırıcı olacaqdır ki,
onlar məni izləmişlər və mənim dünyaya baxışımla razıdırlar.
Amma bu açmanı, tapıntını sübut etməyi mən mahiyyəti etibarı
ilə qeyri-mümkün hesab edirəm, zira o, musiqinin bir təsəvvür
kimi o şeyə olan münasibətini qəbul edir və müəyyənləşdirir ki,
o, mahiyyəti etibarı ilə heç bir vaxt təsəvvür ola bilməz və tələb
edir ki, musiqidə bu və ya digər orijinalın surətini görsünlər, bu
orijinalın özü isə heç bir vaxt bilavasitə olaraq təsəvvür ola
bilməz. Elə buna görə də, başlıca olaraq sənətlərin nəzərdən
keçirilməsinə həsr olunmuş bu üçüncü kitabın sonunda
möcüzəvi səs sənətinin mənim tərəfimdən tapılmış sirrini şərh
etməklə məhdudlaşmalıyam, öz baxışımın təsdiqini və ya
inkarını isə hər bir oxucuda qismən musiqi, qismənsə mənim
tərəfimdən bu əsərdə şərh olunan vahid fikir yaradılması
təəssüratının ixtiyarına buraxmalıyam. Musiqinin mənası ilə
bağlı qarşıda duran təsvirin tam inamla qəbul olunmasından
savayı, məncə,
bu təsvir barədə uzun sürən davamlı
düşüncələrlə tez-tez dərindən musiüi dinləmək zəruridir, bunun
üçün isə hər halda mənim tərəfimdən artıq şərh olunan bütün
fikirlərlə yaxından tanış olmaq tələb olunur.

Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

405

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

İradənin adekvat təcəssümü olaraq Platon ideyaları çıxış
edir; bu ideyaların dərkinə ayrı-ayrı şeylərin təsviri (zira bütün
bədii əsərlər buraya aiddir) yolu ilə nail olmaq yalnız dərk edən
subyektin uyğun dəyişilməsi zamanı mümkündür, – bütün
başqa sənətlərin məqsədi, bax, budur. Beləliklə, onların hamısı
iradəni yalnız vasitəli, dolayı olaraq – ideyalar vasitəsilə
obyektivləşdirirlər; bizim dünyamız principium individuationis ə
(özlüyündə fərd üçün mümkün olan idrak formasına) daxil olma
vasitəsilə ideyaların çoxluq halında təzahüründən başqa bir şey
olmadığından onda musiqi, ideyalara aidiyyəti olmadan,
təzahürlər dünyasından da qətiyyən asılı olmayaraq, ona heç bir
məhəl qoymadan, müəyyən dərəcədə, hətta əgər dünya
qətiyyən heç olmasaydı belə mövcud ola bilərdi, başqa sənətlər
barəsində isə bunu demək olmaz. Musiqi – dünyanın özü kimi,
ideyalar kimi bütün iradənin bilavasitə təcəssümü və izidir,
ideyaların çoxsaylı təzahürü isə ayrıca şeylərin dünyasını təşkil
edir. təcəssümü Deməli musiqi, başqa sənətlərin əksinə olaraq,
ideyaların izi deyildir, iradənin özünün izidir ki, onun da
obyektliyi ideyalardır; elə buna görə də, musiqinin təsiri başqa
sənətlərin təsirindən daha qüdrətli və daha dərindir: axı
sonuncular yalnız kölgə barəsində o, isə – varlıq barəsində
danışır. Amma ideyalarda və musiqidə eyni iradə obyektivləşdiyi
üçün (yalnız bu sahələrin hər birində tamamilə müxtəlif tərzdə),
musiqi ilə təzahürü çoxluqda və qeyri-mükəmməllikdə qarşıda
duran dünya olan ideyalar arasında, şübhəsizdir ki, hər halda
paralelizm, analogiya mövcuddur, baxmayaraq ki, bu, bilavasitə
olmayan bənzəmədir. Bu analogiyanı göstərmə mənim
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predmetimin tutqunluğu ucbatından çətin olan fikrimi daha
asan anlamağa kömək edəcəkdir.
Harmoniyanın ən aşağı tonlarında, onun bas (bəm)
səsində, mən iradənin təcəssümünün aşağı pillələrini, qeyriüzvi təbiəti, planet kütləsini görürəm. Bütün yüksək, mütəhərrik
və daha doğrusu, tədricən yavaşıyan tonları, məlum olduğu
kimi, aşağı əsas tonun kənar rəqslərindən doğulan kimi hesab
etmək lazımdır, əsas tonun səslənməsini onlar həmişə sakitcə
müşayiət edirlər; və bu, harmoniyanın qanunudur ki, bas
notuna yuxarıdan yalnız o notlar gələ bilər ki, onlar həqiqətən
öz- özlüyündə onunla (onun sons harmoniques *obertonları+)
eyni zamanda, onun kənar rəqslərinin nəticəsi kimi səslənir50.
Bu, onunla analogiya təşkil edir ki, təbiətin bütün cisimlərini və
sistemlərini planet kütləsindən ardıcıl inkişaf prosesində
meydana çıxan kimi qiymətləndirmək lazımdır: o, – onların
daşıyıcısıdır, həm də onların mənbəyidir; daha yüksək tonlar da
əsas basa qarşı elə həmin münasibətdədir51. Tonun yüksəkliyi
sərhədə malikdir, bundan o tərəfə artıq heç bir səs eşidilmir;
bu, ona uyğun gəlir ki, heç bir materiya forma və xassələr
olmadan, yəni bundan sonra izah edilə bilməyən bu və ya başqa
qüvvənin aşkarlanması olmadan qavranılmır, həmin bu qüvvədə
də müəyyən ideya ifadə olunur və ya daha ümumi şəkildə
deyilsə, heç bir materiya qətiyyən tamamilə iradəsiz ola bilməz:
deməli, ona oxşar olaraq ki, o, özlüyündə tondan yüksəkliyin
müəyyən
dərəcəsi ayrılmazdır, eləcə də
iradənin
aşkarlanmasının müəyyən dərəcəsi materiyadan ayrılmazdır.
Beləliklə, bizim nöqteyi-nəzərdən, harmoniyada əsas bas odur
ki, dünyada o, – qeyri-üzvi təbiətdir, bütün hər bir şeyin ona
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əsaslanmış olduğu və bütün hər bir şeyin ondan törənmiş
olduğu və inkişaf etdiyi
ən kobud kütlədir. Bunun ardınca
qeyd etmək lazımdır ki, müşayiət edən səslərin harmoniya təşkil
edən məcmusunda bas və melodiyanı səslə ifa edən aparıcı
arasında, mən ideyaların bütün pillələrini görürəm, o pilləkənin
pillələrini ki, iradə onlarda obyektivləşir. Basa ən yaxın olan
tonlar – bu pilləkənin ən aşağı pillələridir, hələ ki, qeyri-üzvi,
amma artıq çoxcəhətli təzahür olunan cisimlərdir; yuxarıda
yerləşən səslər mənim gözlərimdə bitki və heyvan aləmlərinin
nümayəndələridir. Səs qammasının müəyyən intervalları
iradənin təcəssümünün müəyyən pillələrinə, təbiətdə müəyyən
növlərə paraleldir. İntervalların hesabi düzgünlüyündən
temperasiya və ya düzüm seçimindən irəli gələn kənara çıxma52
fərdin növ üçün səciyyəvi olan quruluşdan kənara çıxmasına
analojidir; bundan da daha çox deyilsə, tonların xalis olmayan
ahəngsizləşdirici, müəyyən intervalı verməyən üst-üstə
düşməsini iki heyvan növündən və ya insandan və heyvandan
doğulan eybəcər monstrlar ilə müqayisə etmək olar. Amma
bütün bu, harmoniyanı təşkil edən bas və müşayiət edən
səslərdə o əlaqələndirici ardıcıllıq çatmır ki, ona yalnız
melodiyanı oxuyan yuxarı səs malikdir: sürətli və yüngül
melodik dönüşlər və gedişlər tək ona xasdır, halbuki, bütün
başqaları, hər biri özlüyündə müstəqil əlaqə ilə fərqlənmədən
xeyli asta hərəkət edirlər. Ən böyük çətinliklə aşağı bas, kobud
kütlənin nümayəndəsi hərəkət edir: onun yüksəlməsi və enməsi
yalnız böyük pillələr, bircə saniyə belə o yan-bu yan olmadan53
tersiya, kvarta, kvinta üzrə baş verir. Olsa-olsa bu iki
kontrapunktla yeri dəyişdirilmiş bas olanda mümkündür. Bu
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asta hərəkət ona həm də fiziki cəhətdən xasdır: sürətli
ruladaları və ya trelləri aşağı registrdə, hətta təsəvvür etmək
belə olmaz. Müşayiət edən daha yüksək səslər sürətli, amma
hələ ki, melodik qarşılıqlı əlaqə və mənalandırılmış ardıcıllıq
olmadan hərəkət edirlər, onlar heyvan dünyası ilə paralel
gedirlər. Müşayiət edən bütün səslərin rabitəsiz axını və
qanunauyğun müəyyənliyi o fakta analojidir ki, kristaldan ən
mükəmməl heyvana kimi bütün qeyri-zəkavi dünyada heç bir
varlıq onun həyatını mənalandırılmış bir bütövə çevirə bilən
həqiqi rabitəli şüura malik deyildir, heç bir varlıq mənəvi
inkişafın ardıcıllığını tanımır, heç biri təşkilatlanmada
mükəmməlləşmir, onların hamısı eyni ahəngdə, bütün
yaşamlarda türlərinin həmişə olduğu kimi, möhkəm qanunla
müəyyənləşərək mövcuddurlar. Nəhayət, melodiyada, bütövü
sərbəst qarışıqlıq içərisində öz ardınca aparan, vahid fikrin
fasiləsiz,
mənalı
əlaqəsində
əvvəldən
axıra
kimi
məhdudlaşdırılmayan özbaşınaqlıqda, ixtiyarilikdə inkişaf edən
və bütövü təsvir edən əsas yüksək səsdə mən iradənin
obyektivasiyasının ali pilləsini, insanın mənalandırılmış həyatını
və canatmasını görürəm. İstedadı olan insanın daimi irəli
baxmasına və arxaya nəzər salmasına oxşar olaraq, öz
gerçəkliyini və özünün saysız-hesabsız imkanlarını həyata
keçirməsi nəticəsində insanın bir bütöv həyat yolu keçməsinə
uyğun olaraq, yalnız melodiya əvvəldən sona qədər
mənalandırılmış və məqsədəuyğun rabitəliliyə malikdir. O,
beləliklə, şüurla işıqlandırılmış, gerçəklikdəki izi onun əməllər
sırası olan iradənin tarixcəsini danışır; amma o, daha çox şey
danışır: o, iradənin intim tarixcəsini üzə çıxarır, hər hansı bir
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oyanışın, hər hansı bir canatmanın, onun hər hansı bir
hərəkətinin, zəkanın geniş və mənfi hiss anlayışı altında
birləşdirdiyi, amma öz mücərrədliyində artıq qavramaq
qüvvəsində olmadığı bütün hər bir şeyin mənzərəsini yaradır.
Elə buna görə də, həmişə belə demişlər ki, söz zəkanın dili
olduğu kimi, musiqi də – hissin və ehtirasın dilidir: artıq Platon
ona “melodiyaların qəlbin həyəcanlarını təqlid edən hərəkəti"
kimi tərif vermişdir (De leg. VIII), və Aristotel deyir: "Niyə
ritmlər və melodiyalar, sadə səslər olduqları halda, ruhun
hallarına, ovqatlarına bu qədər oxşayırlar?” (Probl. S. 19).
İnsanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, onun iradəsi
ödənilir və bir daha can atır və bu fasiləsiz olaraq davam edir,
onun xoşbəxtliyi və rifah halı yalnız ondan ibarət olur ki,
arzudan ödənilməyə və ondan yeni arzuya bu keçid sürətlə baş
versin, zira ödənilmənin ləngidilməsi əzabı, yeni arzunun
ləngidilməsi isə – səmərəsiz həsrət, languor, üzüntü doğurur,
buna oxşar və uyğun olaraq, melodiyanın mahiyyəti - tonikadan
daimi kənarlaşma sapınmadır, minlərlə yolla yalnız harmonik
pillələrə – tersiyaya və dominantaya deyil, həm də mümkün
olan hər cür başqa tonlara, ahəngi pozan septimaya və
həddindən artıq böyük intervallar yaradan pillələrə keçid baş
verir, özü də son nəticədə həmişə tonikaya qayıdılır; bütün bu
yollarda melodiya iradənin müxtəlif meyllərini ifadə edir, amma
o, son nəticədə harmonik pilləyə və ondan da daha çox,
tonikaya nail olma vasitəsilə onun ödənilməsini də ifadə edir.
Melodiya yaratmaq, onda bütün insan arzusu və hissinin dərin
sirlərini açıb göstərmək, – dahinin işidir; onun yaradıcılığı
burada başqa hər hansı bir yerdə ola biləcəyinə nisbətən daha
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aşkardır: o, hər cür refleksiyadan və şüurlu niyyətdən uzaqdır və
ilhamın köməyi ilə meydana çıxarıla bilər. Anlayış incəsənətin
hər bir yerində olduğu kimi, burada da səmərəsizdir; bəstəkar
dünyanın daxili mahiyyətini üzə çıxarır və dünyanın ən dərin
müdrikliyini o dildə ifadə edir ki, bunu onun zəkası başa
düşmür, necə ki, somnambul maqnetizm vəziyyətində olarkən
oyaqlıqda barələrində heç bir anlayışa malik olmadığı şeylər
barədə vəhylər, açıqlamalar etməyi bacarır. Elə buna görə də,
bəstəkarda hansısa başqa sənətkara nisbətən daha çox, insan
sənətkardan tamamilə ayrıdır və ondan fərqlənir. Hətta bu
möcüzəvi sənətin izahı zamanı belə anlayış özünün zəifliyini və
məhdudluğunu aşkara çıxarır, amma mən hər halda
analogiyamızı başa çatdırmağa səy edəcəyəm.
Arzudan ödənilməyə və ondan yeni arzuya sürətli keçid
xoşbəxtlik və rifah olduğu kimi, eləcə də sürətli melodiyalar,
əhəmiyyətli dərəcədə kənaraçıxmalar olmadan, şəndirlər; ləng,
əzablı dissonanslara düşən və yalnız çoxsaylı taktlardan keçərək
yenidən tonikaya gəlib çatan melodiyalar isə qəmgindir, onlar
gecikdirilmiş, çətinləşdirilmiş ödənilmənin analogiyasını təşkil
edirlər. İradənin yeni impulsunun ləngidilməsi, languor davamlı
olaraq saxlanılan tonikadan savayı, özünə başqa ifadə tapa
bilməz; amma onun təsiri tezliklə dözülməz ola bilər: həddindən
artıq monoton, ifadəli olmayan melodiyalar buna yaxındır. Rəqs
musiqisinin qısa, asanlıqla tutulan ifadələri sanki yalnız asanlıqla
əldə oluna bilən, hərgünkü xoşbəxtlik barədə danışır; əksinə,
Allegro maestoso 54 geniş cümlələrdə, uzun gedişlərdə, uzaq
kənaraçıxmalarda uzaq məqsədə yönələn və sonda ona nail
olan daha ciddi və nəcib canatmanı ifadə edir. Adagio55 hər
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hansı bir xırda xoşbəxtliyə nifrət bəsləyən böyük və nəcib
canatmanın əzabları barəsində danışır. Amma Moll və Dur56
təsirləri necə də füsunkardır! Necə də heyrətamizdir ki, bircə
yarımton dəyişiklik, böyük tersiyanın meydana çıxması əvəzinə
kiçik tersiyanın meydana çıxması dərhal və qaçılmaz olaraq
ürkək, həsrətli bir hiss doğurur, Dur isə bizi ondan elə o cür, ani
olaraq xilas edir! Adagio böyük kədərin ifadəsinə Mollda nail
olur, sarsıdıcı fəryada çevrilir. Mollda rəqs musiqisi guya xırda
xoşbəxtlikdə uğursuzluq mənasını verir, buna nifrət etmək daha
yaxşı olardı; o, sanki əzablı səylər yolu ilə alçaq bir məqsədə nail
olmadan bəhs edir. Mümkün melodiyaların tükənməzliyi
fərdlərin, fizionomiyaların və həyat yollarının müxtəlifliyində
təbiətin tükənməzliyinə uyğun gəlir. Bir tondan başqasına
əvvəlki ilə əlaqəni tamamilə kəsərək baş verən keçid ölümə
bənzəyir, çünki onun daxilində fərd öz sonunu görür; amma bu
fərddə təzahür edən iradə əvvəllər başqa fərdlərdə təzahür
edərək yaşadığı kimi yaşamaqda davam edir, amma, onların
şüuru birincinin şüuru ilə əlaqəyə malik deyildir.
Amma gətirilən bütün analogiyaları göstərərək, heç bir
vaxt unutmaq olmaz ki, musiqi onlara qarşı birbaşa deyil, yalnız
vasitəli, dolayı münasibətə malikdir, çünki, o, əsla təzahürü
deyil, müstəsna olaraq daxili mahiyyəti, bütün hadisələrin
özlüyündəsini, iradənin özünü ifadə edir. O, elə buna görə də,
bu və ya başqa ayrıca sevinci, bu və ya başqa, kədəri, əzabı,
dəhşəti, şadyanalığı, şənliyi və ya ruhi sakitliyi ifadə etmir: yox,
o, sevinci, kədəri, əzabı, dəhşəti, şadyanalığı, şənliyi və ya ruhi
sakitliyi ümumiyyətlə, onlar necə varsa özlüyündə, müəyyən
dərəcədə in abstracto ifadə edir, onların mahiyyətini hansısa bir
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kənar əlavə və motivlər olmadan ifadə edir. Bununla belə, biz
onu bu sıxılıb çıxarılmış mükəmməllik kvintesensiyasında,
cövhərində başa düşürük. Buradan isə belə alınır ki, o,
fantaziyamız elə asanlıqla oyadır ki, fantaziya bu, bizimlə
bilavasitə olaraq danışan, lakin görünməyən, yalnız musiqi
vasitəsilə canlandırılan ruhlar dünyasını formalaşdırmağa, ona
qan və can verməyə çalışır, yəni onu analoji nümunədə
təcəssüm etdirməyə can edir. Mahnının sözlərlə oxunmasının
və, nəhayət, mətni, buna görə də, heç bir vaxt öz tabeli
rolundan çıxa bilməyən və başlıca amil ola bilməyən operanın
mənbəyi burada yatır, bu mətn musiqini yalnız özünü ifadə
etmək üçün vasitə etməməlidir: bu – yaramaz və səhv
praktikadır və böyük yanılmadır. Zira musiqi hər bir yerdə yalnız
həyatın və onun hadisələrinin cövhərini ifadə edir, amma əsla
hadisənin özünü ifadə etmir, buna görə də, onların fərqləri ona
hökmən təsir göstərməli deyil. Məhz bu, müstəsna olaraq ona
xas olan ümumilik, ciddi müəyyənlik şərti ilə, ona o yüksək
mənanı verir, bu mənaya o, bütün əzablarımıza qarşı panaseya,
yəni ümumi məlhəm kimi malikdir. Beləliklə, əgər, musiqi
həddindən artıq sözlərin ardınca gedirsə və hadisələrə
uyğunlaşırsa, onda o, özgə dildə danışmağa səy edənlərə
bənzəyir. Heç kəs bu səhvdən Rossini qədər yan keçə
bilməmişdir; ona görə də, onun musiqisi sözlərə qətiyyən
ehtiyac duymadan öz məxsusi dilində aşkar və təmiz bir tərzdə
danışır və hətta yalnız bir instrumental ifada belə özünün bütün
qüdrəti ilə təsir göstərir.
Bütün bunların nəticəsində biz hadisələr, təzahürlər
dünyasını, və ya təbiəti və musiqini eyni şeyin iki müxtəlif
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ifadəsi kimi nəzərdən keçirə bilərik, bu şeyin özü isə, beləliklə,
onlar arasında analogiyaların vahid əlaqələndirici həlqəsini
təşkil edir, – bu həlqənin dərk olunması həmin analogiyanın
müəyyənləşdirilməsi üçün zəruridir. Elə buna görə də, dünyanın
ifadəsi kimi nəzərdən keçirilən musiqi - yüksək dərəcədə ümumi
dildir, bu dilin, hətta anlayışların ümumiliyinə münasibəti
demək olar ki, onların – ayrıca şeylərə münasibəti kimidir.
Amma onun ümumiliyi – qətiyyən mücərrədliyin boş ümumiliyi
deyildir, onun tamamilə başqa xarakteri vardır və o, tam və
aydın müəyyənliklə bağlıdır. Bu cəhətdən o, həndəsi fiqurlara və
ədədlərə oxşardır ki, onlar təcrübənin bütün mümkün
obyektlərinin ümumi formaları olaraq bütün a priori olaraq
olanlara tətbiq oluna biləndirlər, bununla belə, mücərrəd
deyillər, əyanidirlər və həmişə müəyyəndirlər. İradənin bütün
mümkün canatmaları,həyacanları və təzahürləri, insanın əziz
tutduğu bütün o məhrəm əməllər ki, zəka onları geniş mənfi
"hiss" anlayışında birləşdirir, – bütün bunlar mümkün
melodiyaların sonsuz çoxluğunda ifadəyə yatır, amma həmişə
yalnız bir formanın ümumiliyində ifadə olunur, məzmun
olmadan, hadisədə deyil, hökmən özlüyündə, – sanki onun
bədənsiz məhrəm ruhu olaraq ifadə olunur. Musiqini bütün hər
bir şeyin həqiqi mahiyyəti ilə əlaqələndirən bu intim
münasibətdən çıxış edilərək o fakt da izah olunur ki, əgər
hansısa bir səhnədə, situasiyada, hansısa əməldə və hadisədə
uyğun musiqi səslənirsə, onda o, bizə sanki onların sirli
mənasını açır və onların doğru və daha yaxşı şərhi olur və kim
özünü bütövlükdə simfoniyanın yaratdığı təəssüratın ixtiyarına
verirsə, ona elə görünür ki, həyatın və dünyanın bütün
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hadisələri onun gözləri qarşısından gəlib keçir, amma özünə
gəldiyi zaman bu oyunla onun qarşısından keçənlər arasında
hansısa bir oxşarlığı göstərə bilmir. Zira musiqi, artıq deyildiyi
kimi, incəsənətin bütün başqa növlərindən onunla fərqlənir ki,
o, hadisələri və ya, daha düzgün deyilsə, iradənin adekvat
obyektliyini əks etdirmir, bilavasitə olaraq iradənin özünü əks
etdirir və beləliklə, dünyada fiziki olan bütün hər bir şey üçün
metafizik olanı, bütün hadisələr üçün – özündə şeyi göstərir. Elə
buna görə də, dünyanı həm öz təcəssümünü tapmış musiqi,
həm də öz təcəssümünü tapmış iradə adlandırmaq
mümkündür; bununla o da izah olunur ki, nəyə görə musiqi
gerçək həyatın və dünyanın hər hansı bir mənzərəsinin və hətta
bir səhnəsinin mənasını, əhəmiyyətini dərhal yüksəldir, – və
əlbəttə ki, o onun melodiyası verilən hadisənin daxili ruhuna
analoji olduğu dərəcədə güclüdür. O məqamda buna
əsaslanmışdır ki, şeiri musiqiyə mahnı şəklində, əyani təsviri –
pantomima şəklində, və ya onların hər ikisini opera şəklində
çevirmək, uyğunlaşdırmaq mümkündür. İnsan həyatının
musiqinin ümumi dili ilə ifadə olunan belə ayrıca mənzərələri
heç vaxt onunla şərtsiz zərurətlə və ya tam uyğunluqla bağlı
deyildir, onunla ixtiyari olaraq seçilmiş nümunənin ümumi
anlayışa münasibətinə oxşar münasibətdədir; onlar gerçəkliyin
müəyyən cizgilərində o şeyi təmsil edirlər ki, musiqi onu xalis
formanın ümumiliyində ifadə edir. Zira melodiyalar, ümumi
anlayışlara oxşar olaraq müəyyən dərəcədə gerçəkliyin
abstraksiyasıdır. Sonuncu, yəni ayrıca şeylərin dünyası, əyani,
xüsusi və fərdi olanı, ayrıca halı gətirir – həm anlayışların
ümumiliyi, həm də melodiyaların ümumiliyi üçün; amma bu iki
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ümumilik məlum cəhətdən bir-birinə əksdir, zira anlayışlar
özlərinə yalnız ilkin seyrdən mücərrədləşmiş formaları, sanki
şeylərin çıxardılmış xarici qabığını daxil edirlər, – yəni əsl
abstraksiyadırlar, halbuki musiqi hər hansı bir formadan öncə
gələn gizli, məhrəm toxumu və ya şeylərin özəyini verir. Bu
münasibəti sxolastiklərin dilində daha yaxşı ifadə etmək
mümkündür: anlayışlar – universalia post rem, musiqi –
universalia ante rem verir, gerçəklik isə – universalia in re57.
Məşhur şeirə qoşulan melodiyanın ümumi mənasına başqa,
ixtiyari olaraq seçilmiş söz illüstrasiyaları da onda ifadə olunmuş
ümumiyə eyni dərəcədə uyğun gələ bilər; bax, elə buna görə də,
eyni kompozisiya bir çox misralara müvafiq gəlir, bax, elə buna
görə də, məzhəkə, vodevil bundan yaranmışdır. Ümumiyyətlə,
kompozisiya ilə əyani təsvir arasında əlaqə imkanının özü, artıq
deyildiyi kimi, ona əsaslanır ki, onlar dünyanın eyni daxili
mahiyyətinin yalnız tamamilə müxtəlif ifadələri olaraq çıxış
edirlər. Və budur, belə bir əlaqənin həqiqətən mövcud olduğu
ayrıca halda, yəni bəstəkarın musiqinin ümumi dilində verilmiş
hadisənin məğzini təşkil edən iradə hərəkətlərini izah edə bildiyi
halda mahnının melodiyası, operanın musiqisi çox ifadəli olur.
Amma bəstəkar tərəfindən tapılan bu analogiya onun zəkası
üçün şüursuz olaraq, dünyanın mahiyyətinin bilavasitə
idrakından irəli gəlməli və anlayışların köməyi ilə şüurlu –
bilərəkdən edilən təqlid olmamalıdır. Əks halda, musiqi daxili
mahiyyəti, iradənin özünü ifadə etmir, yalnız onun təzahürünün
surətini qeyri-qənaətbəxş çıxarır, təqlidi musiqidə bu, elə belə
də olur, məsələn, Haydna məxsus olan "İlin fəsilləri"ndə olduğu
kimi; onun "Dünyanın yaradılması" əsəri də belədir, xüsusən
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xarici dünya hadisələrinin bilavasitə təqlidi səslənən yerlərdə
bataliya xarakterli bütün pyeslər də belədir. Bu isə, tamamilə
yolverilməzdir.
Hər cür musiqinin təsvirəgəlməz səmimiliyi, o şey ki,
onun sayəsində o, bizim qarşımızda tamamilə yaxın və bir o
qədər də əbədi uzaq bir behişt kimi, tamamilə anlaşıqlı olan və
o qədər də izah edilə bilməyən kimi dayanır, – bütün bunlar ona
əsaslanır ki, musiqi hansısa reallığın xaricində və onun
əzablarından uzaqlarda bizim varlığımızın bütün məhrəm
hərəkətlərini yenidən canlandırır. Və ona xas olan, onun
bilavasitə sahəsindən gülməli olan bütün hər şeyi tamamilə
çıxaran ciddilik də həmçinin onunla izah olunur ki, onun obyekti
– təsəvvür deyildir ki, aldanmaq və gülmək yalnız ona
münasibətdə mümkündür: yox, onun bilavasitə obyekti –
iradədir, iradə isə mahiyyəti etibarı ilə ən ciddi olandır, o şeydir
ki, bütün hər şey ondan asılıdır. Musiqi dilinin məzmun və
məna ilə zəngin olmasını hətta təkrarlanma işarələri və Da
capo58 göstərir, onlar söz sənəti əsərlərində dözülməz olmuş
olardılar, burada isə, əksinə, olduqca məqsədəuyğun və
səmərəlidirlər, zira verilmiş yerin tam dərk olunması üçün onu
iki dəfə dinləmək lazımdır.
Əgər musiqinin bütün bu təsvirində mən son dərəcə
ümumi dillə dünyanın o daxili varlığı və özündə şeyini
göstərməyə çalışdımsa ki, bunu biz özlüyündə onun ən aydın
təzahürləriniə görə iradə anlayışında düşünürük və o, onu
eynicinsli materialda – yalnız səslərdə ifadə edir, özü də ən
böyük dəqiqlik və doğruluqla; əgər, bundan sonra, mənim
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baxışıma və məramıma uyğun olaraq, fəlsəfə dünyanın
mahiyyətinin ümumi anlayışlarda tam və doğru bir şəkildə
yenidən canlandırılması və ifadəsi olmaqdan başqa bir şey
deyildirsə, zira bu mahiyyətin tam əhatəli və hərtərəfli
nəzərdən keçirilmiş yalnız belə anlayışlarda mümkündür, – onda
məni izləyən və fikir tərzimi bölüşən oxucu mənim aşağıdakı
sözlərimdə elə bir əhəmiyyətli paradoks görməyəcəkdir: əgər
musiqinin tamamilə düzgün, tam və ən xırda detallara qədər
belə gedib çatan izahını tapmaq müyəssər olsaydı, yəni onun
özü ilə nə ifadə etdiyini anlayışlarda təfsilatı ilə yenidən
yaratmaq nəsib olsaydı, onda bu, eyni zamanda dünyanın da
anlayışlarda mükəmməl surətdə canlandırılması, yenidən
yaradılması və kifayət qədər izah edilməsi olardı və ya ona
(dünyaya) tamamilə uyğun olardı, yəni həqiqi fəlsəfə olmuş
olardı. Və, deməli, Leybnitsin yuxarıda xatırladığımız kəlamı dar
mənada, tamamilə düzgündür, biz musiqinin özümüzün daha
dərin anlamamız ruhunda onu belə parodiya edə bilərdik:
Musica - exercitium metaphysices occultum nescientis se
philosophari animi [musiqi – filosofluq etdiyini bilmədən ruhun
şüursuz metafizik məşqidir]. Zira scire – bilmək – hər yerdə bu
mənanı verir: mücərrəd anlayışlara düzmək. Amma belə ki,
sonradan, Leybnits tərəfindən söylənilən kəlamın dəfələrlə
təsdiq olunmuş doğruluğu üzündən, musiqi, onun estetik və ya
daxili mənası ilə yanaşı, -yalnız xarici, zahiri tərəfdən, xalis
empirik olaraq nəzərdən keçirilən musiqi o böyük ədədləri və
ədədi münasibətləri bilavasitə və in concrete olaraq dərk etmək
vasitəsi olmaqdan başqa bir şey deyildir ki, onları biz,
ümumiyyətlə, yalnız vasitəli, dolayı olaraq, anlayışlarda dərk
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edə bilərik, – onda, musiqiyə dair bu iki son dərəcə müxtəlif və
amma hər halda düzgün baxışı birləşdirərək, biz özümüzdə
ədədlər fəlsəfəsinin mümkünlüyü barədə anlayış yaratmağı
bacarırıq, Pifaqorun, həmçinin də çinlilərin "İ tszin"də fəlsəfə
belə idi, və Sekst Empirik tərəfindən gətirilən ifadəni də bu
mənada şərh etmək olar (Adv. Math. L. VII): τω αριυμω δε τα
παντ` επεοικεν *hər şey ədədə oxşayır+. Və əgər, nəhayət, biz
bu baxışı harmoniyanın və melodiyanın bizim əvvəlki şərhimiz
ilə tutuşdursaq, onda bilərik ki, Sokratın onu müəyyənləşdirmək
istədiyi kimi 59 xalis əxlaq fəlsəfəsi təbiətin izahı olmadan,
harmoniyasız o melodiyaya tam oxşardır kı, bunu Russo
müstəsna dərəcədə arzulayırdı; və bunun əksinə olaraq, etika
olmadan xalis fizika və metafizika melodiyasız xalis harmoniyaya
uyğun gəlir.
Bu epizodik mülahizələrə mən daha bir neçə qeydi əlavə
etmək istərdim, bu qeydlər musiqinin təzahür dünyası ilə
analogiyasına aiddir. Əvvəlki kitabda biz müəyyənləşdirmişdik
ki, iradənin ən yüksək pillədə təcəssümü olan insan yalqız və
təcrid olunmuş şəkildə meydana çıxa bilməzdi, ondan öncə
aşağı pillələr gəlməli idi, onlar da öz növbəsində daha aşağı
pillələr olmasını şərt qoyurlar, musiqi də, iradəni eynilə bu cür
dünyaya oxşar olaraq, bilavasitə olaraq obyektivləşdirir,
mükəmməlliyə yalnız tam harmoniyada nail olur. Melodiyanın
yüksək aparıcı səsinin, təəssürat yaratmaqdan ötrü, ən aşağı
basa qədər bütün başqa səslərin müşayiətinə ehtiyacı vardır, ən
aşağı basda isə onların hamısının mənbəyini görmək lazımdır;
melodiyanın özü tərkib hissə olaraq harmoniyaya daxildir, eləcə
də harmoniya ona; və ona oxşar olaraq ki, musiqi ifadə etmək
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istədiyini yalnız bu üsulla, yalnız tamsəsli bütövdə ifadə edir,
eləcə də vahid və zamandankənar iradə mükəmməl təcəssümü
yalnız bütün pillələrin tam bir şəkildə birləşdirilməsində tapır,
bu pillələr onun varlığını, mahiyyətini durmadan artmaqda olan
aşkarlanmanın sonsuz qammasında açır. Aşağıdakı analogiya da
olduqca diqqətə layiqdir. Əvvəlki kitabdan bildiyimiz kimi,
iradənin bütün təzahürlərinin növlər olaraq bir-birinə
uyğunlaşmasına (elə bu da, teleoloji dünyaseyrinə əsas
vermişdir) baxmayaraq, fərdlər olaraq adı çəkilən təzahürlər
arasında qarşıdurma hər halda aradan qaldırılmamış qalır, bu
qarşıdurma bütün pillələrdə müşahidə olunur və dünyanı eyni
iradənin bütün bu təzahürləri arasında daimi mübarizə
meydanına çevirir, buradan da, onun öz-özü ilə daxili ziddiyyəti
aşkara çıxır. Musiqidə, hətta buna harmonik də də hansısa
uyğunluq vardır. Yəni: tonların tamamilə xalis sistemi mümkün
deyildir, təkcə fiziki cəhətdən deyil, hətta həm də hesabi
cəhətdən. Vasitəsilə tonların ifadə oluna biləcəyi ədədlərin
özləri həllolunmaz irrasionallığa malikdirlər: hətta elə bir
qammanı hesablayıb müəyyən etmək mümkün deyil ki, onun
daxilində heç bir kvinta əsas tona 2-nin 3-ə olan nisbətində
olmuş olsun, hər bir böyük tersiya 4-ün 5-ə, hər bir kiçik tersiya
5-in 6-ya və i.a nsibətində olmuş olsun. Zira əgər tonlar əsas
tona düzgün nisbətdədirlərsə, onda onların bir-birinə nisibəti
artıq düzgün deyildir, ona görə ki, məsələn, kvinta sanki
tersiyanın kiçik tersiyası və i.a. olmalı idi, – qammanın tonları
aktyorlara oxşardırlar, onlar gah bu, gah da başqa rolu
oynamalıdırlar. Elə bu səbəbdən də, düzgün musiqini nəinki
həyata keçirmək, hətta təsəvvür etmək belə mümkün deyildir,
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və buna görə də, hər bir mümkün musiqi mükəmməl xalislikdən
yayınır: o, ona xas olan dissonansları. onları bütün tonlar üzrə
bölüşdürmək, yəni temperasiya 60 vasitəsilə yalnız maskalaya
bilər (Bu barədə bax. Xladni, "Akustika", § 30, və onun "Səslər
haqqında təlimin qısa xülasəsi", səh. 12.*)
Mən musiqinin yalnız zaman daxilində və onun vasitəsilə
baş verən qavranılma üsulu ilə bağlı yenə də nəsə əlavə edə
bilərdim, məkanın tam istisna edilməsi şərti ilə və səbəbiyyətin
dərk edilməsi olmadan, yəni dərrakədən asılı olmayaraq: zira
səslər estetik təəssüratı artıq öz təsiri ilə yaradırlar, və seyrdə
olduğu kimi onların səbəbinə gedib çıxmaq bizə əsla lazım
deyildir. Amma mən bu düşüncələri davam etdirməyəcəyəm,
ona görə ki, mən özümün bu üçüncü kitabımda artıq, ehtimal ki,
kiməsə həddindən artıq təfsilatçı kimi görünmüşəm və ya artıq
detallara varmışam. Amma məni buna mənim məqsədim təhrik
etmişdir və incəsənətin vacibliyini və yüksək dəyərini diqqət
mərkəzinə gətirərək məni buna görə mühakimə etməzlər, bu
məziyyətlər nadir hallarda yetərincə qəbul olunurlar; qoy
düşünsünlər ki, əgər, baxışımıza uyğun olaraq, bütün görünən
dünya – yalnız iradənin təcəssümüdürsə, onun özünüdərki və
hətta, tezliklə görəcəyimiz kimi, onun bağışlanma, günahının
yuyulma imkanı üçün onu müşayiət edən güzgüsüdürsə və əgər,
eyni zamanda, təkcə özü, arzudan ayrıcalaşmış olaraq nəzərdən
keçirilən təsəvvür kimi dünya şüura daxil olursa, dünya həyatın
ən fərəhli və yeganə məsum tərəfidirsə, – onda biz incəsənətdə
bütün bu xassələrin daha yüksək dərəcəsini, daha mükəmməl
*

II cildin 39-cu fəsli buraya aiddir.
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inkişafını görməliyik, zira o, mahiyyəti etibarı ilə görünən
dünyanın verdiyini verir, ancaq daha toparlanmış bir surətdə,
daha dolğun, daha artıq dərəcədə şüurlu və məramlı olaraq, və
buna görə də, sözün tam mənasında həyatın rəngii adlandırıla
bilər. Əgər bütün təsəvvür kimi dünya iradənin yalnız
görüntüsüdürsə,
onda
incəsənət
bu
görüntünün
aydınlaşdırılması, camera obscuradır ki, o, da şeyləri aşkar bir
tərzdə göstərir və onları daha yaxşı nəzərdən keçirmək və
tutmaq imkanını verir, – pyes pyesdə, "Hamlet"də səhnə
səhnədə.
Gözəl olan bütün hər bir şeydən həzz alma, sənətin
verdiyi təsəlli, sənətkara həyatın məşəqqətlərini unutmağa
imkan verən sənətkar entuziazmı, – bütün bunlar dahinin
başqaları qarşısında üstünlüyüdür, yalnız bu, onun şüurunun
daha çox nurlandığı ölçüdə artan əzabının, ona yad olan nəslin
səhrasındakı tənhalığının əvəzini verir, – bütün bunlar sonradan
gözlədiyimiz kimi ona əsaslanır ki, özlüyündə həyat, iradə,
varlığın özü - daimi qismən miskin, qismən dəhşətli əzabdır,
yalnız xalis seyrdə, təsəvvür olaraq götürüldükdə və ya sənət
tərəfindən yenidən yaradıldıqda isə əzablardan azad olan o
görkəmli, əlamətdar bir mənzərəni təzahür etdirir. Dünyanın bu
xalis dərk edilə bilən tərəfi və onun hansısa incəsənətdə
yenidən canlandırılması – sənətkarın xisləti, siqləti bax budur.
Onu iradənin təcəssümünün mənzərəsi özünə bənd edir, o,
özünü onun ixtiyarına verir və onu seyr etməkdən və öz
əsərlərində yenidən yaratmaqdan yorulmur və bu tamaşanın
qoyulması məsrəfinin yükünü öz üzərinə götürür, yəni onun özü
– o iradədir ki, obyektivləşir və daimi əzabda olur. Dünyanın
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mahiyyətinin bu xalis, həqiqi və dərin idrakı onun üçün
özlüyündə məqsədə çevrilir, və o, özünü bütövlükdə onun
ixtiyarına verir. Elə buna görə də, o, onun üçün iradənin
kviyetivinə çevrilmir, tam özünətəslimə, itaətə nail olmuş
müqəddəs övliya üçün olduğu kimi: o, onu həyatdan həmişəlik
alıb aparmır, yalnız bir anlığa ondan ayırır, və deməli, o, onu
hələ ki, həyatdan götürüb aparan yol deyildir, ondakı yalnız
müvəqqəti bir təsəllidir, o vaxtacan ki, onun bundan artmış
qüvvələri, nəhayət, bu oyundan yorulub usanacaqlar və
ciddiyyətə doğru üz tutacaqlar. Belə bir keçidin simvolunu
Rafaelin Sesiliyasında görmək mümkündür61. Növbəti kitabda
biz də ciddi olana müraciət edək.
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§ 53
Bizim mühakimənin sonuncu hissəsi ən ciddi hissə olaraq qarşıda dayanır, ona görə ki,
onda söhbət insan əməllərindən gedir, o predmetdən söhbət gedir ki, o, bilavasitə olaraq hər
bir kəsə aiddir və heç bir kəs buna yad və biganə ola bilməz; bundan da daha çox deyilsə, qalan
bütün hər bir şeyi ona müncər etmək insan təbiətinə elə bir dərəcədə xasdır ki, hər bir bütöv
tədqiqat zamanı biz həmişə onun o hissəsinə baxırıq ki, o hissə bütün məzmundan çıxarılan
nəticə kimi fəaliyyətə aiddir (ən azı, onun bizim üçün maraqlı olduğu dərəcədə) və buna görə
də, bu hissəyə ciddi diqqət yetiririk, başqalarına etinasızlıq göstərmiş olsaq da. Göstərilən
mənada adi ifadədən istifadə edərək mühakiməmizin indiki növbəti hissəsini bu vaxta qədər
məşğul olduğumuz nəzəri fəlsəfənin əksinə olaraq praktik fəlsəfə də adlandırmaq olardı. Lakin,
fikrimcə hər hansı bir fəlsəfə həmişə nəzəridir, ona görə ki, onun tədqiqatının bilavasitə
predmetinin nə olmasından asılı olmayaraq, o öz mahiyyəti etibarı ilə yalnız düşünür və öyrənir,
nəyisə vacib buyurmur. Praktik olmaq, davranışa rəhbərlik etmək, xarakteri yenidən
tərbiyələndirmək, –indi öz baxışlarında yetkinləşərək o, nəhayət, bu köhnə iddialarından imtina
etməlidir. Zira burada, varlığın dəyəri və ya dəyərsizliyi barədə, xeyir-dua vermək və ya
mühakimə etmək barədə məsələnin qoyulduğu yerdə, həlledici səsə onun ölü anlayışları deyil,
insanın özünün daxili mahiyyəti – onu idarə edən və onu seçməmiş, əksinə, onun tərəfindən
seçilmiş, Platonun dediyi kimi, demon, Kantın ifadə etdiyi kimi onun mücərrəd xarakteri –
malikdir. Fəzilətli olmağı, eləcə də dahi olmağı öyrətmək mümkün deyildir: anlayış ondan ötrü
incəsənət üçün olduğu kimi faydasızdır və yalnız alət olaraq çıxış edə bilər. Elə buna görə də,
bizim estetiklərin onları şövqləndirərək şairlər, heykəltəraşlar və musiqiçilər ortaya çıxaracağını
düşünmək kimi bunu gözləmək tərəfimizdən cəfəng olardı ki, bizim əxlaqi sistemlər və etikalar
cəsur, nəcib və müqəddəs insanlar yaratsınlar.
Fəlsəfə mövcud olanı aydınlaşdırmaqdan və şərh etməkdən və dünyanın in concrete
olaraq, yəni hisslər şəklində hamıya anlaşıqlı olan mahiyyətini zəkanın aydın, mücərrəd idrakına
qədər aparıb çıxarmaqdan başqa heç nə edə bilməz; amma o, bu məsələni bütün mümkün
cəhətlərdən və bütün nöqteyi-nəzərlərdən həll edilməlidir. Əvvəlki üç kitabda mən bunu
fəlsəfəyə xas olan ümumiliklə başqa nöqteyi-nəzərlərdən, yerinə yetirməyə çalışmışam; indi, bu
kitabda mən həmin qaydada insan əməllərini nəzərdən keçirmək niyyətindəyəm; mənim
yuxarıda qeyd etdiyim kimi, yalnız subyektiv anlama üçün deyil, həm də obyektiv anlama üçün
dünyanın bu tərəfi bütün digər tərəflərindən daha mühüm kimi qəbul edilə bilər,. Bu zaman
mən nəzərdən keçirmənin əvvəlki metoduna tamamilə sadiq qalacağam və buna qədər
deyilənlərə öz müqəddiməm kimi istinad edəcəyəm; əslində mən, insan əməlləri nümunəsində
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o vahid fikri inkişaf etdirəcəyəm ki, o, təklif olunan bütün əsərin məzmununu təşkil edir (necə ki,
onu əvvəlcə bütün başqa predmetlərə münasibətdə inkişaf etdirmişdim) və bununla da, özünün
son səylərimi göstərirəm ki, onu mümkün olduqca daha tam bir şəkildə təsvir edim.
Verilmiş nöqteyi-nəzər və qeyd olunan tədqiqat üsulu artıq o barədə aydın bir şəkildə
danışır ki, bu etik kitabdan nə göstərişlər, nə əxlaqi vəzifələr barədə təlim gözləmək lazım
deyildir, və, burada əlbəttə ki, müxtəlif növlərdən olan fəzilətlərin istehsalı üçün universal
reseptə oxşar ümumi əxlaqi prinsip də göstərilməyəcəkdir. Bizdə hansısa "şərtsiz borc" barədə
söhbət belə getməyəcəkdir və, zira sonuncu, əlavədə göstərildiyi kimi, özündə ziddiyyəti ehtiva
edir, bizdə həmçinin elə həmin vəziyyətdə olan "azadlıq qanunu"ndan da söhbət
getməyəcəkdir. Biz, ümumiyyətlə,"olmalı olan"(zərurət) barədə danışmayacağıq, belə ki, bu
barədə yalnız uşaqlarla və uşaqlıq çağını yaşayan xalqlarla danışmaq mümkündür, yetkinlik
mərhələsinə yetişmiş dövrün bütün təhsilini mənimsəmişlərlə isə bu barədə danışmaq mümkün
deyildir. Axı iradəni azad adlandırmaq və üstəlik ona o qanunları aşkar bir ziddiyyətdir aid
etmək ki, bu qanunlara görə, o, arzu etməlidir: "arzu etməlidir" – «ağacdan hazırlanan
dəmir»kimi bir şeydir Amma bizim ümumi baxışımıza uyğun olaraq, iradə yalnız azad deyildir,
həm də hər şeyə qadirdir: ondan yalnız onun fəaliyyəti deyil, həm də onun dünyası irəli gəlir, o,
necədirsə, onun fəaliyyəti də, onun dünyası da elədir: onun özünüdərki – bu fəaliyyət və bu
dünya, bax budur və bundan savayı heç nədir; o, özünü müəyyənləşdirir və bununla da onları
müəyyənləşdirir, zira onun xaricində heç nə yoxdur, dünya və fəaliyyət – onun özüdür; yalnız bu
mənada o, həqiqətən də avtonomdur, istənilən başqa nöqteyi-nəzərdənsə – heteronomdur.
Fəlsəfi məramımız yalnız ona can ata bilər ki, insan fəaliyyətini və onun canlı ifadəsi kimi çıxış
etdiyi bu qədər müxtəlif, hətta əks prinsipləri onların daxili məğzinə və məzmununa görə, bizim
əvvəlki mülahizələrimizlə əlaqədə şərh və izah etsin, – biz bu vaxta qədər dünyanın digər
hadisələrini eynilə bu cür şərh etməyə və onların gizli, məhrəm mahiyyətini aydın abstrakt
idrakın predmeti etməyə səy etmişik. Bizim fəlsəfə bu zaman bütün əvvəlki şərhdə olduğu kimi
eyni immanentliyi rəhbər tutacaqdır: o, Kantın böyük təliminin əksinə olaraq, təzahür
formalarından (onların ümumi ifadəçisi kimi əsas qanunu çıxış edir) əsa kimi istifadə
etməyəcəkdir ki, ona istinad edərək, ona bir təkcə özü məna verən təzahürün özünün üzərindən
atlansın və boş fiksiyaların hüdudsuz sahəsinə yan alsın. Yox, bu, dərk oluna bilmənin gerçək
dünyasıdır ki, burada biz mövcuduq və o, bizdə mövcuddur, öyrəndiyimizin həm materialı, həm
də sərhədi olaraq qalır, o məzmununa görə insan zəkasının qabil ola biləçəyi ən dərin tədqiqatın
da bitib tükəndirə bilməyəcəyi qədər zəngin olan bir dünyadır. Və gercək dərk oluna bilən
dünyanın əvvəlki kitabda olduğu kimi etik mülahizələrimizi heç vaxt materialsız və reallıqsız
qoymayacağına görə bizim əsla məzmunsuz mənfi anlayışlarda xilas axtarmağımıza və ya
qaşımızı qaldırıb “mütləq olan” “Sonsuz olan”,”fövqəlhiss olan” və buna bənzər boş-boş
imkanlardan (kitab 443. (print.səh.377-dən) yunanca cümləni bura yaz ) bu qaranlıq anlayışlı
mənfi addan başqa bir şey deyil (Yul. Or .5) bəhs edəndə özümüzü guya nəsə bir şey dediyimizə
inandırmağımıza lüzum qalmayacaqdır,-bunun yerinə daha sadə ifadə olunmaq olardı:
göylərdəki ququ quşu yuvası (yun. (kitab 443. print səh. 377-dən yunanca sözü bura
yaz.......)yox; süfrəyə belə boş amma üstü örtülmüş xörəklər qoymalı olmayacağıq. Nəhayət, biz
indiyədək olduğu kimi tarixi əhvalatlar danışmayacağıq və onları fəlsəfə yerinə sarımayacağıq.
Zira biz o fikirdəyik ki, dünyanın mahiyyətinin guya necəsə tarixi olaraq dərk etməyin mümkün
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olduğunu düşünən bütün o kəslər dünyanın fəlsəfi olaraq dərk edilməsindən sonsuz dərəcədə
uzaqdırlar, baxmayaraq ki, bu, çox zaman incə bir tərzdə maskalanır; bütün o kəslər belə
düşünürlər ki, onlar dünyanın mahiyyətinə dair baxışlarında hansısa bir təşəkkülə, və ya
təşəkkül tapana, və ya təşəkkül tapacaq olana yol verirlər; kimsə öncə və ya sonra anlayışlarına
kiçicik də olsa məna aid edirsə və beləliklə dünyanın başlanğıc və son nöqtələrini və eyni
zamanda artıq onlar arasındakı yolu da aşkar və ya gizli bir şəkildə axtarır və tapırsa, onda,
filosofluq edən bu fərd həmin bu yolda öz məxsusi yerini də tanıyır. Belə bir tarixi filosofluq
etmə əksər hallarda bir çox variantları mümkün edən kosmoqoniyanı yaradır və ya emanasiya
sistemini cxxii, və ya qopub ayrılma nəzəriyyəsinicxxiii və ya, nəhayət, bu yollardakı səylərin
səmərəsizliyindən meydana çıxan məyusluqdan o, özünə son sığınacaq axtarır, bununla əkslik
təşkil edən təlim, daimi təşəkkül, boy atma, əmələ gəlmə, qaranlıqdan, qaranlıq əsasdan, ilk
əsasdan, əsassızlıqdancxxiv işığa çıxma haqqında və buna oxşar cəfəngiyyat barədə təlim yaradır
ki, ondan belə bir iradla qopub ayrılmaq hər bir şeydən daha asan qaydada qurtulmaq olardı ki,
o vaxtdan bu vaxta qədər bütöv bir əbədiyyət, yəni sonsuz bir zaman ötüb keçmişdir və buna
görə də, baş verə bilən və baş verməli olan hər bir şey artıq baş verməli idi. Zira bütün bu tarixi
fəlsəfə, nə qədər təşəxxüs satsa da, zamanı özündə şeylərin təyini olaraq qəbul edir (sanki Kant
heç bir vaxt mövcud olmamışdır) və buna görə də, o şeydə ilişib qalır ki, Kant onu özündə şeyin
əksinə olaraq təzahür adlandırmışdır, Platon onu heç vaxt,oluşmayan var olanın,
əksinə
olaraq,oluşan heç vaxt var olmayan adlandırmışdır, və, nəhayət ki, hindlilərdə o, mayya məğzi,
özəyi adlanır; başqa sözlə, bu fəlsəfə əsas qanununa tabe olan o idrakla məhdudlaşır ki, şeylərin
daxili mahiyyətini onun köməyi ilə dərk etmək heç bir vaxt mümkün deyildir, yalnız təzahürlərin
ardınca sonsuzluğa kimi getmək, onun köməyi ilə yalnız son və məqsəd olmadan hərəkət etmək
mümkündür, o vaxtadək ki,nəhayət işin çoxluğundan başını itirən, yorğun tədqiqatçı təkərə
salınmış dələ kimi hər hansı bir ixtiyari nöqtədə, yuxarıda və ya aşağıda dayanacaq,
başqalarından hörmətli münasibətə nail oluncaya qədər fırlanacaqdır. Dünyaya həqiqi fəlsəfi
baxış,bizə onun daxili mahiyyətini dərk etməyi öyrədən və beləliklə, bizi təzahür sərhədlərindən
kənara çıxaran baxış haradan, haraya və nə üçün soruşmur, onu həmişə və hər bir yerdə
dünyanın yalnız nə olması maraqlandırır, başqa cür deyilsə, o, şeyləri hansısa cəhətdən, təşəkkül
tapmaqda olan və keçici, ötəri olan kimi bir sözlə, əsas qanununun dörd formasından
hansındasa birində nəzərdən keçirmir, əksinə, o, öz obyekti olaraq məhz əsas qanununa tabe
olan bütün bu idrak üsulu kənarlaşdırıldıqdan sonra nə qalırsa, hər hansı bir nisbilikdə təzahür
olunan, amma özü ona tabe olmayan şeyə, özündə həmişə dünyanın mahiyyətinə bərabər olanı,
onun ideyasını ehtiva edənşeyə malik olur. Belə bir idrakdan həm incəsənət, həm də fəlsəfə
çıxış edir, həmçinin də, (bizim bu kitabda görəcəyimiz kimi) ruhun o əhvalı da çıxış edir ki, yalnız
o həqiqi müqəddəsliyə və dünyadan xilas olmaya aparıb çıxarır.
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§ 54
Ümid edirəm ki, ilk üç kitab belə bir aydın və möhkəm əqidəyə gətirib çıxardı ki, təsəvvür
kimi dünyada iradə qarşısında onun güzgüsü açılmışdır, iradə burada özünü getdikcə artmaqda
olan aydınlıq və tamlıq dərəcəsi ilə tanıyır və bu qayada ən yüksək nöqtə insandır; amma
insanın mahiyyəti özünün tam ifadəsini yalnız onun əməllərinin rabitəli sırasında əldə edir,
onların şüurlu əlaqəsini isə insana bütövü həmişə in abstracto olaraq nəzərdən keçirmək
imkanını verən zəka mümkün edir.
İradə özlüyündə şüursuzdur və - yalnız kor, qarşısıalınmaz coşqudur, – o, bizim öz
məxsusi həyatımızın bitkisəl hissəsində qeyri-üzvi və bitki təbiətdə və onun qanunlarında o bu
cür təzahür olunur. Amma kənardan daxil olmuş, iradəyə xidmət etmək üçün açılmış təsəvvür
dünyası sayəsində, o, öz istəyini və onun dərk olunma imkanını əldə edir ki, o da, bu istəyin
predmetini təşkil edir: belə məlum olur ki, o, bu, dünya, həyat, məhz belə bir indi olduğu kimi
həyat olmaqdan başqa bir şey deyildir. Biz buna görə də, təzahürlər dünyasını iradənin güzgüsü,
onun obyektivliyi adlandırmışıq, belə ki, iradənin istədiyi - həmişə həyatdır (ona görə ki, bu istək
təsəvvür üçün məhz onun obrazında təzahür olunur), onda sadəcə olaraq "iradə" və ya "həyat
iradəsi" demək - eyni şeydir: sonuncu – yalnız pleonazmdır.
İradə – özündə şey olduğundan, dünyanın daxili məzmunu və mühüm olanıdır, həyat
görünən dünya təzahür isə – iradənin yalnız güzgüsü olduğundan, dünya iradəni ayrılmaz
olaraq müşayiət etməlidir, kölgə cismi müşayiət etdiyi kimi; və əgər iradə varsa, onda həyat,
dünya da olacaqdır. Beləliklə, iradənin ardınca həyat da təmin olunmuşdur, nə qədər ki,
canımızda yaşam iradəsi var,bizdə öz mövcudluğumuz üçün qorxmağa əsas yoxdur,hətta ölüm
zamanı da. Əlbəttə ki, gözümüz qarşısında fərd meydana çıxır və məhv olur, amma fərd – yalnız
təzahürdür, o, yalnız əsas qanununa, bu principio individuationisə tabe olan idrak üçün
mövcuddur; belə bir idrakın nöqteyi-nəzərindən, fərd, əlbəttə ki, həyatı bir hədiyyə olaraq əldə
edir, həyat heç nədən meydana gəlir, fərd öz ölümündə bu hədiyyəni itirir və heçliyə qayıdır.
Amma axı biz həyatı məhz fəlsəfi olaraq, yəni onun ideyalarına münasibətdə nəzərdən keçirmək
istəyirik, belə bir nöqteyi-nəzərdən isə biz görürük ki, doğuluş və ölüm nə iradəyə – bütün
hadisələrdəki özündə şeyə, - nə də idrakın subyektinə – bütün hadisələrin tamaşaçısına qətiyyən aid deyildir. Doğuluş və ölüm iradənin təzahürünə, yəni həyata aiddir, sonuncuya isə
özünü meydana çıxan və məhv olan fərdlərdə ifadə etmək xasdır, bu fərdlər keçici olaraq
meydana çıxırlar, özlüyündə zamanı tanımayanın, amma hər halda öz gerçək mahiyyətini
obyektivləşdirmək üçün onun formasını qəbul etməli olanın zaman forması qiyafəsinə girmiş
təzahürləridirlər. Doğuluş və ölüm həyata eyni dərəcədə aiddir və qarşılıqlı şərtlər olaraq və ya
– əgər belə bir müqayisə kiminsə xoşuna gəlirsə – həyatın bütöv təzahürünün qütbləri olaraq
bir-birini tarazlaşdırırlar. Mifologiyalar içərisində, mən deyirəm ki, ən müdrik mifologiya olan
hind mifologiyası bunu onunla ifadə edir ki, məhz dağıntını, ölümü simvollaşdıran tanrıya (necə
ki, Trimurtinin ən günahkar və ən alçaq tanrısı olan Brahma doğuluşu, yaranışı, Vişnu isə – hifz
olunmanı simvollaşdırırcxxv), məhz Şivaya, o, ölü başlardan ibarət olan boyunbağıcxxvi ilə birgə
atribut olaraq linqam verir, doğuluşun bu simvolu, beləliklə, burada ölümün əksi kimi çıxış edir
və bununla da göstərilir ki, doğuluş və ölüm öz mahiyyətinə görə – korrelyatlardır, onlar
qarşılıqlı olaraq bir-birini neytrallaşdırır və məhv edirlər.
Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

428

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

Eynilə bu cür fikir yunanları və romalıları qiymətli sarkofaqları bayram, rəqs, toy şənliyi,
heyvanların döyüşü, vakxanaliya rəsmləri ilə, yəni həyatın ən qüdrətli coşqusu ilə bəzəməyə
ruhlandırmışdır (bunu biz elə indi də görürük), bu coşqunu onlar yalnız oxşar həzzlərdə deyil,
həm də şəhvət dolu qruplarda təsvir edirlər – satirlər və keçilər arasında cütləşmələrə qədər.
Bunun məqsədi, görünür, ağı deyilən fərdin ölümüylə bağlı təbiətin həyatının ölməzliyini daha
ifadəli göstərməkdən və bununla da abstrakt bilik olmadan onu izah etməkdən ibarət idi ki,
bütün təbiət – həyat iradənsin təzahürü və həyata keçməsidir. Bu təzahürün forması olaraq
zaman, məkan və səbəbiyyət, onların vasitəsilə isə – fərdiləşmə çıxış edir, fərdiləşmənin özünə
qaldıqda isə, o, öz ardınca onu gətirir ki, fərd yaranmalı və məhv olmalıdır, amma bu, həyat
iradəsinə çox az təsir göstərir, onun təzahüründə fərd yalnız ayrıca nüsxəni və ya nümunəciyi
təşkil edir, ayrıca fərdin ölümündən isə bütöv təbiət çox az zərər görür. Zira təbiət onu deyil,
yalnız növü əziz tutur və onun saxlanılması barədə də bütün ciddiliyi ilə qayğısına qalır, onun
barəsində öz israfcıl qayğısı ilə rüşeymlərin böyük ortaqlığını və mayalanmanın böyük və
qüdrətli instinktini yaradır. Fərd isə onun üçün heç bir dəyərə malik deyildir və ona malik ola da
bilməz, belə ki, təbiətin səltənəti – sonsuz zaman, sonsuz məkan və orada mümkün fərdlərin
sonsuz miqdarıdır; buna görə də, o, fərdi qurban verməyə həmişə hazırdır və o, nəinki min cür
tərzdə, ən əhəmiyyətsiz təsadüflər ucbatından belə məhvə məhkumdur, o, artıq əzəldən,
təbiətin nəslin saxlanılması qayğısına qaldığından başlayaraq buna məhkumdur. Bununla da,
təbiətin özü tam sadəlövhlüyü ilə o böyük həqiqəti ifadə edir ki, həqiqi reallığa fərdlər deyil,
yalnız ideyalar malikdirlər, yəni ideyalar iradənin tam obyektliyi olaraq çıxış edirlər. İnsanın özü
– təbiət, özü də onun özünüdərkinin yüksək pilləsində, təbiət isə – yalnız obyektivləşdirilmiş
həyat iradəsi olduğundan, insan, hərgah o bu nöqteyi-nəzəri qavramışsa və burada dayanmışsa,
öz ölümündə və öz dostlarının ölümündə – təbiətin ölməz həyatının mənzərəsində özünə təsəlli
tapmaq hüququna malikdir, bu təbiət isə onun özüdür. Deməli, linqamlı Şivanı bu cür başa
düşmək lazımdır, antik sarkofaqları da belə başa düşmək lazımdır, onlar özlərinin ehtiraslı həyat
rəsmləri ilə gileylənən tamaşaçıya üz tuturlar: Natura non contristatur [təbiət kədərlənmir].
Doğuluşun və ölümün nəsə həyata aid olan və iradənin bu təzahürünə xas olan kimi
nəzərdən keçirilməli olması, həmçinin aşağıdakılardan irəli gəlir: doğuluş və ölüm – bizdən ötrü
yalnız şeyin şiddətləndirilmiş ifadəsidir ki, bütün digər həyat ondan ibarətdir. Axı sonuncu
bütövlükdə formanın dəyişməz qalması halında materiyanın daimi əvəzlənməsindən başqa bir
şey deyildir: turun, nəslin bağlılığı halında fərdlərin faniliyi, - məhz budur. Daimi qidalanma və
yenidən yaratma yalnız dərəcəsinə görə doğuluşdan fərqlənir, daimi ifrazat, ayrılma da yalnız
dərəcəsinə görə ölümdən fərqlənir. Birinci hər bir şeydən daha aydın və daha sadə bir şəkildə
bitkidə ifadə olunur. O, bütövlükdə öz ən sadə lifinin eyni impulsunun daimi təkrarlanmasıdır,–
bu, yarpağa və budağa qruplaşır; o, eynicinsli, bir-birini dəstəkləyən bitkilərin sistematik
aqreqatıdır, onların fasiləsiz olaraq yenidən yaradılması isə onun yeganə impulsunu təşkil edir:
daha tam ödənilmə üçün bitki metamorfoz pillələri ilə yüksəlir, nəhayət, çiçəyə və meyvəyə, öz
varlığının və meylinin bu hədəfinə, nəticəsinə çatıncaya qədər yüksəlir, burada o, daha qısa yolla
yeganə məqsədinə nail olur və dərhal min dəfələrlə onu şeyr edir, törədir ki, bunu o, bu vaxta
qədər hissələr üzrə etmişdi: özünü təkrarlama. Onun boy atmasının və yetişməsinin meyvəyə
münasibəti yazının kitab çapına münasibəti kimidir. Heyvanda məsələ, görünür ki, eynilə bu
cürdür. Qidalanma prosesi – daimi doğuluşdur, doğuluş prosesi – qidalanmanın gücləndirilmiş
Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

429

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

dərəcəsidir; doğuluş şəhvəti – həyat hissinin gücləndirilmiş sevincidir. Digər tərəfdən, ifrazat,
daimi nəfəs vermə və materiyanın püskürməsi – o şeydir ki, onun gücləndirilmiş dərəcəsi –
ölümdür, doğuluşun əksliyidir. Bu halda bizim öz formamızı saxlamağımıza həmişə məmnun
qaldığımıza və atılmış materiyaya görə göz yaşı axıtmayacağımıza oxşar olaraq, bu zaman ölüm
şiddətləndirilmiş dərəcədə və tamamilə eyni şeyi- hər gün və hər saat bizim hissələrə
parçalanmağımızı edəndə də, biz eynilə bu cür hərəkət etməliyik, birinci halda biz etinasız
olduğumuz kimi, ikinci halda da zağ-zağ əsməməliyik. Bu, nöqteyi-nəzərdən, fərdiliyimizin
davam etməsini tələb etmək də bir o qədər məqsədəuyğun deyildir, onun əvəzi başqa fərdlərlə
verilir, eləcə də
bədənimizin materiyasının saxlanılmasını tələb etmək bir o qədər
məqsədəuyğun deyildir, bu materiya daimi olaraq yenisi ilə əvəz olunur; bu nöqteyi-nəzərdən,
meyitləri mumiyalamaq öz ifrazatlarını qayğıkeşliklə saxlamaq qədər cəfəngdir. Bədənlə bağlı
olan fərdi şüura qaldıqda isə, yuxu onu, hər gün tamamilə dayandırır. Dərin yuxu, davam etdiyi
halda, ölümdən heç nə ilə fərqlənmir, o, çox zaman, məsələn, donmuş adamlarda olduğu kimi,
tədricən ölümə keçir; o, ondan yalnız özünün gələcəyə qarşı münasibəti ilə, yəni oyanma ilə
fərqlənir. Ölüm – elə bir yuxudur ki, bu zaman fərdilik unudulur, hər halda başqası yenə də
oyanır, və ya, o, heç yuxulamamışdı da*.
Hər şeydən öncə biz onu anlamalıyıq ki, iradənin təzahür forması, yəni həyatın və ya
reallığın forması əslində, nə gələcək, nə də keçmiş deyildir, o, yalnız indidir: gələcək və keçmiş
yalnız anlayışdadırlar,yalnız idrakla əlaqədə mövcuddurlar, çünki o, (idrak) əsas qanununa
tabedir. Keçmişdə heç bir insan yaşamamışdır, və heç bir kəs heç bir vaxt gələcəkdə
yaşamayacaqdır; yalnız indi bütün həyatın formasıdır, əvəzində o, onun elə möhkəm varidatıdır
ki, onu heç bir vaxt ondan qoparıb ayırmaq mümkün deyildir. İndi öz məzmunu ilə birlikdə
həmişə göz qarşısındadır: onların hər ikisi möhkəm və sarsılmazdır, şəlalədəki göy qurşağı kimi.
Çünki iradə həyatla, həyatsa indi ilə sarsılmaz surətdə təmin olunmuşlar, Əlbəttə ki, öz
fikrimizlə ötmüş minilliklərə, bu minilliklərdə yaşamış milyonlarla insana qayıdaraq, biz
soruşuruq: onlar nə idilər? Onlara nə oldu? Amma, digər tərəfdən, biz öz həyatımızın keçmişini
və onun mənzərələrini də fantaziyada canlandıra, sonra isə yenə də özümüzdən soruşa bilərik:
bütün bunlar nə idi? Onunla nə baş verdi? Ölüb getmiş milyonların həyatı ilə nə baş vermişdisə
elə o. Və ya düşünmək lazımdır ki, ölümün möhürlədiyi keçmişlər bundan yeni bir varlıqmı əldə
edir? Yox, bizim öz şəxsi keçmişimiz, hətta ən yaxın olanı belə, hətta dünən – artıq təxəyyülün
yalnız boş xülyasıdır, və ölüb getmiş bütün milyonların keçmişi də elə bu cürdür. Nə olmuşdur?
Nə var? Güzgüsü – həyat olan iradənin, - və onu bu güzgüdə aydın bir şəkildə görən iradəsiz
Aşağıdakı mülahizə o kəs üçündür ki, bu mülahizə ona həddindən artıq incələşdirilmiş kimi görünmür,
o, aydınlaşdıra bilər ki, fərd – yalnız hadisə, təzahürdür, özündə şey deyildir. hər bir fərd, bir tərəfdən, –
idrakın subyektidir, yəni bütün obyektiv dünyanın mümkünlüyünün tamamlayıcı şərtidir; digər
tərəfdənsə, o, iradənin ayrıca təzahürüdür, həmin o iradənin özünün təzahürüdür ki, o, hər bir şeydə
obyektivləşir. Amma varlığımızın bu ikili təbiəti öz əsasında müstəqil, özlüyündə əhəmiyyəti olan,
özlüyündə mənası olan bir vəhdətə malik deyildir: başqa cür olsaydı biz özümüzü özümüzdə və idrak
arzu və obyektlərindən asılı olmayaraq dərk edə bilərdik; əslində isə biz bunu qətiyyən edə bilmərik,
əksinə, biz yalnız bir təcrübə olaraq özümüzə daxil olduğumuz zaman və öz idrakımızı daxilə yönəldərək
istiqamətlənmək istədiyimiz zaman, dərhal dibi görünməyən boşluqda batırıq və içiboş şüşə kürəyə
bənzəmiş oluruq, onun boşluğu içərisindən isə bir səs yüksəlir ki, onun da səbəbi burada tapılmır; və
beləliklə özümüzü tutub saxlamağı arzu edərək, biz dəhşət içərisində görürük ki, səmərəsiz kabusdan
savayı heç nə tuta bilmirik.
*
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idrak. Bunu hələ ki, dərk etməyənlər və ya dərk etmək istəməyənlər ötüb keçmiş nəsillərin
taleyi barədə əvvəlki məsələyə belə bir məsələ də əlavə etməlidirlər: niyə məhz o, sual verən
belə xoşbəxtdir ki, bu qiymətli, ötəri, yeganə olaraq real olan indiyə malikdir, halbuki, yüzlərlə
insan nəsilləri və hətta o zamanın qəhrəmanları və müdrikləri belə keçmişin zülmətinə qərq
olmuşlar və bununla da heçliyə çevrilmişlər, – o, isə, onun əhəmiyyətsiz məni isə, həqiqətən
mövcuddur? Və ya qısaca deyilsə, qəribə görünməsinə baxmayaraq: niyə bu indi, onun indisi
məhz indi mövcuddur, başqaları kimi artıq çoxdan olmamışdır? Belə bir qeyri-adi sualı qarşıya
qoyaraq, o, öz mövcudluğunu və öz zamanını bir-birindən asılı olmayan kimi nəzərdən keçirir, və
birinci onun üçün sanki sonuncunun içərisinə atılmışdır; o, əslində iki indini - obyektə məxsus
olanı və subyektə məxsus olanı - qəbul edir və onların üst-üstə düşməsi xoşbəxt təsadüfünə
təəccüblənir. Əslində isə (əsas qanunu haqqında traktatda göstərildiyi kimi) yalnız forması
zaman olan obyektin öz forması kimi əsas qanununun növlərindən heç birinə malik olmayan
subyekt ilə toxunma nöqtəsi indini təşkil edir. Amma hər hansı bir obyekt – iradədir, çünki o,
təsəvvür olmuşdur, subyekt isə – obyektin zəruri korrelyatıdır; real obyektlər yalnız indidə
mövcuddurlar, keçmiş və gələcək isə özlərində fantaziyanın yalnız anlayışlarını və obrazlarını
ehtiva edirlər, buna görə də, indi – iradənin təzahürünün yeni formasıdır və ondan ayrılmazdır.
Həmişə mövcud olan və sarsılmaz olaraq mövcud olan yalnız indidir. Empirik nöqteyi-nəzərdən,
hər bir şeydən daha çox ötəri olan,o sxolastların empirik seyr formaları üzərində yüksələn
metafizik anlamı üçün - yeganə olaraq bir yerdə qərar tutandır, Nunc stans [bir yerdə
qərarlaşmış olan]. Onun məzmununun mənbəyi və daşıyıcısı – həyat əzmi, və ya özündə şeydir
ki, bu da, bizim özümüzük. Fasiləsiz olaraq təşəkkül tapan və yox olanlar, artıq olmuş və ya hələ
ki, olmalı olanlar özlüyündə təşəkkülü və yox olmanı mümkün edən formalarının təsiri ilə
təzahürə məxsusdur. Elə buna görə də, belə düşünmək lazımdır: Quid fuit? – Quod est. Quid
erit? – Quid fuit [Nə olmuşdur? – Nə var. – Nə olacaqdır?+ və bunu verilmiş sözlərin ciddi
mənasında qəbul etmək lazımdır, yəni simile *oxşar+ olanı deyil, idem [elə həmin+ olanı başa
düşmək lazımdır . Zira iradə həyatla, həyatsa – indi ilə təmin olunmuşdur. Elə buna görə də, hər
bir kəs belə deyə bilər: “Mən bir dəfə həmişəlik indinin sahibiyəm, və o, daim mənimlə yol
yoldaşı olacaqdır, mənim kölgəm kimi; buna görə də, mən soruşmuram və məni
təəccübləndirmir ki, o, haradan gəlmişdir və bu nədən belə olmuşdur, o, məhz indi mövcuddur”.
Biz zamanı sonsuz dövr edən dairə ilə müqayisə edə bilərik: onun enən yarısı- keçmişdir;
yüksələn yarısı- gələcəkdir; yuxarıda, toxunanın keçdiyi bölünməz nöqtə isə, – məkan ölçüsü
olmayan indidir; toxunanın fırlanma hərəkətinin ardınca getməməsinə oxşar olaraq, indi də
onun ardınca getmir, bu, forması zaman olan obyektin heç bir forması olmayan subyektlə
toxunma nöqtəsidir, ona görə ki, subyekt dərk edilə bilənə məxsus deyildir, dərk edilə bilən hər
bir şeyin yalnız şərtini Və ya: zaman qarşısıalınmaz bir axına, indi isə – bir qayaya bənzəyir ki, o,
ona çarpılıb dağılır, amma onu özü ilə götürüb aparmır. İradə özündə şey kimi idrakın
subyektinə ( son nəticədə, o, səbəbdən elə həmin iradə və ya onun aşkarlanması olan) bənzər
kimi əsas qanununa tabe deyildir və iradə həyatla, onun öz məxsusi təzahürü ilə elə təmin
olunduğu kimi, eləcə də də ona real həyatın yeganə forması olan indi təmin olunmuşdur. Elə
buna görə də, bizə həyata qədərki keçmiş barədə, ölümdən sonrakı gələcək barədə, heç nəyin
məğzinə varmaq,mıtləbini bilmək gərək deyildir: əksinə, iradənin bizə təzahür olunduğu yeganə
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forma olaraq, biz indini qəbul etməliyik* o, iradədən qurtula, yəqin ki, iradə də ondan qurtula
bilmir.
Buna görə də, o kəsi ki, həyat olduğu kimi qane edir, o kəs ki, hər bir tövrlə,nikbincəsinə
onu təsdiq edir, o, ümidlə, təvəkküllə onu sonsuz hesab edə və ölüm qorxusunu, indini haçansa
itirmək barədə cəfəng qorxunu təlqin edən və onu indinin olmadığı bir zamanın kabusu ilə
aldadan illüziya kimi qova bilər, – zamana münasibətdə bu illüziya məkana münasibətdə başqa
bir illüziya ilə eynidir, məkana münasibətdə həmin bu illüziyanın təsiri ilə hər bir kəs öz
təxəyyülündə özünün tutduğu yeri yer kürəsində yuxarı, bütün digər yerləri isə – aşağı hesab
edir; məhz beləcə hər bir kəs indini öz fərdiliyi ilə əlaqələndirir və düşünür ki, onunla birgə hər
hansı bir indi də sönür və sonra həm keçmiş, həm də gələcək indisiz qalır. Amma yer kürəsində
hər yer – yuxarı olduğu kimi, eləcə də hər hansı bir həyatın forması da – indidir və indini bizdən
alıb apardığına görə indidən qorxmaq xoşbəxtlikdən verilmiş anda bizim üstündə olduğumuza
görə dəyirmi yer kürəsindən aşağı yıxılmağa qorxmaqdan daha ağıllı deyildir. İradənin
təcəssümünə indinin forması xasdır, məkansız nöqtə olaraq indi sonsuz zamanı hər iki tərəfə
bölür, zaman isə sərin axşamları olmayan əbədi günorta kimi hərəkətsiz qalır,– bu ona oxşayır
ki, gerçək günəş fasiləsiz olaraq yanır və belə görünür ki, guya o, gecənin qoynunda batır; buna
görə də, əgər insan ölümdən özünün məhv olması kimi qorxursa, onda bu, günəşin axşamçağı
gileylənməsini, "Qəmə düşdüm! Mən əbədi gecəyə qərq oluram"*cxxvii deməsini düşünməklə
eyni şeydir. Amma əksinə: kimə həyatın məşəqqətləri cəfa verirsə, kim həyatı istəyir və onu
təsdiq edirsə, həyatın ağırlığı kimə əzab verirsə, xüsusilə də, kim məhz onun payına düşən ağır
qismətə daha dözmək istəmirsə, – belə bir insan ölümlə azad olacağına ümid edə bilməz və öz
xilasını intiharda tapa bilməz: tutqun və soyuq Ork cxxviii da aldadıcı kabusla onu dinclik
daldanacağına çəkir. Yer öz fırlanmağı ilə gündüzdən gecəyə keçir, fərd ölür, amma günəş özözünün əbədi günortasında fasiləsiz olaraq yanır. Həyat iradəsi üçün həyat təmin olunmuşdur:
həyatın forması – sonu olmayan indidir; vacib deyildir ki, fərdlər, ötəri xülyalar kimi ideyanın
təzahürləri zamanda, zaman daxilində meydana çıxır və yox olurlar. Beləliklə, intihar artıq
burada da bizə səmərəsiz və buna görə də, qeyri-zəkavi əməl kimi görünür: biz öz
mühakiməmizdə bundan sonra da irəli gedəndə o, bizə daha az əlverişli bucaq altında
görünəcəkdir.

"Sxolastiklər belə öyrədirdilər ki, əbədiyyət zamanın son və ya başlanğıc olmadan ardıcıllığı deyildir,
Nunc stansdır [donub qalan indidir], yəni bizim üçün indi nədirsə, elə Adəm üçün də indi o, idi, yəni indi
və o zaman arasında heç bir fərq yoxdur ( Hobbs, Leviafan, fəsil 46).‖
*
Ekkermanın "Höte ilə söhbətlər"ində (2-ci nəşr. c. 1, səh. 154) Höte belə deyir: ―Bizim ruhumuz – öz
təbiətinə görə dağılmayan varlıqdır, o əbədiyyətdən əbədiyyətə təsir göstərən nəsə bir şeydir. O, yalnız
bizim dünyəvi nəzərimizə görə batan günəşə bənzəyir, əslində, özlüyündə isə o, heç bir vaxt batmır,
fasiləsiz olaraq işıq saçmaqda davam edir‖. Bu müqayisəni mən Hötedən götürməmişəm, bunu, o,
məndən götürmüşdür. Şübhəsizdir ki, o, onu burada, 1824-cü ilin bu söhbətində istifadə edir, ona görə ki,
o mənim ifadəmi xatırlatmışdı – ola bilər, şüursuz olaraq xatırlatmışdı, – bu ifadə, kəlmə hərfi olaraq
birinci nəşrdə elə bu redaksiyada da çap olunmuşdu, səh. 401; və orada da, elə burada olduğu kimi, § 65in sonunda, o, 528-ci səhifədə də təkrar olunur. Bu, birinci nəşr Höteyə 1818-ci ilin dekabrında
göndərilmişdi, 1819-cu ilin martında isə o, Neapolda o mənim bacım vasitəsiləbunu bəyəndiyini mənə
yazılı olaraq ifadə etmişdir. O zaman mən orada idim. Höte öz yazısında ona xüsusən xoş gələn səhifələri
də qeyd etmişdi, – deməli, o, mənim kitabımı oxumuşdu.
*
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Ehkamlar dəyişilir, və bizim biliyimiz aldadıcıdır; amma təbiət səhv etmir: onun gedişi
doğrudur, və o, bunu gizlətmir. Bütün hər bir şey tamamilə ondadır və o tamamilə bütün hər bir
şeydədir. Hər bir heyvanda onun cəmləşmə,fokus nöqtəsi var; heyvan özünün varlığa gedən
yolunu düzgün tapmışdır, varlıqdan gedən yolu da düzgün tapacaqdır, amma o, hələ ki
məhvolma qarşısında qorxu olmadan və qayğısız yaşayır: onu belə bir şüur dəstəkləyir ki, o,
təbiətin özüdür və təbiət olaraq da əbədidir. Təkcə insan öz gələcək ölümü barədə mücərrəd
fikri hər bir yerdə öz ardınca sürüyür; amma o da olduqca mühümdür ki, onun təxəyyülündə
təsadüfən meydana çıxan bu fikir onu yalnız ayrı-ayrı məqamlarda üzə bilər. Refleksiya təbiətin
qüdrətli səsinə qarşı dura bilməz. Həm insanda, həm də hər hansı bir qeyri-zəkavi heyvanda
uzunmüddətli vəziyyət olaraq qayğısızlıq(gizli, məhrəm şüurdan irəli gələn o vəziyyət ki, o,
təbiətin, dünyanın özüdür) hökmranlıq edir, bu qayğısızlığın təsiri ilə də qaçılmaz və heç də
uzaqda olmayan ölüm barədə fikir heç bir kəsi seziləcək dərəcədə narahat etmir, əksinə hər bir
kəs yaşamaqda davam edir, sanki guya ona əbədi olaraq yaşamaq nəsib olmuşdur; bu, ona
gəlib çatır ki, demək olar ki, heç bir kəs əslində öz ölümünün qaçılmazlığına (canlı) inam
bəsləmir, belə ki, başqa cür olsaydı, onun əhval-ruhiyyəsi ilə ölümə məhkum olunmuş
cinayətkarın əhval-ruhiyyəsi arasında böyük fərq ola bilməzdi; əslində isə hər bir kəs bu inama
in abstracto və nəzəri olaraq tapnır edir, amma onu praktikada tətbiq oluna bilmədən başqa
nəzəri həqiqətlər kimi bir kənara qoyur, və onu öz canlı şüuruna qətiyyən qəbul etmir. İnsan
əhval-ruhiyyəsinin bu xüsusiyyəti üzərində düşünən hər bir kəs anlayar ki, onu psixoloji olaraq, –
məsələn, vərdişlə və ya qaçılmaz olan qarşısında mütiliklə izah etmək qətiyyən yetərli deyildir:
təklif etdiyim dərin izah daha düzgündür. O, həmin o məsələyə də işıq salır ki, niyə bütün
zamanlarda və bütün xalqlarda axirət həyatının bu və ya başqa növü barədə ehkamlar
mövcuddur və onlara ehtiram göstərilir, halbuki, bunun sübutu, əlbəttə ki, həmişə son dərəcə
qeyri-qənaətbəxş, bunun əksinin sübutları isə güclü və çoxsaylıdır: məsələ ondadır ki, birincinin,
özlüyündə əslində, hər hansı bir sübuta ehtiyacı yoxdur və o, fakta görə, sağlam düşüncə ilə
qəbul edilir və bu statusda da öz təsdiqini belə bir əminlikdə tapır ki, təbiət səhv etmədiyi kimi,
yalan da demir, əksinə, öz əməllərini və xarakterini açıq bir şəkildə göstərir və hətta
sadəlövhlüklə ifadə edir, – yalnız biz özümüz onları öz xülyalarımız ilə tutqunlaşdırırıq, bizim
məhdud anlamımıza xoş gələni onlardan çıxarmaq üçün.
Amma bizim indi aydın bir şəkildə dərk etdiyimiz, faktlara yəni, iradənin ayrıca
təzahürünün zamanda, zaman daxilində başlanmasına və başa çatmasına baxmayaraq, bu, bir
özündə şey olaraq iradənin özünə aid deyildir və həmçinin də hər hansı bir obyektin korrelyatına
– dərk edən, amma heç bir vaxt dərk edilməyən subyektə də aid deyildir, və həyat iradəsi üçün
həyat həmişə təmin olunmuşdur, – bu faktlar axirət mövcudluğu barədə yuxarıda xatırlanan
təlimlərə aiddir. Zira özündə şey kimi nəzərdən keçirilən iradəyə, həm də idrakın xalis
subyektinə, dünyanın əbədi gözünə nə hifz olma, nə də məhv olma eyni dərəcədə xas deyildir,
zira bütün bu təyinlər zamanda, zaman daxilində qüvvəyə malikdir, iradə və subyekt isə
zamanın xaricindədir. Elə buna görə də, fərdin eqoizmi (idrakın subyekti tərəfindən
işıqlandırılmış iradənin bu ayrıca təzahürü) təklif etdiyimiz baxışdan qida və özünün sonsuz,uzun
zaman ərzində mövcud olmaq arzusu üçün heç cür təsəlli əldə edə bilmir, o, bunu eləcə də o
şüurdan da heç cür əldə edə bilmir ki, onun ölümündən sonra hər halda qalan xarici dünya
zaman daxilində davam edəcəkdir, – axı bu, elə həmin baxışdır, amma yalnız obyektiv və buna
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görə də, zaman baxımından. Zira baxmayaraq ki, hadisə, təzahür olaraq hər bir kəs keçici,
fanidir, özündə şey olaraqsa o, zamandan kənardır və deməli, sonsuzdur, –amma o, dünyanın
digər şeylərindən yalnız təzahür, hadisə olaraq fərqlənir; o, özündə şey olaraq iradədir, o, hər bir
şeydə təzahür olunur və ölüm onun şüurunu başqalarının şüurundan ayıran illüziyanı məhv edir:
varlığın davamı da elə bundan ibarətdir. Bir özündə şey olaraq yalnız insana xas olan ölüm
sarıdan toxunulmazlıq təzahür üçün xüsusatla üst-üstə düşür ki, qalan xarici dünyanın
mövcudluğu davam edir.* Bununla aşağıdakı fakt da izah olunur: baxmayaraq ki, indi bizim aşkar
və aydın şüur səviyyəsinə qaldırdığımızın gizli, məhrəm və tutqun dərki, artıq dediyim kimi,
ölüm barədə, hətta zəkavi varlığın da həyatını zəhərləməyə qoymur, zira belə bir şüur o həyat
əzminin əsasında yatır ki, o, bütün canlı varlıqları dəstəkləyir və onlara imkan verir ki, hələ ki,
həyat gözlərinin önündədir və onunla üzbəüzdür, sanki guya ölüm heç mövcud deyilmiş kimi
həyatı gümrahlıqla davam etdirsin, – bununla belə, ölüm gerçəklikdə və ya yalnız fantaziyada
konkret olaraq fərdin qarşısına çıxdığı və onun üzünə dik baxmalı olduğu zaman, ölüm qorxusu
onu öz ağuşuna alır və o hər bir vəchlə ondan qaçmağa çalışır. Zira onun idrakı hələ ki,
özlüyündə həyata yönəmli olduğundan, o, onun keçici, ötəri olmayan xarakterini dərk etməli idi,
ölüm onun gözləri qarşısına gəldiyi zaman isə o, onu mövcud olduğu kimi, müvəqqəti təzahürün
zaman sonluğuna görə tanımalı, qəbul etməlidir. Ölümdə bizim qorxduğumuz əsla ağrı deyildir,
zira o, qismən ölümün aşkar bir şəkildə bəri tərəfində durur, qismənsə biz bir çox hallarda
ölümdə ağrıdan xilas axtarırıq, – bəzənsə özümüzü elə dəhşətli ağrılara məruz qoyuruq ki,
əksinə, yüngül və sürətlə baş verən ölüm olsa da, ölümü bir qədər sonraya saxlayaq. Beləliklə,
biz ağrını və ölümü tamamilə müxtəlif olan iki şər bəd şey kimi fərqləndiririk: ölümdə bizim
qorxduğumuz şey, - bu, əslində fərdin məhv olmasıdır, o, özünü açıq bir şəkildə elə bu
keyfiyyətdə də göstərir, fərd –onun ayrıca təcəssümündə həyat iradəsi özü olduğundan, onun
bütün varlığı ölümə qarşı dirənir.
Hiss bizi köməksiz qoyduğu yerdə hər halda zəka ortaya çıxa və bizi daha yüksək
nöqteyi-nəzərə qaldıraraq, hissin hədələyici təəssüratlarını xeyli dərəcədə dəf edə bilər,
xırdalıqların yerinə burada bizim qarşımızda bütöv aşkara çıxır. Elə buna görə də, dünyanın
mahiyyətinin indi nəzərdən keçirdiyimiz nöqtəyə gəlib yetişə bilən, amma bundan daha irəli
getməyən fəlsəfi idrakı artıq bu nöqtədə ölüm qorxusunu dəf edə bilərdi, – o ölçüdə dəf edə
bilərdi ki, verilmiş fərddə refleksiya bu ölçüdə bilavasitə hissi üstələmiş olaydı. Öz
düşüncələrində bu vaxta qədər şərh olunan həqiqətlərə möhkəm nüfuz edən, amma həm də
bununla birgə öz məxsusi təcrübəsi və ya daha dərinə nüfuz etmək yolu ilə uzun müddətli
əzabın hər hansı bir həyata xas olduğunun dərkinə gəlib çıxmayan insan, əksinə, həyatda
ödənilmə, həzz tapmış olar, onun daxilində özünü gözəl hiss edər və asudəliklə düşündükdən
sonra istərdi ki, onun bu vaxta kimi dərk etdiyi həyat yolu sonsuzluğa qədər davam etsin və ya
daimi olaraq yeniləşsin; o, o qədər həyat əzminə malik olardı ki, həyatının həzzlərini onun
məruz qaldığı bütün məşəqqətlər və əzablar bahasına könüllü olaraq və həvəslə satın alardı –
Vedalarda bu, belə ifadə olunmuşdur: insan öldüyü zaman, onun görmə qabiliyyəti günəşlə, iybilmə
qabiliyyəti – torpaqla, dadbilmə qabiliyyəti– su ilə, eşitmə qabiliyyəti – hava ilə, nitqi – od ilə və s.
qovuşur (Oupnek'hat, c. I, səh. 249 və sonrakılar); bu, onunla da ifadə olunur ki, ölməkdə olan insan öz
hisslərini və qabiliyyətlərini xüsusi bir formulla özünün bundan sonra davam etməli olduğu öz oğluna
ötürür (elə orada, c. II, səh. 82 və ondan sonrakı səhifələr).
*
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belə bir insan "möhkəm yuvarlaq torpaq üzərində ağcamaya, sınmaz sümük"cxxix kimi möhkəm
dayanardı və onun üçün heç nə dəhşətli olmazdı; o, bizim onda güman etdiyimiz idrakla
yaraqlanaraq, zamanın qanadları üzərində uçub gələn ölümün üzünə sakitcə baxa bilərdi, və
onda, zəifləri qorxudan, amma bütün dünya onun obyektivasiyası və ya izi olan iradənin onun
özü olduğunu bilən, buna görə də onun üçün həyat,eləcə də indi təmin olunmuş kəs üzərində
hakimiyyətə malik olmayan aldadıcı bir ilğımı, gücsüz bir kabusu görmüş olardı; bu, iradənin
təzahürünün əsl, vahid formasıdır; həmin o kəsi, buna görə də, sonsuz keçmiş və ya gələcək boş
ovsun və mayya örtüyü qorxuda bilməz. buna görə də,günəş gecədən necə qorxursa o da
ölümdən o qədər qorxmalıdır, Bhaqavatgitada Krişna özünün çoxlu suallar verən şagirdi
Arcunanı bu nöqteyi-nəzərə yönəldir, sonuncu bu zaman döyüşə hazır olan qoşunları görərkən
(Kserksı xatırladan nəyisə), qüssəyə qərq olaraq, tərəddüd edir və bu qədər minlərlə insanın
məhvinin qarşısını almaq üçün döyüşdən imtina etmək istəyir; Krişna onu bu nöqteyi-nəzərə
yönəldir və bu qədər minlərlə insanın ölümü onu artıq qorxuda bilməz: o, döyüş işarəsini
verircxxx. Bu nöqteyi-nəzəri Hötenin Prometeyi də ifadə edir, xüsusən də bu sözlərdə:
Burada oturub,
Özümə oxşayan
Insanları yaradıram
Ruhən mənə,yaxın qövmi
Çünki onlar bacarsınlar mənim kimi
Əzab çəkməyi, və ağlamağı,
Sevinməyi, həyatdan həzz almağı,
Mənim kimi səni heçə saymağı cxxxi
Həm Brunonun, həm Spinozanın fəlsəfəsi xüsusən o kəsləri bu nöqteyi-nəzərə yönəldə
bilərdi
ki, bu sistemlərin səhvləri və nöqsanları onları bu sistemlərə bütövlükdə və ya qismən
qoşulmağa mane olmazdı. Brunonun fəlsəfəsində məxsusi mənada etika yoxdur, Spinozada isə
etika qətiyyən onun təlimindən irəli gəlmir: o, özlüyündə gözəl və tərifə layiq olsa da, ona yalnız
zəif və aşkar sofizmlərin vasitəsilə qoşulmuşdur. Əgər onların idrakı onların arzuları ilə bir
səviyyədə getmiş olsaydı, hər hansı bir xülyadan azad bir şəkildə özlərini özlərinə
aydınlaşdırmaq iqtidarında olsaydılar,göstərilən nöqteyi nəzəri, nəhayət, bir çox insan
dəstəkləyərdi. Zira həyat iradəsinin tam təsdiqi nöqteyi-nəzəri idrak üçün elə bundan da
ibarətdir.
cxxxii

İradə öz özünü təsdiq edir, – bu, o deməkdir ki, onun obyektliyində, yəni dünyada və
həyatda onun öz məxsusi mahiyyəti ona tamamilə və aşkar bir tərzdə təsəvvür olaraq verilirsə,
onda bu idrak onun istəyini qətiyyən ləngitmir: o, bu həyatı hətta onu dərk etdiyi kimi belə
olarsa istəməkdə davam edir, və əgər əvvəlcə o, onu bilməyərək, kor coşquda istəyirdisə, indi o,
onu, düşünülmüş və şüurlu bir şəkildə tanıyaraq istəyir. Bunun əksliyi, həyat iradəsinin inkarı
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onda, o halda baş verir ki, belə bir idrakın ardınca istək kəsilir belə ki, dərk edilmiş ayrıca
təzahürlər o zaman motiv olaraq artıq təsir göstərmirlər, dünyanın mahiyyətinin ideyaların
iradəni əks etdirən qavrayışından doğulan bütün dərki isə iradənin kviyetivi olur, və beləliklə o,
azad bir surətdə öz-özünü inkar edir. Bu, tamamilə yeni və belə bir ümumi formada çətin ki,
anlaşıqlı olan fikirlər, ümid edirəm ki, o fenomenlərin qarşıda duran təsvirindən tezliklə
aydınlaşacaqdır ki (verilmiş halda – insan əməllərinin), onlarda, bir tərəfdən, onun müxtəlif
dərəcələrində təsdiq, digər tərəfdən isə – inkar təzahür olunur. Zira baxmayaraq ki, onların hər
ikisi idrakdan irəli gəlir, amma bu, sözlərdə ifadə olunan mücərrəd idrak deyildir, canlı idrakdır,
o, öz ifadəsini yalnız işdə və həyatda tapır və bu zaman mücərrəd idrak olaraq zəkanı məşğul
edən ehkamlardan müstəqil olaraq qalır. Onların hər ikisini təsvir etmək və zəkanın aydın
idrakına yüksəltmək – mənim məqsədim yalnız bu ola bilər; mən qətiyyən onların hansınısa
vacib buyurmağı və ya onlardan hansınısa vacib buyurmağı düşünmürəm: bu, səfeh olduğu
qədər də, faydasız olmuş olardı, ona görə ki, özündə iradə şərtsiz olaraq azaddır, özünü
bütövlükdə müəyyənləşdirir, və onun üçün heç bir qanun mövcud deyildir. Amma göstərilən
məsələyə girişmədən öncə, biz bu azadlığı və onun zərurətə münasibətini izah etməli və onu
dəqiq müəyyənləşdirməliyik; bundan savayı, həyat barədə bir neçə ümumi, iradəyə və onun
obyektlərinə aid olan fikir söyləmək lazımdır, həyatın təsdiqi və inkarı bizim problemi təşkil edir;
bütün bunlar insan əməllərinin daxili mahiyyətində onların etik mənasının nəzərdə tutduğumuz
idrakını bizim üçün yüngülləşdirər.
Mən artıq demişəm ki, bütün bu əsər - yalnız vahid bir fikrin inkişafıdır; buradan belə bir
nəticə çıxır ki, onun bütün hissələri öz aralarında ən sıx bir tərzdə bağlıdırlar və onlardan hər biri
elə təkcə əvvəlki ilə zəruri olaraq qarşılıqlı əlaqəli deyildir və oxucunun yaddaşında hər şeydən
öncə təkcə onun olduğunu nəzərdə tutmur (sadəcə olaraq, bir sıra əqli nəticələrdən ibarət olan
bütün fəlsəfi sistemlərdə olduğu kimi), həm də bütün əsərin hər bir hissəsi hər bir başqa hissəsi
ilə eyni qəbildəndir və onu nəzərdə tutur. Elə buna görə də, tələb olunur ki, oxucu yalnız
bilavasitə olaraq əvvəlki hissəni deyil, həm də bütün əvvəlkiləri yadda saxlasın və onların
arasında nə qədər başqa bir materialın olmasından asılı olmayaraq;onu hər verilən yerlə
birləşdirməyi bacarsın, Platon da öz oxucusunun qarşısına belə bir tələbi qoymuşdu: onun
dialoqlarının dolaşıq labirintində əsas fikrə yalnız uzun dolayı yollarla qayıtmaq mümkündür,
ona görə də, bundan da əsas fikir xeyli aydınlıq kəsb edir. Bizim tərəfimizdən oxşar tələb
qaçılmazdır, zira, baxmayaraq ki, vahid fikrimizin bir çox mülahizələrə bölünməsi onun
ötürülməsi üçün yeganə vasitəni təşkil edir, amma bu, fikrin özü üçün mühüm deyildir, yalnız
süni formadır. Fikrin təsvirini yüngülləşdirmək və onu anlaşıqlı etmək üçün, əsərimiz dörd əsas
nöqteyi-nəzərdən, dörd kitaba bölünmüşdür, eyni qəbildən olan və bircinsli olan bütün hər şey
öz aralarında diqqətlə əlaqələndirilmişdir; amma onun məzmunun özü fikrin düzxətli gedişinə
imkan vermir (tarixi əsərlərdə olduğu kimi), daha çox dolayı olan yolu zəruri edir və buna görə
də, kitabın dəfələrlə öyrənilməsini tələb edir: yalnız bu, hər bir hissənin istənilən başqası ilə
əlaqəsini aydınlaşdırmağa imkan verir, və yalnız bütün bunların hamısı, birlikdə götürüldükdə,
bir-birini tamamilə işıqlandırır.*

*

II cildin 41-44-cü fəsilləri buraya aiddir.
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§ 55
İradə özlüyündə azaddır: bu, artıq ondan alınır ki, o, bizim baxışımıza uyğun olaraq,
özündə şeydir, hər hansı bir hadisənin, hər hansı bir təzahürün dayağıdır. Sonuncu isə, bizim
bildiyimiz kimi, bütövlükdə onun dörd formasında əsas qanununa tabedir; biz zərurətin
verilmiş əsasdan alınan nəticə ilə tamamilə eyni, bunların – eynimənalı anlayışlar olduğunu
bildiyimizdən hadisəyə, təzahürə aid olan, yəni fərd olaraq dərk edən subyekt üçün obyekt olan
hər bir şey, bir tərəfdən, əsasdır, başqa tərəfdənsə – nəticədir və bu sonuncu keyfiyyətdə o,
bütövlükdə və zəruri olaraq müəyyənləşmişdir və buna görə də, heç bir münasibətdə necə varsa
elə olduğundan başqa cür ola bilməz. Beləliklə, təbiətin bütün məzmunu, onun hadisələrinin,
təzahürlərinin bütün məcmusu tamamilə zəruridir və hər bir hissənin, hər bir təzahürün, hər bir
hadisənin zəruriliyini hər dəfə əyani olaraq göstərmək mümkündür, ona görə ki, həmişə elə bir
əsas var və tapıla bilər ki, onlar nəticə olaraq ondan asılıdırlar. Bu, heç bir istisnaya yol vermir:
bu, əsas qanununun qeyri-məhdud hakimiyyətindən irəli gəlir. Amma digər tərəfdən, elə həmin
dünya özünün bütün təzahürlərində bizim üçün iradənin obyektliyidir, onun özü təzahür,
təsəvvür və ya obyekt deyil, özündə şey olduğundan əsas qanununa, hər hansı bir obyektin
formasına tabe olmur, və, deməli, nəticə olaraq əsasla müəyyənləşmir, zərurətə tabe deyildir,
yəni azaddır. Beləliklə, azadlıq anlayışı, əslində özlüyündə mənfidir, ona görə ki, onun məzmunu
zəruriliyin, yəni nəticənin öz əsasına əsas qanununa uyğun gələn münasibətinin yalnız inkarıdır.
Burada bizim qarşımızda hər bir şeydən daha aşkar bir şəkildə bu böyük antitezin o ümumi
nöqtəsi durur ki, onun barəsində son zamanlar çox danışmışlar, amma, mənə məlum olduğu
qədər, heç bir vaxt aydın bir şəkildə və yerli-yerində danışmamışlar, bu, azadlığın zərurətlə bir
araya gətirilməsidir. Hər hansı bir şey obyekt kimi, hadisə kimi şərtsiz olaraq zəruridir; amma bu
şey özlüyündə iradədir, iradə isə tamamilə və əbədi olaraq azaddır. Hadisə, təzahür, obyekt
əsaslar və nəticələr zəncirində zəruri və dəyişməz olaraq müəyyəndir, bu zəncir isə kəsilə
bilməz. Amma, ümumiyyətlə, bu obyektin varlığı və onun varlığının cinsi, yəni onda, onun
daxilində açılan ideya və ya, başqa sözlə, onun xarakteri – bütün bunlar, bilavasitə olaraq
iradənin təzahürüdür. Bu iradənin azadlığının təsiri ilə, o, beləliklə, ümumiyyətlə, mövcud
olmaya və ya əzəldən mahiyyəti etibarı ilə tamamilə başqa cür ola bilər və özü də içərisində
onun bir həlqə olduğu, amma özü elə həmin iradənin təzahürü olan bütün bu zəncir o zaman
tamamilə başqa ola bilərdi; amma əgər bu obyekt göz qabağındadırsa, o, artıq əsaslar və
nəticələr sırasına daxil olmuşdur, onun daxilində zəruri olaraq müəyyənləşmişdir və buna görə
də, nə başqası ola, yəni dəyişə, nə də sıradan çıxa bilməz, yəni yox ola bilməz. İnsan təbiətin hər
hansı bir başqa hissəsi kimi iradənin obyektliyidir; buna görə də, bütün deyilənlər ona da aiddir.
Təbiətdə hər hansı bir şey müəyyən təsirə müəyyənliklə reaksiya verən və onun xarakterini
təşkil edən xassələr və qüvvələrə malik olduğu kimi, eləcə də, öz xarakterinə malikdir, motivlər
bu xarakterdən çıxış edərək qaçılmazlıqla əməlləri doğurur. Bu əməllərin öz keyfiyyətində onun
empirik xarakteri, sonuncuda isə, öz növbəsində, – onun mücərrəd, ağılla dərk edilən xarakteri,
özlüyündə iradə ifadə olunur, o, bu iradənin müəyyənləşmiş, determinə edilmiş təzahürü kimi
çıxış edir. Amma insan – iradənin ən mükəmməl təzahürüdür, bu təzahür mövcud olmaqdan
ötrü (ikinci kitabda göstərildiyi kimi) idrakın elə bir yüksək dərəcəsi ilə işıqlanmalıdır ki,
dünyanın mahiyyətinin, hətta tamamilə adekvat bir şəkildə yenidən yaradılması sonuncu üçün
təsəvvür forması altında mümkün olsun, ideyaların qavranılması, dünyanın xalis güzgüsü də
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üçüncü kitabda gördüyümüz kimi elə budur. İnsanda iradə, beləliklə, o, bütöv dünyada əks
olunduğu kimi tam özünüdərkə, öz məxsusi mahiyyətinin aydın və bitkin bilgisinə nail ola bilər.
Əgər idrakın belə bir dərəcəsi gerçəklikdə verilmişsə, onda bizim əvvəlki kitabdan gördüyümüz
kimi, o, incəsənəti doğurur. Amma bizim bütün mühakimələrimizin sonunda məlum olacaqdır
ki, iradə tərəfindən onun özünə doğru yönəldilən elə bu idrakın köməyi ilə iradənin ən
mükəmməl təzahüründə onun məhv edilməsi və ya özünüinkarı mümkündür, odur ki, yalnız
özündə şeyə xas olan azadlıq ümumiyyətlə heç bir vaxt təzahürdə aşkar oluna bilməz, belə halda
azadlıq sonuncuda da çıxış edir. O, təzahürün əsasında yatan mahiyyəti məhv edir (halbuki bu
təzahürün özü hələ ki, zaman daxilində qalmaqda davam edir), təzahürün öz-özü ilə ziddiyyətini
yaradır və məhz bununla da müqəddəslik və özünüinkar fenomenlərini doğurur. Amma bütün
bu deyilənlər tam şəkildə yalnız kitabın sonunda aydın ola bilər.
Hələlik isə biz burada ümumi cizgilərdə onu göstəririk ki, insan iradənin bütün başqa
təzahürlərindən onunla fərqlənir ki, azadlıq, yəni əsas qanunundan asılı olmama yalnız iradəyə
özündə şey olaraq xas olduğu və təzahürə zidd olduğu halda, insanda məlum hallarda təzahür
edə bilər, amma o zaman o, təzahürün özü ilə hökmən ziddiyyət təşkil edir. Bu mənada, əlbəttə
ki, yalnız özündə iradə deyil, hətta insan da azad adlandırıla və buna görə də, bütün başqa
varlıqların sırasından ayrıla bilər. Amma bunu necə başa düşməyin lazım gəldiyini yalnız bundan
sonrakı bütün təsvir göstərəcəkdir, hələliksə biz bu məsələni bir kənara qoymalıyıq. Zira hər
şeydən öncə o yanılmadan çəkindirmək zəruridir ki, guya ayrıca, müəyyən bir insanın əməlləri
zərurətə tabe deyildir, başqa sözlə, motivin qüvvəsi guya səbəbin qüvvəsinə və ya
müqəddimələrdən çıxarılan nəticəyə nisbətən daha az etibarlıdır. İradənin özündə şey olaraq
azadlığı (təkrar edirəm, o şərtlə ki, yuxarıda göstərilən tamamilə müstəsna halı bir kənara
qoysaq) heç bir vaxt bilavasitə olaraq iradənin təzahürünə şamil edilmir, – hətta o yerdə ki,
burada o, zühuretmənin,təcəllinin yüksək pilləsinə nail olur; deməli, o, fərdi xarakterli zəkavi
heyvana, yəni şəxsiyyətə şamil edilmir. Sonuncu heç bir vaxt azad deyildir, baxmayaraq ki, o
azad iradənin təzahürüdür, zira o, - artıq bu iradənin azad arzusunun determinə edilmiş
təzahürüdür; və baxmayaraq ki, bu təzahür, hər hansı bir obyektin formasına –girərək əsas
qanunu bu iradənin vəhdətini əməllərin çoxluğunda inkişaf etdirir, -amma bu çoxluq, özündə
istəyin zamandankənar vəhdəti üzündən təbiət qüvvələrinin qanunauyğunluğunu aşkara çıxarır.
Amma məhz azad istək ona anlayışın tərifə münasibəti kimi münasibət göstərərək şəxsiyyətdə
və onun bütün həyat tərzində öz izini buraxdığına görə, şəxsiyyətin də hər bir ayrıca əməli azad
iradəyə aid edilməlidir və bu statusda da o özü barədə şüura bilavasitə olaraq məlumat verir.
Buna görə də, artıq ikinci kitabda dediyim kimi, hər hansı bir kəs a priori olaraq (yəni, burada –
təbii hissin təsiri ilə) həmçinin ayrıca əməllərdə də özünü azad hesab edir, başqa sözlə, biz
düşünürük ki, guya hər bir verilən halda istənilən əməl mümkündür və yalnız a posteriori olaraq,
təcrübədə və təcrübə üzərində düşüncədən bilirik ki, əməllərimiz tamamilə labüd şəkildə
xarakterin motivlərlə yanaşı qoyulmasından irəli gəlir. Bununla o da izah olunur ki, niyə ən
təhsilli insan öz hissinin ardınca gedərək, ayrıca əməllərin tam azadlığını ehtirasla müdafiə edir,
halbuki, bütün əsrlərin böyük mütəfəkkirləri və hətta dini təlimlərin daha dərin olanları onu
inkar edirdilər. Amma o kəs ki, insanın bütün mahiyyətinin iradə olduğunu və onun özünün – bu
iradənin yalnız təzahürü olduğunu (belə bir təzahür özünün zəruri, artıq bir subyektdən dərk
edilə bilən forması olaraq əsas qanununa malikdir, həmin forma, bu halda motivasiya qanunu
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olaraq çıxış edir) özü üçün müəyyənləşdirmişdir, ondan ötrü verilən xarakter və qarşıda duran
motiv halında əməlin qaçılmazlığına olan şübhə, üçbucağın üç bucağının iki düz bucağa bərabər
olduğuna şübhə ilə eynigüclü olacaqdır. Ayrıca əməlin zəruriliyini Pristli özünün "Doctrine of
philosophical necessity"cxxxiii əsərində çox qaneedici bir şəkildə göstərmişdir; amma bu zərurətin
özündə iradə azadlığı ilə yanaşı, yəni təzahür xaricində mövcudluğunu, ilk dəfə olaraq Kant
mücərrəd və empirik xarakter arasında fərqi müəyyənləşdirməklə sübut etmişdir* (onun xidməti
burada xüsusən böyükdür); bu fərqi mən tamamilə və şərtsiz olaraq qəbul edirəm, ona görə ki,
mücərrəd xarakter – özündə şey olaraq iradədir, çünki o, müəyyən fərddə, müəyyən dərəcədə
təzahür olunur, empirik xarakter isə – təzahürün özüdür, onun davranışda (əgər zaman nəzərdə
tutulursa) və hətta bədən quruluşunda (əgər məkan nəzərdə tutulursa) ifadə olunduğu kimi.
Hər iki xarakterin qarşılıqlı münasibətlərinin aydınlaşdırılması üçün o ifadə formasından istifadə
etmək hər bir şeydən daha yaxşı olardı ki, ondan mən artıq öz giriş traktatımda istifadə
etmişəm, yəni, – hər bir insanın mücərrəd xarakterini zamandankənar, və buna görə də,
bölünməz və dəyişməz iradə aktı kimi nəzərdən keçirmək lazımdır ki, onun da zaman və
məkanda və əsas qanununun bütün formalarında inkişaf etdirilən, yayılan təzahürü empirik
xarakterdir, belə ki, o, təcrübəyə görə verilmiş insanın bütün davranışında və həyat tərzində
aşkar olur. Necə ki bütün ağaclar - yalnız ən sadə bir şəkildə lifdə ifadə olunan və
mürəkkəbləşərək yarpaq, zoğ, budaq, gövdə şəklində təkrar olunan, və onlarda asanlıqla tanına
bilən eyni bir canatmanın sonsuz olaraq təkrar olunan təzahürüdür, eləcədə, insanın bütün
əməlləri onun mücərrəd xarakterinin yalnız sonsuz olaraq təkrarlanan, öz formasında bir qədər
dəyişən ifadəsidir və bu əməllərin cəmindən irəli gələn induksiya onun empirik xarakterini təşkil
edir. Özü də, mən burada Kantın ustalıqla verdiyi təsviri təzədən işləməyə və təkrar
etməyəcəyəm, onun kifayət qədər məlum olduğunu güman edirəm.
1840-cı ildə mən mükafata layiq görülmüş iradə azadlığı haqqında əsərimdə iradə
azadlığı barədə mühüm məsələni genişliyi və təfsilatı ilə işləyib hazırlamışam və o illüziyanın
səbəbini aşkara çıxarmışam ki, onun təsiri ilə belə güman edirlər ki, guya özünüdərkdə, onun
faktı kimi, iradənin empirik olaraq verilmiş mütləq azadlığını, yəni liberum arbitrium
indifferentiae *azad, heç nə ilə şərtlənməyən qərarınıcxxxiv+ tapmaq mümkündür: müsabiqə
mövzusu elə həmin tamamilə əsaslı bir şəkildə bir nöqtədə mərkəzləşmişdi. Oxucuya həmin bu
əsərə və həmçinin də "Etikanın iki əsas problemi» ümumi sərlövhəsi altında onunla birlikdə çap
olunan əxlaqın əsası barədə müsabiqəyə təqdim olunmuş əsərin 10-cu paraqrafına müraciət
edərək, indi mən iradə aktlarının zəruriliyinin birinci nəşrdə təklif olunan, hələ ki qənaətbəxş
olmayan sübutunu bir kənara qoyuram, bunun əvəzinə isə yuxarıda xatırlanan illüziyanı qısa bir
mülahizədə izah etməyə çalışam, bu mülahizə öz müqəddiməsi olmaqla bizim II cildin 19-cu
fəslinə aiddir və buna görə də, müsabiqə üçün təqdim olunan yuxarıda xatırlanan əsərdə verilə
bilməzdi.
İradə həqiqi özündə şey olaraq - nəsə həqiqətən ilk yaradılmış və müstəqil olandır və
özünüdərkdə onun aktları (baxmayaraq ki, burada artıq həm də determinasiya olunmuş aktları)
əzəlilik və müstəqillik hissi ilə müşayiət olunmalıdır, – bununla yanaşı iradənin empirik azadlığı
"Xalis zəkanın tənqidi", 1-ci nəşr, səh. 532-558; 5-ci nəşr, səh. 560-586; və "Praktik zəkanın tənqidi", 4cü nəşr, səh. 169-179; Rozenkransın nəşri, səh. 224-231.
*
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illüziyası (təkcə məhz ona xas olmalı, qəbul edilməli olan transsendental azadlığın əvəzinə), yəni
ayrıca əməllərin azadlığı intellektin iradəyə münasibətdə II cildin 19-cu fəslinin, xüsusən № 3
altında göstərilən məxsusi və tabe olan vəziyyətindən meydana çıxır. Axı intellekt iradənin
qərarlarını yalnız a posteriori olaraq və empirik olaraq bilir, buna görə də, qarşımızda seçim
dayandığı zaman, iradənin hansı qərarı qəbul edəcəyi barədə məlumat onda olmur. Zira verilən
motivlər halında təsiri ilə yalnız bir və buna görə də, zəruri qərarın mümkün olduğu mücərrəd
xarakter intellektin idrakına daxil olunur, ona tədricən, öz ayrıca aktları ilə yalnız empirik
xarakter məlum olur. Elə buna görə də, dərk edən şüura (intellektə) elə gəlir ki, guya hər bir
verilmiş halda iradə üçün iki əks qərar eyni dərəcədə mümkündür. Amma bu onunla
eynigüclüdür ki, əgər dik, şaquli vəziyyətdə dayanmış, amma müvazinətini itirmiş və laxlamış
şüvül barədə belə deyilmiş olaydı: "O da sağ və ya da sol tərəfə yıxıla bilər ", – axı bu, yalnız
subyektiv mənaya malik ola bilər və əslində yalnız "bizə verilən məlumatlara münasibəti" ifadə
edir, ona görə ki, obyektiv olaraq düşmə tərəfi artıq zəruri olaraq müəyyənləşmişdir və bu, ağac
laxlamağa başladığı an baş vermişdir. Eləcə də, öz məxsusi iradəsinin qərarı yalnız onun
tamaşaçısı, intellekt üçün indeterminasiyalı olaraq qalır, yəni o yalnız idrakın subyekti üçün
nisbidir və subyektiv olaraq determinə edilmişdir; özlüyündə və obyektiv olaraq götürüldükdə
isə, qərar hər bir seçim zamanı artıq determinasiyalı və zəruridir. Amma bu determinasiya şüura
yalnız baş verən qərar vasitəsilə daxil olur. Biz hətta bunun empirik təsdiqini də əldə edirik, –
bizim qarşımızda hansısa çətin və vacib seçim dayandığı, amma onun hələ ki, bizə təzahür
olunmayan, amma gözlənilən şərtlə gılib çıxdığı zamana qədər biz heç nə edə bilmərik və passiv
olaraq qalmalıyıq. Bu zaman biz ətraflı düşünürük ki, bizə azad əməl və seçim imkanını verən
şərtlər ortaya çıxdığı zaman biz hansı qərarı qəbul etməliyik. Adətən, uzağı görən, bəsirətli
zəkavi mülahizələr bir qayda olaraq bir qərarın xeyrinə danışır, bilavasitə meyl isə – başqa bir
qərarın. Hələ ki, biz bilaixtiyar passiv vəziyyətdə qalırıq. Bizə elə gəlir ki, zəka tərəfi üstünlük
əldə edir; amma biz qabaqcadan görərik ki, fəaliyyət üçün fürsət düşən kimi başqa tərəf bizi
özünə doğru necə də güclü bir tərzdə cəzb edəcəkdir. O vaxta qədər biz ciddi-cəhdlə hər iki
tərəfin motivlərini soyuq mühakimə ilə pro və contra tamamilə işıqlandırmağa səylə çalışırıq ki,
onlardan hər biri həlledici an gələndə zaman iradəyə özünün bütün qüvvəsi ilə təsir göstərməyi
bacarsın və intellektin hansısa səhvi iradəni onun özünün seçdiyindən başqa bir qərar qəbul
etməyə meylləndirməsin,- əgər bütün hər bir şey ona bir bərabərdə təsir göstərsəydi. Amma
hər iki tərəfin motivlərinin belə bir aydın hissələrə bölünməsi – intellektin seçim zamanı edə
biləcəyinin hamısıdır. Gerçək qərarı isə o, o qədər passivliklə və elə bir gərgin maraqla gözləyir
ki, sanki özgə iradəsinin qərarını gözləyir. Elə buna görə də, onun nöqteyi-nəzərindən hər iki
qərar ona eyni dərəcədə mümkün olan kimi görünməlidir, və iradənin empirik azadlığı illüziyası
da elə bundan ibarətdir. İntellekt sferasına qərar tamamilə empirik olaraq, işin son nəticəsi kimi
daxil olur; amma o, hər halda daxili xassələrdən, fərdi iradənin mücərrəd xarakterindən, onun
verilmiş motivlərlə münaqişəsindən yaranmışdır yaranmışdır, və buna görə də, tam zərurətlə,
meydana çıxmışdır. İntellekt bu zaman motivlərin xüsusiyyətlərini yalnız parlaq və hərtərəfli bir
şəkildə işıqlandıra bilər, amma o, iradənin özünü müəyyənləşdirmək gücündə deyildir, zira o,
onun üçün tamamilə əlçatmazdır və hətta, bizim gördüyümüz kimi, dərkolunmazdır.
Əgər insan nəyisə eyni şəraitdə bir dəfə belə, başqa dəfə isə – başqa cür etməyi
bacarmışsa, onda onun iradəsinin özü bu zaman azlığında dəyişməli, və buna görə də, zaman
Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

440

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

daxilində olmalı idi, zira dəyişiklik yalnız onun daxilində mümkündür; amma bu cür halda ya
iradə yalnız bir hadisə olmalı, ya da zaman özündə şeyin təyinini təşkil etməli idi. Elə buna görə
də, ayrıca əməlin azadlığı, liberum arbitrium indifferentiae barədə mübahisə o məsələnin
ətrafında dövr edir ki, iradə zaman daxilindədirmi ya yox. Əgər o, özündə şey olaraq, Kantın
təlimindən və mənim bütün mühakimələrimdən qaçılmaz olaraq irəli gəldiyi kimi kimi
zamandan və əsas qanununun bütün formalarından xaricdədirsə, onda təkcə elə fərd eyni
şəraitdə həmişə eyni cür hərəkət etməlidir və nəinki onun hər cür bədxah əməli onun etməli
olduğu və edilməsindən yayına bilmədiyi bir çox başqa əməllərinə etibarlı zəmanət verir, elə biz
özümüz də, Kantın dediyi kimi, empirik xarakterin və motivlərin mövcud olduğu halda insanın
gələcək davranışını günəş və ay tutulmaları kimi hesablamaq iqtidarında olardıq. Təbiət ardıcıl
olduğu kimi, xarakter də ardıcıldır: təbiət qanununa uyğun gəldiyi kimi hər hansı bir fonemenin
hər hansı bir ayrıca əməli ona uyğun olaraq baş verməlidir; birinci halda motivlər və sonuncu
halda səbəb, ikinci kitabda göstərildiyi kimi yalnız təsadüfi səbəblərdir. Təzahürü insanın bütün
varlığı və həyatı olan iradə ayrı-ayrı hallarda özündən üz döndərə bilməz və o, insanın,
ümumiyyətlə, istədiyini xüsusi hallarda da həmişə istəyəcəkdir.
İradənin empirik azadlığının təsdiqi, liberi arbitrii indifferentiae onunla ən sıx əlaqədədir
ki, insanın mahiyyətinin ruhda olduğunu güman etmişlər, guya ruh əzəldən dərk edən, abstrakt
olaraq düzgün düşünən və yalnız bunun nəticəsində nəyisə istəyən varlıqdır; beləliklə, iradənin
təbiətini törəmə hesab edirdilər, halbuki, belə bir törəmə məqam əslində idrakdır. İradəni,
hətta təfəkkürün xüsusi aktı kimi də nəzərdən keçirmişlər və onu, Dekartın və Spinozanın
etdikləri kimi mühakimə ilə eyniləşdirmişlər. Belə bir nöqteyi-nəzərdən, hər hansı bir insan
yalnız idrakı nəticəsində nədirsə, o olur: o, dünyaya əxlaqi sıfır kimi gəlir, bu dünyanın şeylərini
dərk edir, sonra bu bə ya başqası olmağa, bu və ya başqa cür fəaliyyət göstərməyə qərar verir,
və hətta yeni idrakın nəticəsində yeni davranışı da seçə bilər, yəni başqa birisi ola bilər. Bunun
ardınca qeyd etmək lazımdır ki, bu nöqteyi-nəzərdən, insan öncə hansısa şeyi yaxşı kimi qəbul
edir və bunun da nəticəsində onu istəyir, – halbuki, əslində o, öncə onu istəyir və bunun da
nəticəsində onu yaxşı adlandırır. Mənim bütün əsas fikrimə uyğun olaraq, belə bir nöqteyinəzər hər iki anın gerçək münasibətini təhrif edir, pozur. İradə – nəsə birinci və əsas olandır,
idrak isə iradənin təzahürünə sadəcə olaraq kənardan daxil olmuşdur və onun aləti kimi çıxış
edir. Elə buna görə də, hər hansı bir insan özünün iradəsinin təsiri ilə nədirsə odur, və onun
xarakteri – nəsə kök başlanğıçıdır, ona görə ki, istək onun varlığının əsasıdır. O, ona daxil olan
idrakın sayəsində, təcrübə topladıqca o, nə olduğunu, yəni öz xarakterini başa düşür. Beləliklə,
o, özünü öz iradəsinin keyfiyyətləri sayəsində və onlara uyğun olaraq dərk edir, bunu öz
idrakının nəticəsində və ona uyğun olaraq istəmir; bu köhnə baxışa görə, insan yalnız hər
şeydən daha çox necə olmağı istədiyini qərarlaşdırsa və o belə də olacaqdır: iradə azadlığı elə
bundan ibarətdir. O, özlüyündə əslində ondan ibarətdir ki, insan – idrakın işığında öz
əllərinin,əməllərinin məhsuludur. Mənsə deyərəm ki, hər hansı bir idrakadək öz əllərinin
məhsuludur və sonuncu isə yalnız onu işıqlandırmaq üçün kənardan qoşulur. Elə buna görə də,
o, bu və ya başqası olmağa qərar verə bilməz və başqası ola bilməz: yox, o, birdəfəlik və
həmişəlik mövcuddur və tədricən nə olduğunu dərk edir. Əvvəlki nəzəriyyəyə uyğun olaraq, o,
dərk etdiyini istəyir; mənim baxışımda isə, o, istədiyini dərk edir.
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Yunanlar xarakteri ηθοσ, onun təzahürlərini, yəni xasiyyətləri isə – ηθη adlandırırdılar;
amma sonuncu söz εθοσ-dan, yəni vərdiş sözündən törəyir: onlar onu, xarakterin daimiliyini
vərdişin daimiliyi ilə metaforik olaraq işarə etmək üçün seçmişdilər. Το γαρ ηθοσ απο του εθουσ
εχει την επωνυμιαν ηθικη γαρ καλειται δια το εθιζεςθαι ηθοσ öz adını *εθοσ, yəni vərdiş
sözündən götürür: etika, deməli ki, εθιζεςθαι, yəni vərdiş etmək sözündən törəyir], – Aristotel
belə deyir (Eth. Magna, I, 6, səh. 1186 və Eth. Eud., səh. 1220, və Eth. Nic., səh. 1103, ed. Ber.).
Stobeydə oxuyuruq: "stoiklər, Zenonun ardıcılları, xarakteri (ηθοσ) metaforik olaraq həyatın
mənbəyi kimi müəyyənləşdirirlər ki, ondan da ayrıca əməllər gəlir" (II, 7-ci fəsil). Xristian dini
təlimində biz seçilmənin və ya seçilməmənin nəticəsi kimi qədər haqqında ehkamı görürük
(Rom. 9, 11-24), bu ehkam, görünür, o fikirdən irəli gəlir ki,insan dəyişilmir, onun həyatı və
əməlləri, yəni onun empirik xarakteri mücərrəd xarakterin yalnız açıqlanmasıdır, artıq uşaqda
diqqəti cəlb edən müəyyən və dəyişməz qabiliyyətlərin inkişafıdır və buna görə də, insanın
mənəvi fəaliyyəti artıq onun dünyaya doğuluşu zamanı dəqiq müəyyənləşmişdir, bu mənəvi
fəaliyyət öz mühüm əlamətlərində sona qədər özünə sadiq qalır. Bununla biz də razıyıq, amma,
əlbəttə ki, bu tamamilə düzgün fikrin yəhudi dini təlimində olan ehkamlarla birləşdirilməsindən
alınan və böyük çətinliklər yaradan, ətrafında kilsə mübahisələrinin əksəriyyəti dövran edən
çözülməz düyünü, onun əsrlər boyu həll olunmayan nəticələrini müdafiə etməyə mən qətiyyən
girişmirəm, zira belə bir müdafiə hətta həvari Pavelin özünə, onun dulusçu nümunəsicxxxv ilə
çətin ki, nəsib olmuş olardı: axı son nəticə aşağıda göstəriləndən başqa bir şey olmazdı:
Qoy insan qövmü
Tanrılardan qorxsun.
Hökmranlıq onların
Əbədi əllərindədir
Və istədikləri kimi onlar
Hökm edə bilərlərcxxxvi
Amma belə mülahizələr özlüyündə əslində bizim mövzuya aid deyildir. İndi daha çox
xarakter və onun bütün motivlərini özündə ehtiva edən idrak arasındakı əlaqə barədə bir neçə
qeyd məqsədəuyğun olardı.
Xarakterin təzahür olunmasını müəyyənləşdirən motivlər, və ya əməllər xarakterə idrak
mühiti vasitəsilə təsir göstərdiyindən, idraksa dəyişkən olduğundan, bir çox hallarda, tez-tez
yanılma və həqiqət arasında tərəddüd etdiyindən, baxmayaraq ki, adətən, bir qayda olaraq,
həyat davam etdikcə getdikcə daha çox təshih olunur (əlbəttə ki, xeyli müxtəlif dərəcələrdə),
məlum bir insanın davranışı da seziləcək dərəcədə dəyişə bilər, amma biz buradan onun
xarakterinin dəyişilməsi barədə nəticə çıxarmaq hüququna malik deyilik. İnsanın əslində və
ümumiyyətlə istədiyi, onun varlığının gizli qalan canatması və onun güddüyü müvafiq məqsəd
heç bir vaxt xarici təsir öyüd-nəsihət yolu ilə dəyişikliyə məruz qalmır: başqa cür biz onu yenidən
yaratmaq iqtidarında olardıq. Seneka gözəl deyir: velle non discitur [istəməyi öyrətmək mümkün
deyildir] və bununla da, o, həqiqəti öz stoiklərindən daha üstün tuturdu, stoiklər isə belə
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öyrədirdilər: doceri posse virtutera [fəzilətli olmağı öyrətmək mümkündür+. Kənardan iradəyə
yalnız motivlərlə təsir göstərmək mümkündür, amma onlar heç bir vaxt iradənin özünü dəyişə
bilməzlər, ona görə ki, onların özləri onun üzərində yalnız o şərtlə hakimiyyətə malikdirlər ki, o,
məhz necə varsa elə olsun. Onların edə biləcəyi bütün hər bir şey - yalnız onun canatmalarının
istiqamətinin dəyişdirilməsindən ibarətdir, yəni, onun elə qurulmasından ibarətdir ki, o özünün
aramsız olaraq axtardığını əvvəlki yolla deyil, başqa bir yolla axtarsın. Elə buna görə də, hər cür
öyüdlər və zehni inkişaf, yəni xarici təsirlər onu inandıra bilənlər ki, o, öz vasitələrində yanılır,
elə edə bilərlər ki, o, onun daxili varlığının birdəfəlik və daimi olaraq can atdığı məqsədi
tamamilə başqa bir yolda, hətta tamamilə başqa bir obyektdə axtarsın, amma onlar heç bir vaxt
elə edə bilməzlər ki, iradə həqiqətən onun bu vaxta qədər istədiyindən fərqli başqa bir şeyi
istəsin; onun istəyi dəyişməz olaraq qalır, ona görə ki, iradə bu istəyin özüdür, bu, başqa cür,
yəni iradə dəyişildikdə isə sadəcə olaraq susdurulmuş olardı. Halbuki, idrakın, elə buna görə də,
davranışın dəyişikliyi o qədər uzağa gedib çıxır ki, iradə öz dəyişməz məqsədinə, məsələn,
islamın behiştinəcxxxvii nail olmağa səy edir, bir dəfə gerçək dünyada, başqa dəfə – xəyali
dünyada, bununla öz vasitələrini uyğunlaşdıraraq, birinci halda ağıldan, zordan və yalandan
istifadə edərək, ikinci halda isə, – öz nəfsini saxlama, ədalət, sədəqə, Məkkəyə ziyarət yolu ilə.
Amma bundan nə onun canatması, nə də – daha az dərəcədə – onun özü dəyişməmişdir. Əgər,
beləliklə, onun əməlləri müxtəlif dövrlərdə olduqca müxtəlif olurlarsa da, onun arzusu tamamilə
eyni olaraq qalır. Velle non discitur.
Motivlərin aktivliyi üçün onların yalnız göz qarşısında olması deyil, həm də dərk olunması
zəruridir, zira, sxolastiklərin artıq bir dəfə yuxarıda xatırlanan çox yaxşı ifadəsinə uyğun olaraq,
"son səbəb öz real varlığına uyğun olaraq fəaliyyət göstərmir, dərk edilmiş varlığına uyğun
olaraq fəaliyyət göstərir.» Məsələn, verilmiş insanda mövcud olan eqoizm və rəhm arasında
münasibətin aşkara çıxması üçün, kifayət deyildir ki, o, deyək ki, zənginliyə sahib olsun və
özgənin ehtiyaclarını görsün: yox, o, həmçinin bilməlidir ki, zənginliyin köməyi ilə həm özün
üçün, həm də başqaları üçün nə etmək mümkündür; və o, təkcə özgənin çəkdiyi əzabı təsəvvür
etməli deyil, həmçinin bilməlidir ki, əzab nədir, həmçinin də həzz nədir. Ola bilər, hansısa bir
halda o, bütün bunları başqa halda olduğu kimi yaxşı bilməmişdir, və əgər o, eyni hallarda
müxtəlif cür fəaliyyət göstərmişsə, onda bunun səbəbi yalnız ondan ibarətdir ki, əslində şərait
başqa idi, məhz o o, onları necə dərk etdiyindən asılı olduğu hissədə başqa idi, baxmayaraq ki,
onlar eyni kimi görünür. Gerçək şəraitin necə olması barədə biliksizlik onun qüvvəsini necə
alırsa, eləcə də, digər tərəfdən, tamamilə uydurulmuş bir şəraitdə real şərait kimi təsir göstərə
bilər, özü də təkcə ayrıca yanılma hallarında deyil, həmçinin də ümumiyyətlə və uzun zaman
ərzində. Əgər, məsələn, insan əmindirsə ki, hər bir savab işə görə ona gələcək həyatda ona yüz
qat artığı veriləcək, onda belə bir əminlik onun üçün tamamilə etibarlı və uzunmüddətli bir
veksel qüvvəsinə malikdir, və o, öz eqoizmi ucbatından sərvətini paylaya bilər, baxmayaraq ki,
başqa bir əqidədə olduğu zaman o, öz eqoizmi ucbatından, daha çox götürər. O, dəyişməmişdir:
velle non discitur. İradənin dəyişməz qaldığı halda idrakın əməllərə bu böyük təsiri sayəsində o
baş verir ki, xarakter yalnız tədricən inkişaf edir və onun müxtəlif cəhətləri çıxış edir. Elə buna
görə də, həyatın hər bir yaş dövründə o, başqa cür təzahür olunur, və qızğın, coşğun gənclikdən
sonra sakit və mötədil yetkinlik gələ bilər. Xarakterin xüsusilə bəd cəhətləri zaman keçdikcə
daha güclü təzahür olunur; bəzənsə gənclik illərində bizi öz ağuşuna alan ehtiraslar sonradan
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könüllü olaraq cilovlanır – yalnız ona görə ki, əks motivlər yalnız indi şüura nüfuz edir. Elə buna
görə də, həyatımızın başlanğıcında biz hamımız yalnız o mənada məsumuq ki, nə biz, nə
başqaları öz şəxsi təbiətimizin bəd tərəfini bilmirik: o, yalnız motivlər vasitəsilə üzə çıxarılır və
motivlər yalnız zaman ötdükcə şüura nüfuz edir. Sonda biz özümüzü a priori olaraq hesab
etdiyimizdən tamamilə başqa cür tanıyırıq, və o zaman özümüzdən bir çox hallarda qorxuruq.
Peşmançılıq heç bir vaxt onun nəticəsi olmur ki, iradə dəyişilmişdir (bu, mümkün
deyildir): bu, ondan irəli gəlir ki, idrak dəyişilmişdir. Haçansa istədiyimin içərisində mühüm və
əsl olanı elə indi də istəməliyəm, zira mənim özüm – zamanın və dəyişikliyin xaricində qalan
iradəyəm. Mən həmişə buna görə də, istədiyimi etdiyimə görə peşman ola bilmərəm, mən
yalnız ona peşman ola bilərəm ki, onu mən etmişəm, amma yanlış anlayışlarla idarə olunaraq
etmişəm, mənim iradəmə xas olanla müqayisədə nəsə başqa bir şeyi etmişəm. Daha düzgün
idrak əsasında buna əmin olmaq – peşman olmaq, bax, budur, bu deməkdir. Göstərilən məqam
tək o məişət müdrikliyinə, vasitələrin seçiminə və məqsədin mənim gerçək iradəmə
uyğunluğunun müzakirəsinə aid deyildir, həm də özlüyündə əslində etik məqamlara aiddir. Belə
ki, məsələn, mən içində ehtiyac barədə, və ya başqalarının hiyləgərliyi, yalançılığı, kin-küdurəti
barədə şişirdilmiş təsəvvürlərdən çıxış edərək yanıla bilərəm və xarakterimə xas olandan daha
eqoistik hərəkət edə bilərəm, və ya onunla bağlı olaraq ki, mən in abstracto olaraq, aşkar bir
tərzdə dərk edilmiş təsəvvürlərdən çıxış edərək deyil, tələsik, düşünmədən, yalnız əyani
motivlərin təsiri altında, bir anın təəssüratı altında fəaliyyət göstərmişəm, elə bir affektin
təəssüratı altında ki, bu zaman mən, əslində öz zəkama sahib olmamışam; dərrakəliliyin
qayıtması belə bir halda yalnız təshih olunmuş idrakdır ki, ondan da peşmançılıq meydana çıxa
bilər, həmin bu peşmançılıq isə törədilmiş əməlin mümkün olduğu dərəcədə düzəldilməsində
ifadə olunur. Özü də, qeyd etmək lazımdır ki, insanlar özünüaldatma məqsədi ilə bilərəkdən
yalançı tələsikliyə yol verirlər, bu tələsiklik isə, özlüyündə əslində - əməlin gizlicə düşünülmüş
planıdır. Zira biz özümüzdən savayı heç kəsin o dərəcədə qılığına girmişik və heç kəsi o dərəcədə
zərif incəliklə aldatmırıq. Əks hallar da olur: başqalarına həddindən artıq etibar etmə və ya
həyat nemətlərin nisbi dəyərini bilməmə, və ya indi mənim artıq ona inanmaqdan qaldığım
hansısa abstrakt ehkam məni xarakterimə xas olana nisbətən daha az eqoistik hərəkət etməyə
məcbur edə bilər, və bununla da məndə başqa qəbildən olan peşmançılıq yarada bilər. Beləliklə,
peşmançılıq həmişə əməlin gerçək niyyətə münasibətinin təshih olunmuş idrakıdır. İradə öz
ideyalarını yalnız məkan daxilində, yəni ali formalardan birində açıqlandığı kimi, artıq başqa
insanların (verilmiş halda – təbiət qüvvələrinin) hakimiyyətinə tabe olan materiya ona qarşı
durur, və o, burada mükəmməl təmizlikdə və aydınlıqda yəni gözəllikdə aşkara çıxmağa can
atan formaya nadir hallarda imkan verir, – eləcə də yalnız zaman daxilində, yəni əməllərdə
təzahür olunan iradə idrakda analoji maneə ilə qarşılaşır ki, bu maneə də nadir hallarda ona
tamamilə düzgün olan məlumatları verir, bunun da nəticəsində, əməl iradəyə heç də tam
uyğun gəlmir və bununla da peşmançılıq meydana çıxır. Sonuncu, beləliklə, iradədəki
dəyişiklikdən deyil, həmişə mükəmməlləşdirilmiş idrakdakı yaxşılaşmadan irəli gəlir: belə bir
dəyişiklik mümkün deyildir. Törədilmiş əməllə bağlı vicdan əzabı – qətiyyən peşmançılıq deyildir,
bizim özümüzü özümüzdə, yəni iradə olaraq dərk etməyimizdən doğulan əzabdır. Bu vicdan
əzabı elə həmin əminliyə əsaslanmışdır ki, biz hələ də elə həmin iradəyə malikik . Əgər sonuncu
dəyişilsəydi və vicdan əzabı yalnız peşmançılıq olsaydı, onda o, öz özünü məhv edərdi, zira
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keçmiş artıq həyacan doğura bilməz artıq peşmançılıq çəkənin iradəsi olduğundan iradənin
üzə çıxması olardı. Aşağıda biz vicdan əzabının mənasını təfsilatı ilə araşdıracağıq.
Motivlərin mühiti olaraq idrakın doğrudur ki, iradənin özünə deyil, onun əməllərdə
aşkarlanmasına göstərdiyi təsir həmçinin insanların və heyvanların əməlləri arasındakı başlıca
fərqi də əsaslandırır, – axı onların hər ikisində idrak üsulu müxtəlifdir. Heyvan yalnız əyani
təsəvvürlərə malikdir, insan isə zəkanın sayəsində – həm də abstrakt anlayışlara. Baxmayaraq ki,
həm heyvan, həm də insan eyni zərurətlə motivlərlə müəyyənləşir, sonuncu heyvan qarşısında
hər halda o üstünlüyə malikdir ki, onun qarşısında tam qərar seçimi imkanı açıqdır; onu bir çox
hallarda hətta ayrı-ayrı əməllərdə iradə azadlığı kimi qəbul etmişlər, baxmayaraq ki, əslində,
özlüyündə o, - yalnız bir neçə motiv arasındakı konfliktin tam başa çatma imkanıdır ki, onlardan
da ən güclüsü məsələni zərurətlə həll edir. Məhz bunun üçün motivlər abstrakt fikirlər
formasını qəbul etməli olur, zira yalnız onların köməyi ilə gerçək müzakirə, yəni fəaliyyətin əks
əsaslarınön götür-qoy edilməsi mümkündür. Heyvanlarda seçim yalnız əyani olaraq qarşıda
duran motivlər arasında ola bilər, ona görə də o, onun mövcud, əyani qavrayışının dar sferası ilə
məhdudlaşmışdır. Elə buna görə də, iradənin motivlə müəyyənləşdirilməsi zərurəti əməlin
səbəblə müəyyənləşdirilməsi zərurətinə bərabərdir və yalnız heyvanlarda əyani və bilavasitə
olaraq təsəvvür oluna bilər, zira burada tamaşaçıda motivlər elə onların nəticələri kimi
bilavasitə olaraq göz qabağıındadır; insanda isə motivlər demək olar ki, həmişə – tamaşaçı üçün
görünməyən abstrakt təsəvvürlərdir, və hətta failin (fəaliyyət göstərənin ) özü üçün də onların
təsiri zərurəti onların konflikti arxasında gizlənmişdir. Zira yalnız in abstracto olaraq bir neçə
təsəvvür mühakimə və sillogizmlər zənciri olaraq şüurda bir-birinin altında ola və sonra hər
hansı bir zaman təyinindən asılı olmayaraq bir-birinə təsir göstərə bilər, o məqama qədər təsir
göstərə bilər ki, onlardan ən güclüsü digərlərini dəf etmiş olsun və iradəni müəyyən etmiş olsun.
Qərarların seçiminin tam imkanı və ya insanın heyvan qarşısında üstünlüyünü təşkil edən
müzakirə qabiliyyəti də elə bundan ibarətdir, – onun ucbatından iradəyə azadlığı aid etmişlər,
güman edərək ki, guya onun istəyi – intellektin əməliyyatlarının sadəcə olaraq müəyyən meylə
istinad etməyən nəticəsidir, halbuki, əslində motivasiya özlüyündə insanın yalnız müəyyən
meylinin əsasında və bu meyl olması şərti ilə təsir edir, insanda bu meyl fərdidir, yəni xarakteri
təşkil edir. Bu müzakirə qabiliyyətinin və insani və heyvani özbaşınalıq arasında ondan irəli gələn
fərqin daha müfəssəl təhlilini "Etikanın iki əsas problemi"ndə (I nəşr, səh. 35 və sonrakı
səhifələr, II nəşr, səh. 34 və sonrakı səhifələr) tapmaq mümkündür; mən oxucuya həmin kitaba
müraciət etməyi tövsiyə edirəm. Özü də, insanın bu müzakirə qabiliyyəti o şeylərə aiddir ki,
onlar onun mövcudluğunu heyvanın mövcudluğuna nisbətən daha əzablı edirlər, və bizim
ümumiyyətlə ən böyük əzablarımız indiyə, əyani təsəvvürlərə və ya bilavasitə hissə köklənmir,
abstrakt, mücərrəd anlayışlar, əzablı fikirlər şəklində zəkaya köklənir ki, yalnız indidə və deməli,
qibtə doğuracaq qayğısızlıq içərisində yaşayan heyvan onlardan tamamilə azaddır.
İnsanın müzakirə qabiliyyətinin abstrakt düşünmə və deməli, mühakimə yürütmək və
əqli nəticəyə gəlmək qabiliyyətindən yuxarıda göstərilən asılılığı, görünür o xüsusat idi ki, Dekart
kimi, Spinozanı da iradənin qərarlarını təsdiq və inkar qabiliyyəti (mühakimə qabiliyyəti) ilə
eyniləşdirməyə sövq etmişdi. Buradan Dekart belə bir nəticə çıxarmışdı ki, iradə (onda
indiferent olaraq azad iradə) hər hansı bir nəzəri yanılmaya görə də məsuliyyət daşıyır; Spinoza,
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əksinə, iddia edirdi ki, iradə elə həmin zəruriliklə motivlərlə müəyyənləşir, – mühakimə əsaslarla
müəyyənləşdiyi kimi*; özü də, sonuncu baxış düzgündür, amma yalan müqəddimələrdən
çıxarılan doğru nəticə kimi düzgündür.
Heyvanın və insanın motivlərlə idarə olunma üsullarında müəyyən edilmiş fərq onların
hər ikisinin varlığına çox uzağa gedən təsir göstərir və o dərin və aşkar fərqin əsas hissəsini
təşkil edir ki, bu fərq onların varlığının xarakterləri arasında mövcuddur. Eyni zamanda, heyvan
üçün motiv olaraq həmişə yalnız əyani təsəvvür çıxış etdiyi halda, insan öz zəkasının
üstünlüklərindən ən böyük fayda ilə istifadə edərək, motivasiyanın bu növünü tamamilə istisna
etməyə və özünü yalnız abstrakt təsəvvürlərlə tabe etdirməyə səy edir; indidən asılılıq xaricində
və ötəri həzzdən və ya keçici ağrıdan seçmir və yayınmır, onların nəticələrini düşünür. Əksər
hallarda, yalnız tamamilə əhəmiyyətsiz əməllər istisna olunmaqla, bizi indinin təəssüratları deyil,
abstrakt, zehni motivlər müəyyənləşdirir. Elə buna görə də, hər bir ayrıca məhrumiyyət verilmiş
anda bizim üçün kifayət qədər yüngüldür, hər hansı bir əl çəkmə isə dəhşətli dərəcədə çətindir:
axı birinci yalnız ötəri indiyə aiddir, ikinci isə gələcəyə aiddir və buna görə də özündə saysızhesabsız məhrumiyyətləri ehtiva edir, o,isə həmin bu məhrumiyyətlərin ekvivalentidir.
Əzablarımızın, eləcə də sevincimizin səbəbi, elə buna görə də, əksər hallarda real şəraitdə
deyildir, sadəcə olaraq abstrakt, mücərrəd fikirlərdədir: bir çox hallarda məhz onlar bizim
üzərimizdə dözülməz yük olur, ağrıları doğururlar, bu ağrılarla müqayisədə heyvani dünyanın
bütün əzabları son dərəcə cüzidir, belə ki, bu əzablar bəzən hətta fiziki ağrının belə səsini
batırırlar; bu azmış kimi güclü ruhi əzablar zamanı biz öz-özümüzə fiziki əzablar veririk, yalnız
onun üçün ki, bütün diqqəti sonuclara yönəldək: elə buna görə də, dəhşətli ruhi ağrı zamanı biz
öz saçlarımızı yolur, sinəmizi döyür, sifətimizi didib-cırır, özümüzü yerə çırpırıq, – bütün bunlar
mahiyyət etibarı ilə yalnız dözülməz ağır fikirdən yayınmaq üçün zorakı vasitələrdir. Məhz ona
görə ki, ruhi əzab xeyli daha güclü olmaqla, insanı fiziki ağrıya qarşı hissiyyatsız edir, –
məyusluğa və ya kədərli, zillətli, ağrılı xiffətə düçar olmuş insan üçün intihar qərarına gəlmək
çox asandır, hətta əgər əvvəllər, sakit vəziyyətdə, bu barədə fikir zamanı o, dəhşətə gəlmiş olsa
belə. Eynilə bu cür qayğı və ehtiras, yəni, başqa sözlə, fikirlərin oyunu bədəni fiziki
illətlərdən,məşəqqətlərdən daha tez və daha güclü bir tərzdə taqətdən salır. Epiktet elə buna
görə də, haqlı olaraq belə deyir: "İnsanları şeylərin özləri deyil, şeylər haqqında fikirlər narahat
edir" (V), eləcə də Seneka: "Bizi qorxudan şeylər bizə əzab verən şeylərdən daha çoxdur, və biz
bir çox hallarda gerçəklikdən daha çox, təxəyyüldən əzab çəkirik" (Məktub 5). Bizim Eylenşpigel,
dağa qalxarkən gülərək, dağdan enərkən isə ağlayaraq, insan təbiətini sərrastlıqla masqaraya
qoymuşdu. Uşaqlar özlərinə ağrı verərək, bir çox hallarda ağrıdan ağlamırlar, onun barəsində
fikirdən, özgələrin şəfqətindən yaranan fikirdən ağlayırlar. İnsanların və heyvanların əməllərində
və həyatındakı belə bir əhəmiyyətli fərq onların dərketmə üsulları arasındakı fərqdən irəli gəlir.
Bunun ardınca qeyd etmək lazımdır ki, aydın bir şəkildə cızılmış, insanı demək olar ki, müstəsna
olaraq tür, növ xarakterinə malik olan heyvandan əsasən fərqləndirən fərdi xarakterin təzahürü
də həmçinin yalnız abstrakt, mücərrəd anlayışlar vasitəsilə mümkün olan bir neçə motiv
arasında seçimlə şərtlənir. Zira yalnız qabaqcadan həyata keçirilən seçimdən sonra müxtəlif
fərdlərdə müxtəlif cür formalaşan, qərarlaşan həlləri onların fərdi xarakterinin əlaməti olur,
*
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xarakter isə hər bir kəsdə başqa cürdür; halbuki, heyvanın əməlləri yalnız təəssüratın
varlığından və ya yoxluğundan asılıdır, o şərtlə ki, belə bir təəssürat ümumiyyətlə onun türü,
növü üçün motiv olaraq təzahür olsun. Buna görə də, insanda, nəhayət, sadəcə olaraq, arzu
deyil, yalnız qərar həm onun özü, həm də başqaları üçün onun xarakterinin gerçək əlaməti kimi
çıxış edir. Qərar isə elə onun özü (fail) üçün də, eləcə də başqaları üçün də yalnız əməl vasitəsilə
məlum olur. İstək – yalnız verilmiş təəssüratdan çıxan zəruri nəticədir, sonuncunun xarici
qıcıqlandırıcı da və ya daxili ötəri əhval-ruhiyyədə olmasından asılı olmayaraq, o da, həmçinin
bilavasitə olaraq zəruridir və heyvanların əməlləri kimi refleksiya ilə müqayisə olunmur, ona
görə də sonuncular kimi o da fərdi xarakteri deyil, yalnız tür, növ xarakterini ifadə edir, yəni
istək hiss edən fərdin nəyə qabil olduğunu göstərmir, yalnız ümumiyyətlə insanın nəyə qabil
olduğunu göstərir. Hər hansı bir hərəkət insan əməli olaraq həmişə məlum düşüncəlilik tələb
etdiyinə, belə insan adətən zəkaya malik olduğundan, yəni şüurlu olaraq fəaliyyət göstərdiyi,
yəni fikrən mücərrəd motivlərin təsiri ilə qərar qəbul etdiyi üçün – buna görə yalnız əməl insan
davranışının mücərrəd maksimunun ifadəsi gizli, məhrəm arzusunun nəticəsi və onun empirik
xarakterini işarə edən sözün sanki bir hərfidir, onun özü isə onun mücərrəd xarakterinin yalnız
müvəqqəti ifadəsidir. Elə buna görə də, ruhun normal vəziyyətində arzular və niyyətlər deyil,
yalnız əməllər vicdanı əziyyətə salır. Zira yalnız əməllərimiz iradəmizin güzgüsü olaraq çıxış edir.
Yuxarıda xatırlanan, düşünülmədən və kor affekt halında yerinə yetirilən əməllər sadə istək və
qərar arasında müəyyən dərəcədə ortalıqdadır. Elə buna görə də, səmimi, amma, həmçinin
əməldə təzahür olunan peşmançılıq iradəmizin mənzərəsini uğursuz bir ştrix kimi silə bilər, belə
bir mənzərəni isə bizim həyat yolumuz təqdim edir. Burada qeyri-adi müqayisə şəklində qeyd
edək ki, istək və əməl arasındakı münasibət elektrik boşalması və yüklənməsi arasındakı
münasibətlə təsadüfi, amma dəqiq analogiyaya malikdir.
İradə azadlığı və ona aid olan predmetlər haqqında bütün bu mühakimələr nəticəsində
biz görürük ki, iradənin özü- özlüyündə və təzahür xaricində azad və hətta hər şeyə qadir
adlandırılmalı olmasına baxmayaraq, bununla belə, özünün idrakla işıqlandırılmış ayrı-ayrı
təzahürlərində, yəni insanlarda və heyvanlarda iradə o motivlərlə müəyyənləşir ki, onlara hər
bir şəxsin xarakteri həmişə eyni cür, qanunauyğun və zəruri reaksiya verir. Biz görürük ki, insan
kənardan qoşulmuş abstrakt və ya zəkavi idrak sayəsində heyvan qarşısında o üstünlüyə
malikdir ki, o, seçim üzrə qərar qəbul edə bilər; amma bu, yalnız onu motivlərin mübarizə
meydanı edir, onu onların hökmranlığından azad etmir, buna görə də, baxmayaraq ki, seçim
üzrə qərar fərdi xarakterin tam aşkarlanmasını şərtləndirir, amma onda, onun daxilində ayrıca
bir istəyi azadlığını, yəni səbəbiyyət qanunundan asılı olmamasını heç cür görmək olmaz,
səbəbiyyət qanununun zəruriliyi isə hər hansı bir başqa hadisəyə şamil edildiyi kimi, insana da
şamil edilir. Beləliklə, anlayışların köməyi ilə insani və heyvani istək arasında zəkanın və ya
idrakın müəyyənləşdirdiyi fərq yalnız göstərilən nöqtəyə kimi gedib çatır və ondan irəli getmir.
Amma insan özlüyündə ayrıca şeylərin əsas qanununa tabe olan hər hansı bir idrakından imtina
etdikdə, o tamamilə xüsusi, heyvani dünyada qeyri-mümkün olan insan iradəsi fenomeni yarana
bilər və ideyaları dərk edərək principium individuationisdə bəsirət gözü açılar; o zaman ki,
bunun nəticəsində iradənin özündə şey olaraq həqiqi azadlığının olaraq gerçək aşkarlanması
mümkün olur, bunun da nəticəsində, hadisə, təzahür özü ilə müəyyən, özünüinkar sözü ilə ifadə
olunan ziddiyyətə girir və hətta son nəticədə özündə öz mahiyyətini məhv edir, – bu,yeganə hal
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olur ki, bu zaman doğrudan da hadisədə,təzahürdə bilavasitə olaraq özündə şey olan iradənin
azadlığı aşkara çıxır ki,o da burada aydın şəkildə təsvir oluna bilməz o, lap sonda bizim
tədqiqatın mövzusu olacaqdır.
Amma indi, biz bu mühakimələrdə zamandankənar mücərrəd xarakterin yalnız
açılmamasından ibarət olan empirik xarakterin dəyişməzliyini özümüz üçün aydınlaşdırdığımız
əməllərin xarakterlə motivlərin tutuşdurulmasından meydana çıxmasının zəruriliyini anladığımız
halda – biz hər şeydən öncə o nəticəni aradan qaldırmalıyıq ki, buradan o çox asanlıqla
ləyaqətsiz meyllərin xeyrinə edilə bilər. Yəni xarakterimizi zamandankənar və deməli, bölünməz
və dəyişməz iradə aktının, və ya mücərrəd xarakterin müvəqqəti olaraq açılması kimi nəzərdən
keçirmək lazım olduğundan iradə aktı və ya mücərrəd xarakter ilə isə bizdə mühüm olan bütün
hər bir şey, yəni bizim həyat tərzimizin etik məzmunu dəyişməz olaraq müəyyənləşdiyindən ona
uyğun olaraq, bu məzmun mücərrəd xarakterin təzahüründə – empirik xarakterdə - ifadə
olunmalıdır, halbuki, bu təzahürün mühüm olmayan tərəfi, həyatımızın zahiri siması motivlərin
təzahür olunduğu obrazlardan asılıdırsa, buradan belə bir nəticə çıxarıla bilər ki, öz xarakterinin
islah edilməsi üzərində işləmək və ya ağılsız şövqlərin,meyllərin hakimiyyəti ilə mübarizə
aparmaq faydasızdır, buna görə də, qaçılmaz, labüd olan qarşısında baş əymək və hətta bu şövq
sərsəm olsa belə hər hansı bir meylə danışıqsız rəvac vermək daha ağıllı iş olmuş olardı. Amma
belə bir baxış qarşısıalınmaz qədər, tale nəzəriyyəsinə və ondan çıxarılan o nəticəyə tam
bənzəyir ki, bunu, αργοζ λογοζ *süst zəka+, yeni dövrdə isə – "türk inamı" adlandırırlar; bu
nəticənin Xrisippə aid edilən haqlı təkzibi Siseronda, onun De fato (fəsillər. 12, 13) kitabındadır.
Baxmayaraq hesab etmək olar ki, bütün hər bir şey qabaqcadan talenin hökmü ilə
dönməz olaraq müəyyənləşmişdir,amma bu qədər yalnız səbəblər zənciri vasitəsilə baş verir. Və
heç cür müəyyən oluna bilməz ki, təsir öz səbəbinə malik olmadan baş versin. Deməli,
qabaqcadan müəyyənləşən özlüyündə hadisə deyildir, əvvəlki səbəblərin nəticəsi olan
hadisədir, belə təkcə nəticə deyil, həmçinin də nəticəsi o olmalı olan vasitələri də tale
müəyyənləşdirir. Buna görə də, əgər vasitələr ortaya çıxmırsa, onda yəqin ki, nəticə də
olmayacaqdır: onların hər ikisi tale tərəfindən müəyyənləşir, amma biz bunu həmişə yalnız
sonra bilirik.
Hadisə həmişə taleyə, yəni səbəblərin sonsuz çəlpəşiyinə uyğun gəldiyi kimi, əməllərimiz
də eləcə həmişə mücərrəd xarakterimizə uyğun gəlir; amma biz taleni qabaqcadan bilmədiyimiz
kimi, bu xarakteri də a priori olaraq ağıl gözü ilə görmək bizə nəsib olmur: biz özümüzü də,
başqalarını da yalnız təcrübədə, a posteriori olaraq tanımağı öyrənirik. Əgər mücərrəd
xarakterimizin xassəsi elədirsə ki, yalnız şər xassəli təhriklə uzun mübarizədən sonra xeyir iş
görməyi qət etmək iqtidarındayıqsa onda bu mübarizə öncə olmalıdır, və onun sonunu
gözləmək zəruridir. Xarakterin dəyişməzliyi, bütün əməllərimizin törəndiyi mənbənin yekliyi, bir
olması barədə fikir bizi belə bir mövqeyə meylləndirməməlidir ki, xarakterin qərarını bu və ya
digər tərəfə öncədən yönəldək və xəbər verək, sonrakı qərar bizə göstərir ki, biz kimik və biz öz
əməllərimizin güzgüsündə necə əks olunuruq. Bununla da o məmnunluq və ya pərtlik hissləri
izah olunur ki, biz ötüb keçən həyat yoluna onlarla nəzər salırıq: bu iki hiss ona görə baş vermir
ki, bizim ötüb keçən əməllərimiz hələ də öz varlığını saxlayır, – onlar ötüb keçiblər, onlar
əvvəllər mövcud olublar, indi isə artıq onlar heçdirlər, amma bizim üçün onların böyük önəmi
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onların mənasından irəli gəlir, o mənadan ki, bu əməllər – xarakterin izi, iradənin güzgüsüdür və
biz ona nəzər salaraq, bizim gizli, məhrəm mənimizi, bizim iradəmizin nüvəsini dərk edirik. Bunu
biz qabaqcadan deyil, yalnız nəticədə bildiyimizdən, bizə zamanda, zaman daxilində səy etmək
və mübarizə aparmaq gərəkdir ki, öz əməllərimizlə yaratdığımız mənzərənin görüntüsü bizə
təskinlik versin, dilxor etməsin. Özü də, belə bir rahatlığın və ya belə bir pərtliyin mənası, mənim
artıq qeyd etdiyim kimi, aşağıda araşdırılacaqdır. Burada isə hələ ki, aşağıdakı mülahizələri
nəzərdən keçirmək zəruridir.
Mücərrəd və empirik xarakterlə yanaşı onların hər ikisindən fərqli olan nəsə üçüncünü
də xatırlatmaq lazımdır, – bu, qazanılmış xarakterdir, o, yalnız həyatın gedişində, dünyəvi
təcrübə prosesində formalaşır; insanı xarakterə malik olduğuna görə təriflədikləri və ya
xaraktersizliyə görə onu məzəmmət etdikləri zaman məhz ondan, qazanılmış xarakterdən
söhbət gedir. Əlbəttə, düşünmək olardı ki, empirik xarakter mücərrəd xarakterin təzahürü
olaraq dəyişməmişdir və hər cür təbiət hadisəsi kimi daxilən ardıcıldır, onda insan da bu
səbəbdən həmişə özünə bərabər və ardıcıl olmalıdır və ona görə də, təcrübə və düşüncə yolu
ilə xarakterin süni şəkildə kəsb edilməsinə onun ehtiyacı yoxdur. Amma bu, belə deyildir, və
insanın həmişə eyni olaraq qalmasına baxmayaraq, o, bununla belə, heç də hər zaman özünü
başa düşmür, müəyyən dərəcədə əsl özünüdərkə nail oluncaya qədər biz bir çox hallarda
özümüz sarıdan səhvə yol veririk. Empirik xarakter təbiətin sadə şövqü, həvəsi olaraq özlüyündə
qeyri-zəkavidir, və zəka hətta onun təzahürlərinə insan nə qədər böyük dərrakəliliyə və fikir
qüdrətinə malikdirsə, – bir o qədər də güclü mane olur. Zira sonuncular ona həmişə göstərirlər
ki, növ xarakteri olaraq ümumiyyətlə insana nə etmək münasibdir, o, nəyi istəyə və nəyi həyata
keçirə bilər.
Bu insana ayrıca o şeyin məğzinə varmağı çətinləşdirir ki, o, bütün bunların içərisindən,
öz fərdiliyinin təsiri ilə yeganə olaraq nəyi istəyir və nəyi edə bilər. O, özündə bütün ən müxtəlif
insani canatmaların və qüvvələrin rüşeymlərini, mayasını hiss edir; amma onların onun
fərdiliyindən müxtəlif dərəcələri onun üçün təcrübə olmadan aydınlaşmır və hətta əgər o, yalnız
məhz onun xarakterinə uyğun gələn meylləri seçirsə, onda o, ilkin olaraq seçdiyinə doğru
maneəsiz olaraq irəliləməyi arzu etdiyi təqdirdə o, hər halda, xüsusən ayrıca anlarda və müxtəlif
əhval-ruhiyyələrdə birincilərlə birləşə bilməyən tamamilə əks və qəti olaraq susdurulmalı olan
məqsədlərə doğru coşqun bir meyl hiss edir. Zira bizim yer üzərindəki fiziki, cismani yolumuz
səth deyil, həmişə yalnız xətt təşkil etdiyi kimi, eləcə də həyatda bir şeyi tutmağı və əldə etməyi
arzu edərək, biz saysız-hesabsız başqa şeylərdən imtina etməli, sağda və solda qalanlara
toxunmamalıyıq. Əgər biz bu qərara gələ bilməsək, əgər biz, yarmarkadakı uşaqlar kimi bizi
yolda cəzb edən hər bir şeydən yapışırıqsa, onda bu – xəttimizi səthə çevirmək cəfəng
arzusudur, biz o zaman əyri-üyrü, dolanbac xətlə hərəkət edəcəyik, azaraq müxtəlif tərəflərə
gedəcəyik və heç nəyə nail olmayacağıq. Və ya, başqa, Hobbsun hüquqi təliminə oxşar
müqayisədən istifadə edək: ona uyğun olaraq, hər bir kəs ilkin olaraq hər bir şeyə malik olmaq
hüququna malikdir, amma bu şeylərdən heç birinə malik olmaq üçün müstəsna hüquqa malik
deyildir, o, ayrıca şeylərə münasibətdə müstəsna hüquqa yalnız özünün bütün digər
hüquqlarından imtina yolu ilə nail ola bilər, özü də başqaları onun tərəfindən seçilmiş şeyə
münasibətdə eyni qaydada hərəkət edirlər, – həyatda da eynilə bu cür olur və biz hansısa
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müəyyən canatmamızı yalnız o halda ciddi olaraq və uğurla həyata keçirə bilirik ki, biz ona yad
olan bütün iddialardan əl çəkirik, başqa bütün hər bir şeydən imtina edirik, bu canatmanın
həzzəmi, şan-şöhrətəmi, zənginliyəmi, incəsənətəmi və ya fəzilətəmi yönəmli olmasından asılı
olmayaraq. Elə buna görə də, özlüyündə təkcə arzu və bacarıq hələ ki, kifayət deyildir və insan
həmçinin bilməlidir ki, o, nəyi istəyir, və bilməlidir ki, o, nəyi bacarır: o, xarakterini yalnız bu cür
aşkara çıxara və yalnız bu zaman həqiqi olan nəyisə edə, törədə bilər. Buna nail oluncaya
qədərsə o, empirik xarakterin təbii ardıcıllığına baxmayaraq, xaraktersizdir, və baxmayaraq ki,
bütövlükdə, o, öz demonu tərəfindən çəkilib aparılaraq, özünə sadiq qalmalı və öz
yolunu getməlidir, o, hər halda düz xətt deyil, dalğavarı, əyri-üyrü bir xətt çəkəcək, tərəddüd
edəcək, geri çəkiləcək, qayıdacaq, özünü peşmançılığa və əzaba məruz qoyacaqdır, və bütün
bunlar ona görədir ki, o, öz qarşısında böyük və kiçik olan, insan üçün əlçatan və mümkün olan
bir çox şeyləri görür, amma, bütün bunlarla yanaşı o, hər halda bilmir ki, bütün bunların
içərisində məhz nə yeganə olaraq onun üçün yararlı, onun tərəfindən yerinə yetirilə biləndir və
hətta onun ürəyincə olacaqdır. Elə buna görə də, o özünün deyil, özlərinin vəziyyəti və
şəraitində olan, yalnız onların özlərinin xarakterinə uyğun gələn başqa insanlara paxıllıq
edəcəkdir, hətta onlardan zəhləsi getsə də belə onların içərisində özünü bədbəxt hiss edəcəkdir.
Zira balığa yalnız suda, quşa – yalnız havada, köstəbəyə – yalnız yerin altında yaxşı olduğu kimi,
həmçinin hər hansı bir insan da özünü yalnız ona uyğun gələn atmosferdə yaxşı hiss edir; belə
ki, məsələn, saray atmosferində heç də hər kəs asanlıqla nəfəs ala bilmir. Başqa birisi bunu
kifayət qədər başa düşmədən,bir uğursuz cəhdlər edəcək, hərdənbir öz xarakterini zorlayacaq,
bütövlükdə isə hər halda ona güsəştə get məyə məcbur olacaqdır; onun öz xarakterinə rəğmən
çətinliklə əldə edəcəyi isə ona heç bir həzz gətirməyəcəkdir; onun bu yolda öyrəndikləri ölü
qalacaqdır; və hətta etik cəhətdən də onda xalis, bilavasitə coşqun həvəsdən deyil, anlayışdan,
ehkamdan doğulan, onun xarakteri üçün həddindən artıq nəcib olan,əməl sonradan eqoist
peşmançılıq yaradacaq və ona görə də,hətta onun öz gözlərində də hər cür qiymətini itirəcəkdir,
Velle pop discitur. Necə ki, biz özgə xarakterlərinin sarsılmaz olduğuna yalnız təcrübədə əmin
oluruq, vaxta qədərsə uşaqcasına inanırıq ki, guya zəkavi inandırmalar, xahişlər və yalvarışlar,
nümunə və alicənablıq kimisə o vəziyyətə gətirib çıxara bilər ki, o, öz təbiətindən əl çəksin, öz
davranışını dəyişsin, öz düşüncə tərzindən kənara çıxsın və ya hətta öz qabiliyyətlərini
genişləndirsin, eynilə bu cür qeyd etmək olar ki, bizim özümüzə münasibətdə də elə belə olur.
Yalnız təcrübədən bilirik ki, biz nə istəyirik və nə edə bilərik, ona qədər isə biz bunu bilmirik, biz
xaraktersizik və bir çox hallarda xaricdən vurulan ağır zərbələr bizi öz şəxsi yolumuza
qaytarmalıdır. Amma əgər biz, nəhayət, bunu dərk etmişiksə, onda biz ona nail olmuşuq ki, onu
adətən xarakter adlandırırlar, deməli biz qazanılmış xarakterə nail olmuşuq. Sonuncu, beləliklə,
öz fərdiliyinin mümkün olan dərəcədə mükəmməl dərkidir – bizim öz məxsusi empirik
xarakterimizin dəyişməz xassələrinin abstrakt, deməli, aydın bir bilgisi, mənəvi və cismani
qüvvələrin dərəcəsi və istiqaməti barədə bilik, yəni öz məxsusi fərdiliyinin bütün üstünlükləri və
zəif cəhətləri barədə bilik olmaqdan başqa bir şey deyildir. O, bizə imkan verir ki, bizim öz
məxsusi şəxsiyyətimizin əvvəlcə sistemsiz olaraq yerinə yetirdiyimiz birdəfəlik və həmişəlik
dəyişməz rolunu artıq şüurlu və metodiki olaraq yerinə yetirək, və dəyişməz anlayışların
rəhbərliyi altında onun daxilində şıltaqlıq və zəiflikdən yaranan boşluqları dolduraq. Özümüzün
elə bu olmadan da öz fərdi təbiətimiz üzündən zəruri olan davranışımızı, biz indi aydın və
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həmişə bizdə olan, həmişə malik olduğumuz prinsiplərə şüurlu olaraq müncər edirik, bu
prinsiplərin diktəsi altında biz onu o qədər düşünülmüş bir şəkildə yerinə yetiririk ki, sanki onu
əzbərləmişik, və bu zaman ötəri əhval-ruhiyyə və ya keçici, ötəri təəssürat bizi bir dəfə də
yolumuzdan etmir, yolda bizim rastlaşdığımız hansısa xırda bir təfsilatdan yaranan qəm və ya
sevinc bizi ləngitmir, və biz həyəcanlanmadan, tərəddüd etmədən, yoldan heç bir yayınma
olmadan irəliləyirik. Biz indi artıq nə istədiyimizi və nə edə biləcəyimizi görmək üçün yeni
öyrənənlər kimi fürsət gözləməyək, sınaqdan çıxarmayacağ, o yan bu yanında dolaşmayacağıq:
yox, biz bunu birdəfəlik və həmişəlik bilirik, hər bir seçim dərhal qərara gəlmək üçün bizə yalnız
ümumi müddəaları ayrı-ayrı hallara tətbiq etmək lazımdır. Biz bütövlükdə öz iradəmizi tanıyırıq
və buna görə də, imkan vermirik ki, ayrı-ayrı hallarda hansısa əhval-ruhiyyə və ya xarici təsir bizi
ona ümumiyyətlə zidd olan qərarlara doğru çəksin. Eynilə bu cür biz qüvvələrimizin və
zəifliklərimizin xarakterini və dərəcəsini bilirik, və bu bizi bir çox əzablardan qoruyur. Zira
mahiyyəti etibarı ilə başqa elə bir həzz yoxdur ki,o öz şəxsi qüvvələrini istifadə etmək və hiss
etmək qədər olsun, və ən böyük əzab – ehtiyac olduğu yerdə öz qüvvələrinin yetərli
olmamasını dərk etməkdir. Qüvvəmizin və zəifliyimizin nədə olmasının dərkinə çataraq, biz
özümüzün aşkar təbii istedadımızın hərtərəfli istifadə olunmasına və inkişafına can ataraq,
həmişə o yerə üz tutacağıq ki, burada onlar yararlı və dəyərlidirlər – amma qəti surətdə və
özümüzü ələ alaraq, o canatmalardansa yayınacağıq ki, onlar üçün bizdə təbiətən az istedad
vardır, açıq-aşkar uğurlu ola bilməyəcək cəhətlərdən saqınacağıq. Yalnız buna nail olan kəs
həmişə bütövlükdə və tam şüuru ilə özü olaraq qalacaqdır və heç bir vaxt öz günahı ucbatından
pis vəziyyətə düşməyəcəkdir, çünki, o, həmişə bilir ki, özündən nəyi gözləyə bilər. Ona tez-tez
öz qüvvələrini hiss etmək sevinci nəsib olacaq və o, öz zəifliyinin xatırlanmasından doğulan
ağrını, yəni, ehtimal ki,ona böyük ruhi əzab verən belə bir alçalmanı nadir hallarda hiss
edəcəkdir; buna görə də, öz bəxtsizlik dərkinə dözmək öz bacarıqsızlığına dözməkdən xeyli
dərəcədə daha asandır.
Əgər biz, beləliklə, öz qüvvəmizi və zəif cəhətlərimizi tam dərk etsək, onda biz bizdə
olmayan qabiliyyətləri aşkar etməyə çalışmarıq – biz saxta sikkə ilə oynamarıq, ona görə ki, belə
bir aldanma son nəticədə öz məqsədinə nail olmur. Doğrudan da əgər insan bütövlükdə – yalnız
öz iradəsinin təzahürü olduğundan, bundan daha cəfəng heç nə ola bilməz ki, refleksiyadan çıxış
edərək, gerçəklikdə olduğumuzdan fərqli olmağı, başqası olmağı arzu edək – axı bununla da
iradə birbaşa olaraq özünə zidd olmuş olur. Özgələrin xassələrini və xüsusiyyətlərini təqlid
etmək özgələrin paltarın geyməyə nisbətən xeyli dərəcədə daha biabırçıdır,zira bu, özünün heç
nə olmasına imza atmaq deməkdir. Öz şəxsi meyllərini və bütün mümkün qabiliyyətlərini və
onların dəyişməz sərhədlərini dərk etmək – cəhətdən özündən ən böyük məmnunluğa nail
olmaq üçün ən doğru yol, - bax, budur. Çünki xarici hadisələrə tətbiq oluna bilən daxili
hadisələrə də tətbiq oluna bilər, bizim üçün şərtsiz zərurətə tam əminlikdən daha həqiqi olan
başqa bir təsəlli yoxdur. Düçar olduğumuz bədbəxtlik bizi onu dəf edə bilən vasitələr barədə
fikir qədər əzmir, elə buna görə də, bizim sakitləşməyimiz üçün ən gerçək əməli vasitə – baş
verənlərə zərurilik nöqteyi-nəzərindən baxışdır: təsadüfi olan bütün hər bir şey o zaman bizim
qarşımızda dünyanı öz hökmündə saxlayan talenin aləti kimi durur və biz hesab edirik ki, düçar
olduğumuz dərd şərtsiz olaraq daxili və xarici şəraitin toqquşması nəticəsində yaranmışdır, yəni
biz fatalizmə tapınırıq. Biz özlüyündə əslində yalnız o vaxta qədər , giley-güzar edir deyinir və
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qəzəblənirik ki, bizdə bununla başqalarına təsir göstərmək və ya özümüzü misli görünməmiş
gərginliyə sövq etmək ümidi olur. Amma uşaqlar da, yaşlılar da artıq nəsə etməyin mümkün
olmadığını başa düşdükləri anda çox sürətlə sakitləşirlər:
Sinədəki qəlbi labüd olanla
cilovlayaraqcxxxviii.
Biz ələ keçirilmiş fillərə bənzəyirik ki, onlar bir neçə gün qorxunc şəkildə mübarizə aparır
və ipə-sapa yatmırlar, bunun faydasız olduğunu gördükləri zaman isə, həmişəlik ram olurlar, öz
boyunlarını dərhal və sakit bir şəkildə boyunduruğun altına salırlar. Biz – sanki çar Davud
kimiyik, o Davud kimi ki, hələ ki, onun oğlu sağ idi, əl çəkmədən yalvarışları ilə Yehovanı təngə
gətirib ümidsizlik içində qıvrılırdı amma elə ki, oğlu öldü, o, artıq onun barəsində bir daha
düşünmədi cxxxix . Elə buna görə də, saysız-hesabsız xroniki dərdlərə, məsələn, şikəstliyə,
yoxsulluğa, cəmiyyətdə aşağı mövqedə olmaya, eybəcərliyə, çox pis mənzilə bir çoxları
tamamilə etinasız bir şəkildə dözürlər və hətta bütün bunları sanki sağalmış bir yara kimi hiss
etmirlər, sadəcə olaraq ona görə ki, belə insanlar öz talelərinin bütün daxili və ya xarici
qaçılmazlığını dərk edirlər, halbuki daha çox xoşbəxt olanlar buna necə dözmək mümkün
olduğunu başa düşmürlər. Onun aydın anlamından daha möhkəm heç nə həm xarici, həm də
daxili zərurətlə barışdırmır. Əgər biz özümüzün həm yaxşı keyfiyyətlərimizi və qüvvələrimizi,
həm də öz nöqsanlarımızı və zəifliklərimizi birdəfəlik olaraq aydın bir şəkildə anlasaydıq, əgər biz
öz qarşımıza onlara uyğun gələn məqsədi qoysaydıq və əlçatmayandan imtina etsəydik
(fərdiliyimiz buna yol verdiyinə görə), onda bu, bizi əzabların ən acısından – özündən razı
olmamadan - bütün hər bir şeydən daha doğru bir şəkildə qorumuş olardı, özündən razı olmama
öz şəxsi fərdiliyini anlamamanın, təşəxxüsün və ondan irəli gələn təkəbbürün qaçılmaz nəticəsi
olur. Təqdim olunan özünüdərkin acı obyektinə Ovidinin bir şeiri əla tətbiq oluna bilər:
Üzgün, pərişan könlümdən buxovları dərhal qırıb atan və
Birdəfəyə və həmişəlik bütün ağrısını çəkib qurtarmış kəs ruhunun ən yaxşı xilaskarıdırcxl.
Qazanılmış xarakter barəsində mənim demək istədiklərim bunlardır. O, məxsusi mənada
etika üçün yox, praktik həyat üçün daha önəmli, mühümdür, amma üçüncü növ kimi onun
analizini mücərrəd və empirik xarakterin analizi ilə bir sıraya qoymaq gərək, onun
aydınlaşdırılması üzərində isə biz ona görə bir qədər çox dayanmalı idik ki, özünün bütün
təzahürlərində iradənin zərurətə tabe olduğunu göstərək, halbuki, o, özlüyündə azad və hətta
hər şeyə qadir adlandırıla bilər.

§ 56
Bu azadlığın, bu qüdrətin aşkarlanması və izi olaraq bütün görünən dünya çıxış edir,
onların təzahürü o qanunlara uyğun olaraq ardıcıllıqla inkişaf edir ki, bunları öz ardınca idrak
forması gətirir, – bu azadlıq başqa cür də aşkar oluna bilər, özü də o yerdə aşkar oluna bilər ki,
burada onun qarşısında onun öz məxsusi mahiyyətinin tamamilə adekvat dərki ən mükəmməl
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təzahürdə qalar. Bu, iki cür baş verir. Ya burada da, fikrin və özünüdərkin zirvəsində də, o, onu
istəyir ki, bunu o, kortəbii olaraq və özünü tanımayaraq istəyirdi, – idrak belə halda da, elə ayrıayrı hallarda olduğu kimi, həm də bütövlükdə onun üçün həmişəlik olaraq motiv olaraq qalır;
ya, da əksinə, bu idrak onun üçün kviyetiv olur kicxli, bu da, hər hansı bir arzunu ram və ləğv edir.
Həyat iradəsinin artıq yuxarıda ümumi cizgilərdə təsvir edilən təsdiqi və ya inkarı elə bundan
ibarətdir: fərdin fəaliyyətinə münasibətdə iradənin ayrıca təzahürü deyil, ümumi təzahürü
olmaqla, o, xarakterin inkişafına mane olmur və bununla da onu modifikasiya etmir, o, öz
ifadəsini ayrı-ayrı əməllərdə də tapmır; amma insanın bütün əvvəlki davranışını get-gedə artan
qüvvə ilə təsdiqləyərək və ya, əksinə, ondan üz döndərərək, o, həyati şəkildə o prinsipi ifadə
edir ki, onu indi iradə, idrakın işığında azad bir surətdə seçmişdir.
Bu sonuncu kitabın əsas mövzusunu təşkil edən bütün bu fikirlərin daha aydın inkişafı
azadlıq, zərurət və xarakter barədə epizodik düşüncələrimizlə bizim üçün artıq bir qədər
yüngülləşmiş və hazırlanmışdır. Amma o, bizim üçün o zaman daha yüngül olacaqdır ki, bu
zaman biz, sonuncu mühakimələri bir tərəfə qoyaraq, hər şeydən öncə həyatın özünə diqqət
yetirəcəyik, bu, istəmə və ya istəməmə böyük bir məsələni təşkil edir, – və özü də bunu elə
edəcəyik ki, ümumiyyətlə, onu bilməyə çalışaq ki, o, əslində iradənin özünə onun təsdiq nə
verir (axı iradə hər yerdə bu həyatın gizli, məhrəm mahiyyətini təşkil edir), bu təsdiq onu necə
və nə qədər təmin edir. Qısa deyilsə, biz özümüz üçün aydınlaşdıracağıq ki, iradənin bu öz
mülkü olan bu dünyadakı vəziyyəti kimi ümumi və mühüm cizgilərdə nəyi nəzərdən keçirmək
lazımdır, bu dünya isə, hər tərəfdən ona məxsusdur.
Hər şeydən öncə mən burada o mühakiməni xatırlatmaq istərdim ki, onunla mən ikinci
kitabı tamamlamışdım, – iradənin məqsədinə dair orada qoyulan məsələ barədə mülahizəni
xatırlatmaq istərdim; ona cavab əvəzinə biz əyani olaraq gördük ki, iradə öz təzahürünün
aşağıdan ən yüksəyə kimi bütün pillələrində son məqsədə və necə də tamamilə yaddır və daimi
can atmadadır, onun yeganə mahiyyəti də bundan ibarətdir, zira əldə edilmiş heç bir məqsəd
buna son qoymur, qəti olaraq ödənilmə tanımır və yalnız xarici, zahiri maneə ilə ləngidilə bilər,
özlüyündə isə sonsuzluğa gedib çıxır. Biz bunu bütün təbiət hadisələri içərisində ən sadəsində ağırlıqda - gördük: o, məkansız, yeri bilinməyən mərkəzə səy etməkdən və can atmaqdan
qalmır, oraya çatmaq isə onun üçün və materiya üçün məhv olma olardı, – o, səy etməkdən və
can atmaqdan dayanmır, bütün kainat bir topaya sıxlaşıb yığılsa belə. Biz bunu təbiətin başqa
sadə hadisələrində də görürük: bərk cisim, əriyərək və ya həll olaraq maye halına doğru can atır,
təkcə bu halda onun kimyəvi qüvvələri azad olur: donma, donub qalma – əsarətdir onu bu
əsarətdə saxlayansa soyuqdur. Maye buxar halına can atır, hər hansı bir təzyiqdən xilas olan
kimi isə dərhal bu hala keçir. Qohumluğu, yaxınlağı olmayan heç bir cisim yoxdur, və ya ehtirası,
təəşşüqü olmayan, Yakob Böme belə demişdi. Elektrik daxili özündəkiləşməsini sonsuzluğa
qədər yayır, baxmayaraq ki, yer kürəsinin kütləsi onun təsirini udur. Qalvanizm də, həmçinin,
dirək mövcud oluncaya qədər özündəikiləşmənin və barışmanın məqsədsiz və fasiləsiz
yeniləşən aktıdır. Bitkinin də həyatı elə bu cür,daim oyaq, heç vaxt ödənilməyən canatmadır, bu
fasiləsiz hərəkət, formaların yüksəlməkdə olan sırası vasitəsilə, sonuncu nöqtəqə, toxum
yenidən ilkin məntəqə oluncaya qədər, və beləcə sonsuzluğa kimi təkrar olunur: heç bir yerdə
məqsəd yoxdur, heç bir yerdə son, qəti ödənilmə, heç bir yerdə istirahət yoxdur. Eyni zamanda
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ikinci kitabdan xatırladaq ki, təbiətin müxtəlif qüvvələrindən və üzvi formalarından hər biri
digərinin əlində olan, ixtiyarında olan materiyaya iddia edir, onlardan hər biri bu materiyada
təzahür olunmaq istəyir, zira dünyada hər bir şey yalnız o şeyə malikdir ki, onu başqasının
əlindən almışdir və beləcə ölüm-dirim mübarizəsi əbədi olaraq davam edir, və başlıca olaraq
məhz ondan o əks-təsir irəli gəlir ki, bunun da nəticəsində hər bir şeyin ümumi canatması bu
gizli, məhrəm mahiyyəti maneə ilə qarşılaşır, əbəs yerə ona basqı göstərir, amma öz təbiətini
dəyişə bilmir və həmin hadisə,təzahür məhv olanacan intizarda qalır və onda başqaları onun
yerini və materiyasını zəbt edirlər.
Hər bir şeyin özündəsini və nüvəsini təşkil edən bu canatmanı biz artıq çoxdan o
statusda qəbul etmişik ki, o, bizlərdə ən aydın bir şəkildə aşkara çıxır, tam şüurun işığında iradə
adını daşıyır. Onunla onun müvəqqəti məqsədi arasındakı maneədən yaranan ləngiməni biz
əzab adlandırırıq, məqsədə nail olmanı isə – ödənilmə, rifah, xoşbəxtlik adlandırırıq. Bu adları
biz şüursuz dünyanın yuxarıda xatırlanan hadisələrinə, təzahürlərinə də aid edə bilərik, bu
hadisələr, təzahürlər dərəcəsinə görə daha zəif, amma mahiyyəti etibarı ilə tamamilə eynidir. Və
əgər onlara bu cür baxsaq, onları daim əzab çəkən və möhkəm xoşbəxtlikdən məhrum olan
kimi görürük. Zira hər hansı bir canatma ehtiyacdan, öz vəziyyətindən məmnun olmamadan irəli
gəlir və deməli, hələ ki, ödənilməyincə o- əzabdır; amma heç bir ödənilmə dayanıqlı deyildir,
əksinə, o, həmişə yalnız yeni canatma üçün çıxış nöqtəsidir. Biz görürük ki, hər bir meyl hər
yerdə necə də müxtəlif maneələrlə əhatə olunmuşdur, onu daimi mübarizədə görürük, yəni o,
bizə həmişə əzab şəklində gəlir. meylin son məqsədi yoxdur – deməli, əzabın da ölçüsü və
məqsədi yoxdur.
Amma bizim şüursuz təbiətdə yalnız kəskinləşmiş diqqətlə və gərginliklə kəşf etdiyimiz
şey dərk edən təbiətdə, heyvani dünyanın həyatında bizim qarşımızda aşkar bir tərzdə çıxış edir
ki, onun da daimi əzabını göstərmək asandır. Bu aralıq pillədə dayanmayaraq, o yerə müraciət
edək ki, bütün hər bir şey burada idrakın tam işığında ən aydın bir görüntü kəsb edir, – insan
həyatına müraciət edək. Zira iradənin təzahürü təkmilləşdikcə, əzab da getdikcə daha çox aşkar
olur. Bitkidə hələ ki, hissiyyat yoxdur, deməli, ağrı da yoxdur; əzabın müəyyən, çox zəif dərəcəsi
aşağı pillədə olan heyvanlara, infuzoriyalara və şüaşəkillilərə xasdır; hətta həşəratlarda belə
hiss və əzab qabiliyyəti hələ ki məhduddur, və yalnız mükəmməl sinir sisteminə malik olan
onurğalılarda o, yüksək dərəcəyə nail olur və intellektin inkişaf ölçüsünə uyğun olaraq getdikcə
artır.
Beləliklə, idrakın aydınlığının güclənmə dərəcəsinə və şüurun yüksəlmə dərəcəsinə
uyğun olaraq, əzab da artır, və o özünün ən yüksək dərəcəsinə insanda nail çatırr və hər halda o,
burada da, insan nə qədər aydın bir şəkildə dərk edirsə, nə qədər böyük intellekt sahibidirsə, o,
bir o qədər də güclü olur: düha olan kəs bütün hamıdan daha çox əzab çəkir. Mən Koqeletin
məşhur kəlamını burada məhz bu mənada, yəni, sadəcə olaraq abstrakt bilik mənasında deyil,
ümumiyyətlə idrakın qüvvəsi mənasında başa düşürəm və ona iqtibas edirəm: "Biliklərini artıran
kəs qəmini də artırır"cxlii. Şüurun dərəcəsi ilə əzabın dərəcəsi arasındakı bu dəqiq uyğunluğu
fəlsəfi rəngkar, və ya rəngkarlıq edən filosof Tişbeyn əyani və aydın,xüsusi bir obrazda gözəlliklə
göstərmişdir. Onun rəsminin yuxarı hissəsində uşaqları əllərindən alınan qadınlar təsvir edilir:
müxtəlif qruplarda və pozalarda onlar dərin ana kədərini, dəhşəti, məyusluğu müxtəlif cür ifa
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edirlər; aşağı hissəsində eynilə elə bu cür qruplaşmada və yerləşmədə quzuları əllərindən alınan
qoyunlar təsvir olunur, belə ki, yuxarıda qalan hissədə verilən hər bir insan başının və insan
pozasının aşağıda, heyvanlar içərisində tam analogiyası vardır və dərhal görünür ki, kor, susqun
heyvani şüurda mümkün olan ağrı yalnız şüurun və idrakın aydınlığı ucbatından mümkün olan
böyük əzaba hansı nisbətdədir.
Buna görə də, iradənin daxili və köklü,əsl taleyini biz insani varlıqda nəzərdən
keçirəcəyik. Hər bir kəs həmin, yalnız bir qədər daha zəif və müxtəlif dərəcələrdə ifadə olunan
şeyi heyvanların həyatında da asanlıqla görə bilər və əzab çəkən heyvani aləmin nümunələri
onun üçün hər cür həyatın mahiyyəti etibarı ilə əzab olduğuna əmin olmaqdan ötrü kifayət
edəcəkdir.

§ 57
İdrakın işığına bürünən hər bir pillədə iradə özünə fərd kimi təzahür olunur. Sonsuz
məkanda və zamanda insan fərdi özünü sonlu və deməli, onların daxilinə atılan, onlarla
müqayisədə az əhəmiyyətli bir kəmiyyət kimi görür; onların qeyri-məhdudluğu nəticəsində o,
heç bir vaxt öz varlığının mütləq yox, həmişə nisbi nə zaman və harada-sına malik olur. zira
onun yeri və əsri – sonsuz və sərhədsiz olanın sonlu bir hissəsidir. Onun əsl varlığı – yalnız
indidədir, bu indinin keçmişə qarşısıalınmaz yürüşü ölümə daimi keçid, daimi ölmədir; zira
insanın keçmiş həyatı, onun indidəki bəzi nəticələri və iradəsinin onda həkk olunmuş izləri
istisna olunmaqla, artıq tamamilə arxada qalmış, ölüb getmiş və o, daha yoxdur. Elə buna görə
də, zəkanın nöqteyi-nəzərindən, insan üçün fərqi olmamalıdır ki, bu keçmiş nədən ibarət
olmuşdur – sevincdən və ya kədərdən. İndi isə daimi olaraq onun əlləri altında keçmişə çevrilir,
gələcək isə qətiyyən məlum deyildir və həmişə qısamüddətlidir. Beləliklə, onun hətta yalnız il
formal tərəfdən nəzərdən keçirilən mövcudluğu, - indinin daimi olaraq ölü keçmişə qərq
edilməsi daimi ölmədir.Ona fiziki cəhətdən baxıldıqda isə aşkar olur ki, yeriməmiz yalnız daimi
ləngidilən düşmə olduğunu kimi, bədənimizin həyatı da – yalnız xroniki ləngidilən ölmədir,
ölümün yenidən və yenidən təxirə salınmasıdır; nəhayət, bizim ruhumuzun fəaliyyəti də – xronik
olaraq uzaqlaşdırılan üzüntüdür. Hər bir tənəffüs fasiləsiz olaraq hücumda olan ölümü əks
etdirir, onunla biz, hər bir saniyə mübarizə aparırıq,daha böyük zaman aralıqları vasitəsilə isə
biz hər bir udum yeməklə, hər bir yuxu ilə, hər bir qızınma və i.a. ilə mübarizə aparırıq. Son
nəticədə ölüm qələbə çalmalıdır, zira biz – artıq doğuluşun özündən başlayaraq onun malı,
şikarıyıq və o öz qurbanı ilə onu uduncaya qədər yalnız müvəqqəti olaraq oynayır. O vaxtacansa
biz böyük səy və səmimi qayğı ilə öz həyatımızı mümkün olduğu qədər davam etdiririk, bir növ
onun kimi ki, sabun qovuqlarını daha uzun müddət və daha çox şişirdirlər, baxmayaraq, sözsüz
bilirlər ki, o, partlayacaqdır.
Əgər artıq şüursuz təbiətdə biz gördük ki, onun daxili mahiyyəti məqsəd və rahatlığı
olmadan fasiləsiz canatmadan ibarətdir, onda heyvanların və insanların nəzərdən keçirilməsi
zamanı bu, bizim üçün müqayisə olunmaz dərəcədə daha aydın olur. İstəmək və can atmaq –
onların bütün mahiyyəti, bax, budur, sönməyən təşnəlik kimi. Hər cür istəyin əsası isə – tələbat,
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ehtiyac, yəni əzabdır, belə ki, insan ona artıq əzəldən və özünün təbiətinə görə tabedir. Əgər
həddindən artıq asanlıqla ödənilmə arzu obyektlərini dərhal onun əlindən alırsa və buna görə
də, insanda arzu obyektləri olmursa, onda onu dəhşətli boşluq və üzüntü öz ağuşuna alır, yəni
onun varlığı və həyatının özü onun üçün çəkilməsi mümkün olmayan bir yükə çevrilir. Beləliklə,
onun həyatı əzab və üzüntü arasında saat kəfgiri kimi geriyə və irəliyə doğru rəqs edir, bütün
həyat həqiqətdə özünün sonuncu elementlərində bunlara parçalanır. Bu, özünün çox gözəl
ifadəsini onda tapmışdır ki, insan bütün əzab və əziyyətləri cəhənnəmə apardıqdan sonra, səma
üçün üzüntüdən savayı heç nə qalmamışdı.
Lakin iradənin hər hansı bir təzahürünün mahiyyətini təşkil edən əbədi canatma
təcəssümün yüksək pillələrində özünün birinci və ən ümumi əsasını onda tapır ki, iradə burada
özlüyündə canlı bədən olaraq təzahür olunur və qəti və dəyişməz bir buyruq alır – onu
qidalandırmaq barədə; və belə bir buyruğa qüvvəni məhz o verir ki, bu bədən, bu cisim
obyektivləşdirilmiş həyat iradəsinin özüdür. Buna uyğun olaraq insan bu iradənin ən
mükəmməl obyektivasiyası kimi bütün varlıqlardan ən çox ehtiyac içərisində olanıdır, o, –
büsbütün konkret istək, başdan-ayağa ehtiyac, minlərlə tələbatların bir-birinə qarışmasıdır.
Onlarla o yer üzərində, öz ixtiyarına buraxılmış bir halda, təkcə öz dərdi və ehtiyacından savayı
hər şeydən qafil, biagah olaraq yaşayır, elə buna görə də, bu həyatın qorunub-saxlanılması
qayğısı hər gün yeni bir israrlıqla yaranan bu qədər ağır tələblər daxilində, adətən, bir qayda
olaraq bütün insan həyatını öz məzmunu ilə doldurur. Bu qayğıya bilavasitə olaraq sonradan
ikinci tələb – nəslin davam etdirilməsi tələbi də qoşulur. Eyni zamanda o, bütün tərəflərdən
cürbəcür təhlükələrlə əhatə olunmuşdur, onların aradan qaldırılması üçünsə daimi sayıqlıq
gərəkdir. O, öz yolunu ehtiyatlı addımlarla, ətrafı ürkək nəzərlə süzərək keçir, zira minlərlə
təsadüf və minlərlə düşmən onu güdürlər. O, vəhşilik dövründə də belə yaşamışdır, onun
sivilizasiyalı həyatı da belə keçir və onun üçün heç bir şeydə təhlükəsizlik yoxdur:
Qısa ömrünüz həyatın cəngəllikləri içində
Saysız təlaş və hədə- qorxu içində keçir!
(Lukretsi II, 15)
Əksər insanların həyatı – yalnız bu mövcudluğun özü uğrunda daimi mübarizədir, və
onlar qabaqcadan əmindirlər ki, ondan məğlubiyyətlə çıxacaqlar. Və onları bu çətin döyüşdə
inadcıllıq göstərməyə məcbur edənsə həyat eşqindən çox ölüm qorxusudur, amma ölüm
qorxusu qarşısıalınmaz bir tərzdə pərdə arxasında dayanır və hər bir an daxil ola bilər. Həyatın
özü- də burulğanlar və sualtı daşlarla dolu böyük bir dənizdir ki,orada insanlar böyük
ehtiyatlılıq və səylə onlardan yayınır, baxmayaraq o, bilir ki, əgər hətta ona bütün gərginliyi və
məharəri sayəsində onlardan yan ötüb keçmək nəsib olsa da, bu onu hər bir addımda böyük,
tam, qaçılmaz və çarəsi tapılmaz bir qəzadan,fəlakətə – ölümə - yaxınlaşdırır; o, bilir ki, yolu
birbaşa ona doğrudur, o, üzücü gəmi səyahətinin son məqsədidir və onun üçün yanından
ötdüyü bütün sıldırımlardan daha dəhşətlidir.
Amma, eyni zamanda, aşağıdakılar da diqqəti cəlb edir: bir tərəfdən, bütün həyat
ölümdən yayınmadan ibarətdir, həyatın əzab və əziyyətləri asanlıqla o dərəcəyə qədər arta bilər
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ki, ölümün özü arzu olunan olur və insan könüllü olaraq ona can atır, digər tərəfdən ehtiyac və
əzablar insana bir qədər rahatlıq verən kimi isə, dərhal sıxıntı yaxınlaşır, belə ki, o, hökmən
"vaxtı necəsə keçirməli olur.» Bütün yaşayanları məşğul edən və onları hərəkətdə saxlayan şey,
– var olma meylidir. Amma onlar varlıqla təmin olunduqları zaman isə, onlar bununla nə
edəcəklərini bilmirlər: elə buna görə də, onları hərəkətə gətirən ikinci şey – varlığın ağırlığından
azad olmaq, onu hiss olunmayan etmək, "vaxtı öldürmək", yəni sıxıntıdan qaçmaq meylidir. Ona
görə də, biz görürük ki, demək olar ki, ehtiyacdan və qayğıdan sığortalanmış bütün insanlar
başqa çətinliklərdən qurtularaq, sonra özləri üçün bir yükə, ağırlığa çevrilirlər və hər bir ötən
saatı, yəni həyatdan hər bir azalmanı bir uduş hesab edirlər, o həyatdan ki, bu vaxta qədər onu
bütün qüvvələri ilə mümkün olduğu dərəcədə daha çox uzatmağa çalışırdılar. Sıxıntı,darıxma isə
mühümlüyü heç də az olmayan bəladır: son nəticədə o, sifətə əsl ümüdsizlik, məyusluq
möhürünü vurur. Bununla da, o, elə edir ki, insanlar kimi bir-birini az sevən varlıqlar, hər halda
təkidlə bir-birlərini axtarırlar, və o, bununla da ictimailiyin mənbəyinə çevrilir. Ona, eləcə də
başqa bütün ümumi bəlalara qarşı hər yerdə, artıq elə təkcə dövlət müdrikliyinin təsiri ilə
kütləvi miqyasda ölçü götürülür, ona görə ki, bu bir bəladır, eləcə də onun əks ifrat dərəcəsi –
aclıq insanları böyük azğınlığa gətirib-çıxara bilər: xalqa panis et circenses *çörək və sirk
tamaşası cxliii ] gərəkdir. Filadelfiyanın ciddi cinayət- cəza sistemi sadəcə olaraq darıxmanı
tənhalıq və fəaliyyətsizlik vasitəsilə cəzaya çevirir, və bu cəza o qədər dəhşətlidir ki, artıq
dustaqları intihara gətirib çıxarır. Ehtiyac xalqın daimi bəlası olduğu kimi, sıxıntı da varlıların
daimi bəlasıdır. Adi həyatda bazar günü sıxıntı ilə – həftənin digər altı günü isə ehtiyacla təmsil
olunur.
Beləcə, hər hansı bir insan həyatı dəyişməz şəkildə arzu və ödənilmə arasında keçir. Arzu
öz təbiətinə görə – əzabdır; ödənilmə tezliklə bezdirir, məqsəd qeyri-real olur, malik olma
lətafətdən məhrum edir, arzu və tələbat yenə də, yeni formada meydana çıxır, əgər belə
olmursa, –hüzn, boşluq və sıxıntı başlayır, onlarla mübarizə isə ehtiyacla mübarizə kimi
əzablıdır. Əgər arzu və ödənilmə bir-birini həddindən artıq tez və həddindən artıq gec
əvəzləmirsə, onda bu, onlar tərəfindən gətirilən əzabı son dərəcə azaldır və həyatı xoşbəxt edir.
Zira həyatın son dərəcə gözəl tərəfi, ən təmiz sevincləri adlandırılmalı olan digər bütün hər şey
(amma məhz ona görə ki, onlar bizi real varlıqdan ucalara qaldırırlar və onun təmənnasız
tamaşaçılarına çevirirlər), yəni hər hansı bir istəyə yad olan xalis idrak, gözəllikdən həzz alma,
sənətin bəxş etdiyi həqiqi sevinc, – bütün bunlar nadir qabiliyyətlər tələb edərək olduqca az
adama nəsib olur, özü də ötüb-keçən bir röya kimi; və sonra məhz bu azlıq təşkil edənlərdə
daha yüksək intellektual qüvvə elə əzablara qarşı həssaslıq doğurur ki, küt insanlar onları heç bir
vaxt duya bilməzlər, bundan savayı o, onları onlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən varlıqlar
arasında tənha edir, odur ki, burada da müvazinət bərpa olunur. Amma insanların mütləq
əksəriyyəti üçün xalis intellektual həzzlər əlçatmazdır, xalis idrakın sevincinə onlar demək olar
ki, tamamilə qabil deyillər, – onlar bütövlükdə istəyə qərq olmuşlar. Elə buna görə də, onların
əlaqəsinə hüsn-təvəccöhünü yalnız o şey doğura, onlar üçün o şey maraqlı ola bilər ki, o, bu və
ya digər qaydada onların iradəsini oyatsın – hətta onunla yalnız uzaq və yalnız potensial əlaqə
ilə də olmuş olsa belə; iradə tamamilə iştirak etməyə də bilməz, ona görə ki, onların həyatı
idraka nisbətən müqayisə olunmaz dərəcədə daha çox istəkdən ibarətdir: təsir və reaksiya –
onların yeganə stixiyası, - bax, budur. Bu xassənin sadəlövh təzahürlərini gündəlik həyatın
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xırdalıqlarında görmək mümkündür: belə ki, məsələn, onlar öz adlarını ziyarət etdikləri görməli
yerlərə yazırlar, bununla ona reaksiya verirlər ki, yaxşı ki, onlara təsir göstərməmiş yerə onlar
özləri təsir göstərsinlər; eynilə bu cür qeyd etmək olar ki, onlar özgə ölkədən gətirilən nadir
heyvanı çətinliklə sakit bir tərzdə nəzərdən keçirə bilərlər, – yox, onlar onu hökmən cırnatmalı,
onunla öcəşməli, oynamalıdırlar, nədir ki, təsiri və reaksiyanı hiss etsinlər. Amma iradənin
oyadılmasına olan bu tələbatın xüsusən təzahür olunduğu yerdə, ixtirada, kart oyununda
kartların paylanmasında belə olmuş olsa, bəşəriyyətin, doğrudan da, acınacaqlı tərəfinin ifadəsi
kimi çıxış edir.
Amma təbiət bizə nə verirsə versin, xoşbəxtlik bizə nə verirsə versin, biz nə oluruqsa
olaq və nəyə sahib oluruqsa olaq– həyata xas olan əzabdan yaxa qurtarmaq heç bir halda
mümkün deyildir:
Peleyin oğlu, üzünü göylərə tutub
Göz yaşı tökdü.cxliv.
Və ya:
Mən Kronos Zevsin oğlu idim, amma, bununla belə,
əzablarım sonsuz idicxlv.
Əzabdan qurtulmaq üçün göstərilən aramsız səylər yalnız ona gətirib çıxarır ki, o, öz
simasını dəyişir. Öncə o, məhrumiyyət, ehtiyac, mövcudluq qayğısı olur. Əgər bu simada olan
əzabı qovmaq səadəti nəsib olursa (bu, da çox çətindir), o, dərhal yaşa və şəraitə uyğun bir
şəkildə dəyişərək, minlərlə başqa formalarda meydana çıxır: cinsi hiss, ehtiraslı məhəbbət,
qısqanclıq, paxıllıq, nifrət, qəzəb, qorxu, şöhrətpərəstlik, tamahkarlıq, xəstəlik kimi – və s. və i.a.
Əgər, nəhayət, o, hər hansı başqa bir formada təzahür olunmaq üçün yol tapmırsa, onda o,
matəm libasında, doyub bıqmanın və darıxmanın ifadəçisi olan boz libasda üzə çıxır, o zaman bu
darıxmanın əleyhinə ən müxtəlif vasitələr axtarılır. Əgər son nəticədə onu qorxutmaq nəsib
olursa, onda əzabın əks, əvvəlki formalarından birinə yol vermədən bunu etmək çətin ki
mümkün olsun və beləliklə, nağıl təzədən başlanır, zira hər bir insan həyatı əzab və darıxma
arasında dövr edir. Bu həqiqət nə qədər acı olsa da, mən hər halda onun bir tərəfinə diqqət
yetirirəm, həmin tərəfdən baxıldıqda təsəlli tapmaq və hətta, ola bilsin ki, öz şəxsi dərdinə qarşı
stoik etinasızlıq da mümkün olar. Biz hər bir bədbəxtliyimizdən başlıca olaraq ona görə şikayət
edir, ona görə deyinirik ki, onu səbəblərin çəlpəşiyindən meydana çıxan təsadüf hesab edirik,
düşünürük ki, bütün bunlar çox asanlıqla başqa cür də alına bilərdi. Axı adətən, bir qayda olaraq,
biz bilavasitə labüd və tamamilə ümumi olan bəladan gileylənmirik, qocalığın və ölümün
zəruriliyi və gündəlik rahatsızlıqlar çoxluğu da buraya aiddir. Əzabın kəskinliyini artıran şey
barədə – çox yəqin ki, onu məhz bizə yönəldən şəraitin təsadüfi olması barədə fikirdir. Əgər biz
başa düşsək ki, əzab özlüyündə həyata xas olan və qaçılmazdır, təsadüfdən isə onun yalnız
forması, onun yalnız qəbul etdiyi şəkil asılıdır, deməli, bizim hər hansı bir kədərimiz o yeri tutur
ki, bu olmasaydı, onun yerini dərhal başqa bir dərd tutacaqdı, o dərd ki, verilmiş məqamda
indiki kədər onu sıxışdırır, tale onun üzərində mahiyyəti etibarı ilə az hakimiyyətə malikdir, –
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əgər biz bunu düşünüb-daşınsaq, onda belə bir fikir canlı inama çevrilərək, stoik biganəliyin
əhəmiyyətli dərəcəsini meydana çıxara bilər və öz rifahı sarıdan məşəqqətli qayğını olduqca
azalda bilər. Amma gerçəklikdə bilavasitə əzab hissi üzərində zəkanın belə bir hökmranlığına
nadir hallarda rast gəlinir və ya heç zaman rast gəlinmir.
Özü də, əzabların qaçılmazlığı onlardan birinin digəri tərəfindən sıxışdırılıb çıxarılmasıdır
və birinin sonunun öz ardınca digərinin başlanğıcını gətirməsi barədə yuxarıda söylənilən
mülahizə hətta paradoksal, amma mənasız olmayan bir hipotezə də gətirib çıxara bilər ki, hər
bir fərd üçün ona xas olan əzab ölçüsü onun öz təbiəti tərəfindən birdəfəlik və həmişəlik olaraq
müəyyənləşmişdir və bu ölçü nə boş qala, nə də həddindən artıq doldurula bilməz, əzabın
formaları necə dəyişilirsə, dəyişilsin. Bir nöqteyi-nəzərdən insanın əzabı və rifah halı qətiyyən
kənardan müəyyənləşmir, yalnız bu ölçü ilə müəyyənləşir, bu fərdi həyat tərzi ilə müəyyənləşir,
o da doğrudur ki, bu fərdi həyat tərzi də müxtəlif dövrlərdə şəxsin fiziki vəziyyətinə uyğun
olaraq, bir sıra gücləndirilmə və zəiflədilməyə məruz qalır, amma bütövlükdə isə dəyişməz qalır
və - temperament və ya, daha dəqiq deyilsə, dərəcə adlandırılanı təşkil edir, bu o dərəcə də
Platonun "Dövlət"in birinci kitabındakı ifadəsinə görə ευκολοσ və ya δυςκολοσ kimi, yəni həmişə
şən,gülərüz və ya qaşqabaqlı,qəmgin kimi təzahür olunur. Bu hipotezin xeyrinə yalnız o məlum
məşhur müşahidə danışmır ki, böyük əzablar kiçikləri tamamilə susdurur və əksinə, böyük
əzabların yoxluğu zamanı, hətta xoşa gəlməyən əhəmiyyətsiz hallar belə bizə əziyyət verir və
bizim ovqatımızı təlx edir, – amma təcrübə, həmçinin onu da öyrədir ki, təkcə onun barəsindəki
fikir belə, bizi titrəməyə məcbur edən böyük bədbəxtlik həqiqətən baş verdiyi zaman, ağrının
ilkin anını yaşadıqdan sonra, ümumiyyətlə, əhval-ruhiyyəmiz demək olar ki, dəyişikliyə
uğramadan öz yerində qalır və əksinə, çoxdan arzu olunan xoşbəxtlik baş verdiyi zaman isə biz
özümüzü uzun müddət seziləcək dərəcədə daha yaxşı, əvvəlkindən daha məmnun hiss etmirik.
Yalnız dərdin və ya xoşbəxtliyin baş verdiyi an bizi güclü bir tərzdə, qeyri-adi dərəcədə sarsıdır
– dərin kədərlə və ya gur sevinclə, amma həm o, həm də bu, sürətlə yox olur, ona görə yox olur
ki, onlar illüziyaya əsaslanmışlar. Axı onlar bilavasitə olaraq verilmiş dərdin və ya verilmiş həzzin
təsiri ilə meydana çıxmırlar, ona görə meydana çıxırlar ki, qarşımızda yeni bir gələcəyin
perspektivi açılır, bu perspektivi isə biz onlarda qabaqcadan görürük. Yalnız ona görə ki, qəm və
ya sevinc gələcəkdən nəyi isə tutub saxlamışlar, onlar əndazəsiz güclənə bilərlər, amma bu, çox
da uzun sürməz.
İrəli sürülən hipotezə uyğun olaraq, həm idrakda, həm də əzab və ya məmnunluq
hissində olduqca əhəmiyyətli hissə subyektiv və a priori olaraq müəyyənləşir, bu, öz təsdiqini o
faktda tapır ki, insanın şənliyi və ya məyusluğu xarici şəraitdən, zənginlikdən və ya statusdan
irəli gəlmir; axı biz yoxsullar içərisində də, ən azı, zənginlər içərisində olduğu qədər şən
fizionomiyalarla rastlaşırıq; onu da göstərək ki, intihara aparıb çıxaran motivlər son dərəcə
müxtəlifdir, və biz elə bir bədbəxtliyi göstərə bilmərik ki, bu, istənilən xarakter halında böyük
ehtimalla intihara aparıb çıxarmaq üçün kifayət qədər böyük ola bilsin, digər tərəfdənsə, az
bədbəxtlik tapılar ki, o qədər kiçik olsun ki, onun üçün səbəb olaraq çıxış edə bilməsin. Əgər
bizim şən və ya qəmli olma dərəcəmiz həmişə eyni deyilsə, onda, bizim baxışımıza uyğun olaraq,
bu, xarici şəraitin dəyişikliklərindən deyil, daxili əhval-ruhiyyənin, fiziki vəziyyətin
dəyişikliklərindən asılıdır. Zira ruhun ali sevincə qədər gerçək yüksəlişi, həmişə yalnız müvəqqəti
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olsa belə, adətən, bir qayda olaraq hər hansı bir xarici səbəb olmadan baş verir. Doğrudur, biz
bir çox hallarda görürük ki, əzabımız yalnız müəyyən xarici xüsusatdan, şəraitdən irəli gəlir və
bizə elə gəlir ki, bizi yalnız o, kədərləndirir və yalnız o, məyus edir; o zaman biz düşünürük ki,
əgər onu aradan qaldırsaq, onda bizə ən böyük bəxtiyarlıq baş verər. Amma bu, illüziyadır. əzab
və məmnunluğumuzun ölçüsü, bizim hipotezə uyğun olaraq, bütövlükdə zamanın hər bir anı
üçün subyektiv olaraq müəyyənləşmişdir və ona münasibətdə kədərlənmənin xarici motivi –
bədən üçün o çiban məlhəmilə eyni şeydir ki, kökləri orqanizmin hər yerinə yayılmış bəd şirələr
ona doğru axır. Varlığımızda zamanın verilmiş dövrü üçün mövcud və buna görə də,
qarşısıalınmaz olan əzab kədərlənmək üçün belə bir müəyyən xarici səbəb olmadan yüzlərlə
nöqtəyə parçalanar və yüzlərlə xırda qəm-qüssə formasını və o şeylərə dair xoşagəlməz duyğu
formasını kəsb etmiş olardı ki, onlar indi bizim diqqətimizi cəlb etmir, ona görə ki, bizim ağrı
ölçümüz artıq əsas bəla ilə dolmuşdur, o bəla ilə ki, səpələnmiş əzabları bir yerə toplamışdır.
Buna o müşahidə də uyğun gəlir ki, işin xoşbəxt sonuclanması sayəsində bizə əzab verən böyük
bir qayğı çiynimizdən götürüldüyü zaman onun yerini dərhal başqa bir qayğı tutur ki, onun da
bütün məzmunu artıq öncədən mövcud idi, amma o, bir qayğı olaraq şüura nüfuz edə
bilməmişdi, belə ki, orada onun üçün yer qalmamışdı, və ona görə də, bu qayğının predmeti
aydın olmayan və dumanlı bir kabus kimi şüurun yalnız üfüqündə qalmışdı. İndi isə, yer azad
olunduğu zaman, bu hazır məzmun dərhal yaxınlaşır və bu günün hökmranlıq edən
(πρυτανευουςα) gündəminin taxt-tacını tutur, baxmayaraq ki, o, öz materiyasına görə yox
olmuş qayğının məzmununa nisbətən xeyli yüngül çəkili idi: yeni həyəcan elə şişib qabara bilir
ki, öz zahiri möhtəşəmliyinə görə birincidən geri qalmır və buna görə də, günün əsas gündəmi
kimi taxt-tacı bütövlükdə zəbt edir.
Ölçüyəgəlməz sevincə və çox güclü əzaba həmişə yalnız eyni şəxsdə rast gəlinir, çünki
onlar bir-birini qarşılıqlı olaraq şərtləndirirlər və özləri də birgə ruhun böyük canlılığı ilə
şərtlənmişlər. Bizim elə indicə gördüyümüz kimi, belə sevinc və belə əzab yalnız indinin
təəssüratları ilə meydana çıxmır, həm də gələcəyin qabaqcadan görüntüsü ilə meydana çıxır.
Amma əzab həyata xas olduğu və onun dərəcəsi subyektin təbiəti ilə müəyyənləşdiyi üçün (elə
buna görə də, qəfil dəyişikliklər, həmişə xarici olmaqla, onun bu dərəcəsini əslində özlüyündə
dəyişdirə bilmirlər), həddindən artıq şadyanalığın və ya əzabın əsasında həmişə yanılma və
xülyalar yatır və deməli, ruhun hər iki ifrat gərginliyindən fikrin qüvvəsi ilə qaçmaq mümkündür.
Hər hansı bir ifrat heyranlıq (exultatio, insolens laetitia) hökmən illüziyaya əsaslanır, guya biz
həyatda nəsə elə bir şey tapmışıq ki, onun daxilində onunla qarşılaşmaq mümkün deyildir, –
məsələn, əzablı, daimi olaraq yenidən doğulan arzuların və qayğıların davamlı ödənilməsini. Hər
bir oxşar arzu nəticədə qaçılmaz olaraq məyusluqla tamamlanır və o, yox olduğu zaman bütün
hər şeyə görə onun meydana çıxması nə qədər sevincli olmuşdusa, bir o qədər acı əzablar
bahasına onun üçün haqq ödənilməlidir. Bu cəhətdən o, tam bir şəkildə elə bir yüksəkliyə
bənzəyir ki, ondan yalnız yıxılaraq, aşağı düşmək mümkündür və buna görə də, ondan qaçmaq
lazımdır və hər hansı bir gözlənilməz hədsiz əzab – yalnız belə bir yüksəklikdən düşmədir, onu
şərtləndirmiş istəyin yox olmasıdır. Buna görə də, əgər biz həmişə özümüzü şeyləri onların
məcmusunda və əlaqəsində aydın baxışla hərtərəfli görməyə, qiymətləndirməyə məcbur
etsəydik və görmək istədiyimiz rəngi gerçəklikdə onlara aid etməkdən özümüzü möhkəm
saxlasaydıq, onda həm xəyaldan, həm də əzabdan qaçmaq mümkün olmuş olardı.
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Stoik etika başlıca olaraq ruhu hər hansı bir bu cür şirniklənmələrdən və onun
nəticələrindən azad etməyə və bunun əvəzində ona sarsılmaz sakitlik bəxş etməyə can atırdı.
Horasionin məşhur bir odasının məğzində bu fikir durur:
Dar günündə də, xoşbəxt günlərində də
Ruhun sakitliyini saxlamağa çalış,
Şadyanalığını cilovlamağı bacar (25).
Amma biz əksər hallarda bundan, bu, acı dərmana oxşar həqiqətdən gizlənirik ki, əzab
həyatın özünə xasdır və buna görə də, bizə kənardan nüfuz etmir, hər bir kəs onun tükənməz
mənbəyini özündə daşıyır. Biz bizim əbədi yoldaşımız – əzab üçün daimi olaraq hansısa ayrıca
xarici səbəbi axtarırıq, sanki hansısa bir bəhanə lazımdır kimi, – ona oxşar olaraq ki, başı
üzərində ağaya malik olmaqdan ötrü azad insan özünə kumir yaradır, Zira biz yorulmadan
istəkdən-istəyə keçid alırıq və baxmayaraq ki, əldə olunmuş hər hansı bir ödənilmə, bizə nə
qədər çox şey vəd edirsə etsin, o, bizi hər halda təmin etmir, əksinə, adətən, bir qayda olaraq
bizim qarşımızda bir tənə və yanılma olaraq dayanır, – biz hər halda görmürük ki, Danaidlərin
xəlbiri ilə su çıxarırıq və yeni və yeni arzulara doğru can atırıq:
Bizə elə gəlir ki,hər şeydən yaxşı olan şey
Bihudə axtardığımızdır.
Lakin, onu əldə edən kimi, biz başqasını axtarırıq
Və heç vaxt həyat təşnəsi olanların yanğısı sönmür.
(Lukretsi, III, 1095 [= 1082/84])
Bu, ya sonsuzluğa kimi davam edir, ya da (bu, nadir hallarda olur və xarakterin artıq
məlum qüvvəsini nəzərdə tutur) o vaxta qədər davam edir ki, biz hələ ki, ödənilə bilməyən
istəyə gəlib çıxırıq, elə bir istəyə ki, ondan qopub ayrılmaq da olmur. Bu zaman biz sanki
axtardığımızı tapmış, yəni, nəsə elə bir şeyi tapmış oluruq ki, ondan biz, öz şəxsi varlığımızın
əvəzinə, öz əzablarımızın mənbəyi kimi və bizi öz taleyimizlə doğrayan, cəncələ, bizi öz
həyatımızla barışdıran şey kimi hər bir an gileylənə bilərik, belə ki, o şüur yenə də yox olur ki,
əzab həyatın özünə xasdır və həqiqi ödənilmə mümkün deyildir. Bu cür dünya seyri nəticəsində
bir qədər melanxolik əhval-ruhiyyəyə gələn insan özü ilə daimi olaraq yeganə bir böyük əzabı
daşıyır və ona görə də, bütün kiçik dərdlərə və ya sevinclərə nifrətlə yanaşır; deməli, bu, yeniyeni kabusların əbədi olaraq dalınca düşməyə nisbətən artıq daha ləyaqətli bir hadisədir və bu,
müqayisə olunmaz dərəcədə daha adidir.

§ 58
Hər hansı bir ödənilmə və ya adətən xoşbəxtlik adlandırılan hər hansı bir şey mahiyyəti
etibarı ilə müsbət deyil, həmişə yalnız mənfi xarakterə malikdir. Bu, əzəli olan və öz təşəbbüsü
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ilə bizə baş çəkən xoşbəxtlik deyildir, həmişə yalnız hansısa bir arzumuzun ödənilməsidir. Zira
arzu, yəni ünsiyyət hər hansı bir həzzin ilkin şərtidir. Amma ödənilmə istəyə və deməli, həm də
həzzə son qoyur. Elə buna görə də, ödənilmə, və ya xoşbəxtlik, heç bir vaxt dərddən, ehtiyacdan
qurtulmaqdan savayı başqa bir şey ola bilməz: zira sonuncuya yalnız hər hansı bir gerçək, aşkar
əzab deyil, həm də davamlılığı rahatlığımızı pozan hər cür istək də – buraya hətta həyatımızı
zillətə çevirən öldürücü sıxıntı, darıxdırıcılıq da aiddir. Amma nəyəsə nail olmaq və nəyisə əldə
etmək necə də çətindir: hər bir niyyətə qarşı sonsuz çətinliklər və səylər dayanır, və hər bir
addımda maneələr də artır. O zaman ki, nəhayət, bütün maneələr dəf olunmuşdur və hər bir
şeyə nail olunmuşdur, onda nəticədə yalnız o alınır ki, biz hər hansı bir əzabdan və ya arzudan
azadıq və, deməli, özümüzü əvvəlki kimi, başvermədən olan kimi hiss edirik. Bilavasitə olaraq
bizə həmişə tələbat, yəni əzab verilmişdir. Ödənilməni və ya həzzi isə biz yalnız vasitəli, dolayı
olaraq hiss edə bilərik, onun tərəfindən aradan qaldırılmış əzab və məhrumiyyət barədə
xatırlayaraq. Elə buna görə də, biz gerçəklikdə bizdə olan nemətləri və üstünlükləri nə
qiymətləndirmək, nə hətta lazım olduğu kimi dərk etmək qabiliyyətində deyilik və düşünürük ki,
bu, başqa cür ola da bilməzdi: axı onlar əzablara yol vermədən, bizə yalnız mənfi xoşbəxtlik
verirlər. Yalnız onlardan məhrum olarkən biz onların qiymətini başa düşməyə başlayırıq, zira
tələbat, məhrumiyyət, əzab – müsbət olan və bilavasitə olaraq özü barəsində danışan, bax,
bunlardır. Ona görə də, artıq yaşanmış dərd, xəstəlik, ehtiyac və s. barədə xatirə bizə xoşdur:
yalnız o, bizə indiki nemətlərdən həzz almaq imkanını verir. Onu da inkar etmək olmaz ki, bu
mənada və bu nöqteyi-nəzərdən – həyat istəyi formasını təşkil edən eqoizm nöqteyinəzərindən, – özgə bədbəxtliyinin görüntüsü və ya təsviri bizə zövq və məmnunluq verir,
Lukretsinin ikinci kitabın başlanğıcında gözəl və açıq bir tərzdə ifadə etdiyi kimi:
Sahildən coşub-daşan dənizdən başqalarının
Kor təbiətlə ağır mübarizədən üzüldüklərinə baxmaq şirindir
Buna səbəb özgəsinin əzabına sevinməyimiz deyil,
Bizdən sovuşmuş şəri görməyin xoş olmasıdır.
Lakin biz aşağıda görəcəyik ki, öz rifahının bu qədər vasitəli dərk olunması ilə təlqin
olunan belə bir sevinc əsl, müsbət bədliyin mənbəyinə çox yaxındır.
Səbatlı ödənilmə məmnunluq verə bilmədiyinə, həmişə yalnız ardınca yeni əzab və
languor predmetsiz qüssə və üzüntü gəlməli olan hansısa bir əzabdan və məhrumiyyətdən xilas
etdiyinə görə hər cür səadət müsbət yox, yalnız mənfi xarakterə malik olur– bütün bunlar öz
təsdiqini dünyanın və həyatın mahiyyətinin doğru güzgüsündə – incəsənətdə, xüsusən də
poeziyada tapır. Hər hansı bir epik və ya dramatik əsər yalnız mübarizəni, canatmanı, xoşbəxtlik
uğrunda döyüşü təsvir edə bilər, amma heç bir vaxt daimi və bitkin xoşbəxtliyin özünü təsvir
edə bilməz. O, öz qəhrəmanını məqsədə doğru minlərlə çətinliklər və təhlükələr vasitəsilə
aparır, amma yalnız ona nail olunan kimi pərdə çox sürətlə aşağı enir. Zira indi yalnız onu
göstərmək qalardı ki, daxilində qəhrəmanın öz xoşbəxtliyini gördüyü parlaq məqsəd yalnız ona
gülürmüş və bu məqsədə nail olunduqdan sonra onun vəziyyəti əvvəlkindən daha yaxşı
olmamışdır. Həqiqi, daimi xoşbəxtlik olmadığından o, incəsənətin obyekti ola bilməz. Doğrudur,
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idilliya öz qarşısına məhz belə bir xoşbəxtliyi təsvir etmək məqsədini qoyur, amma biz bilirik ki,
idilliya özlüyündə sona qədər çatdırıla bilməz. O, şairin əli altında həmişə hökmən ya epik olur,
yəni yalnız kiçik əzablardan, kiçik sevinclərdən və kiçik canatmalardan tərtib olunmuş çox
əhəmiyyətsiz bir eposa çevrilir (əksər hallarda belə olur), ya da sadəcə olaraq təsviri poeziya
olur, təbiətin gözəlliyini, yəni, özlüyündə xalis iradəsiz idrakı təsvir edir, xalis iradəsiz idrak isə
əslində - yeganə xalis xoşbəxtlikdir: ondan əvvəl əzablar və qayğılar ondan sonra, peşmançılıq,
əzab, boşluq, bıqma;çiyirmə gəlmir, amma bu cür xoşbəxtlik bütün həyatı doldura bilməz, onun,
yəni həyatın yalnız ayrı-ayrı anlarına təsadüf edir. Poeziyada gördüklərimiz musiqidə də öz
təsdiqini tapır: onun melodiyasında biz özünü dərk edən iradənin gizli, məhrəm tarixinin ümumi
ifadəsini, insan ürəyinin sirli həyatını, qüssəsini, dərdini və sevincini, qabarma və çəkilmələrini
artıq dərk etmişik. Melodiya həmişə - əsas tondan kənara çıxmadır, ən ağrılı dissonansa kimi
gedib çıxan minlərlə qəribə sərgərdanlıqlardır, bundan sonra isə o, nəhayət, tonikaya qayıdır, o
tonikaya ki, ödənilməni və iradənin sakitləşməsini ifadə edir, amma onunla daha heç nə etmək
mümkün deyildir, və əgər onu davam etdirsək, onda yalnız cansıxıcı, ifadəli olmayan və darıxma
hissinə uyğun gələn monotonluq yaranır.
Bütün bu düşüncələri aydınlaşdırmalı olan hər bir şey, – davamlı ödənilmənin əldə oluna
bilməməsi və hər hansı bir xoşbəxtliyin mənfi olmasıdır, bütün bunlar öz izahını onda tapır ki, o,
ikinci kitabın xülasəsində göstərilmişdir, yəni, obyektivasiyası olaraq hər hansı başqa bir təzahür,
hadisə kimi həm də insan həyatı çıxış edən iradə - məqsədi və sonu olmayan canatmasıdır. Bu
sonsuzluğun izini biz onun məcmu təzahürünün bütün tərəflərində görürük, onun ən ümumi
formasından – zamanın və məkanın sonsuzluğundan - tutmuş onun təzahürlərinin ən
mükəmməlinə - insan həyatın və canatmasınadək. İnsan həyatının üç tərəfini qəbul etmək və
onları insanın gerçək həyatının elementləri kimi nəzərdən keçirmək nəzəri olaraq mümkündür.
Əvvəla, bu, qüdrətli istək, böyük ehtiraslardır (radşa-qunacxlvi). Onlar böyük tarixi xarakterlərdə
təzahür olunurlar, onları epos və dram təsvir edir; amma onlar kiçik sferada da aşkar oluna
bilərlər, ona görə ki, obyektlərin əhəmiyyətliliyi burada onların xarici, zahiri münasibətləri ilə
deyil, onların yalnız iradəni sarsıtma dərəcələri ilə ölçülür. Sonra, ikincisi, bu, xalis idrakdır,
idrakın iradəyə xidmət etməkdən azad olması ilə şərtlənən ideyaların qavranılması, dahinin
həyatıdır (sattva-quna). Üçüncüsü, nəhayət, bu, iradənin və onunla bağlı olan idrakın böyük
letargiyası, predmetsiz qüssə, sıxıntı, darıxdırıcılıq, bunda da həyat ölgünləşir (tama-quna). Bu
ifrat hallardan birindən daimi olaraq uzaqda qalan fərdin həyatı onlarla yalnız nadir hallarda
təmasda olur və əksərən - bu və ya digər tərəfə yalnız zəif və qətiyyətsiz yaxınlaşmadır, dəyərsiz
obyektlərə yönələn miskin istəkdir, bu istək daimi olaraq geri qayıdır və ona görə də,
darıxmaqdan qaçına bilir. Və doğrudan da, ağlasığmazdır ki, əgər əksəriyyətin həyatını kənardan
nəzərdən keçirsək, onun boş və məzmunsuz, elə daxildən də o, bir o qədər küt və mənasız
keçdiyi hiss olunar. Bu – bir sıra bayağı niyyətlərlə müşayiət olunan əzablı qüssə və həsrətdir,
həyatın dörd yaş dövrü boyunca, ta ölümə qədər səndələyən yerişlə davam edən yuxulu
sərgərdanlıqdır. İnsanlar işə salınmış saat mexanizmlərinə oxşayırlar, onlar gedirlər, özləri də
bilmədən nə üçün; hər dəfə, yeni insanın mayasının qoyulduğu və doğulduğu hər bir halda
insan həyatının saatı yenə də işə düşür, artıq saysız-hesabsız, dəfələrlə oynanılan cansıxıcı
şarmanka pyesi cüzi variasiyalarla nöqtəbənöqtə və bənd-bənd təkrar etmək üçün. Hər bir fərd,
hər bir insan siması və hər bir həyat yolu – təbiətin sonsuz ruhunun, əbədi həyat iradəsinin
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yalnız bir sürətlə ötüb keçən yuxu görməsidir, yalnız daha bir ötəri obrazdır, ruhun oynayaraq,
öz sonsuz uzanan lülə kağızında – zaman və məkanda çəkdiyi bir obrazdır ki, cüzi bir müddət
ərzində onu toxunmaz saxlayan, sonradan isə yeni obrazlara yer olsun deyə onu silir. Bununla
belə – həyatın dəhşətli tərəfi elə bundan ibarətdir – bu hər bir ötəri obraza, bu cəfəng
şıltaqlıqların,tühaflıqların hər birinə görə bütün həyat iradəsi özünün bütün gərginliyində
çoxsaylı, dərin əzablarla və son nəticədə uzun müddət hədələyən və nəhayət gəlib çıxan acı
ölümlə əvəz verməlidir. Elə buna görə də, meyitgörmə qəflətən bizi bu qədər ciddi edir.
Hər bir ayrıca şəxsin həyatı ümumiyyətlə və bütövlükdə götürüldükdə, onun ən mühüm
cizgilərində həmişə - faciədir; amma öz detallarında o, komediya xarakterinə malikdir. Zira
gündəlik qayğılar və əzablar, verilmiş hər bir anın aramsız olaraq qıcıqlandırması, hər həftənin
özünəməxsus arzu və qorxuları, hər bir saatın iztirabları – bütün bunlar,daim oyunbazlığa hazır
olan təsadüf sayəsində - komediya səhnələridir. Amma əbədi olaraq ödənilməyən arzular,
bəhrəsiz canatmalar, talenin amansızcasına tapdaladığı ümidlər, bütün həyatın getdikcə artan
əzablarla və sonda ölümlə müşayiət olunan məşum səhvləri – bütün bunlar, şübhəsiz ki,
faciədir. Beləliklə, tale sanki varlığımızın ələminə həm də istehza etməyi istəyərək elə etmişdir
ki, həyatımız faciənin bütün dəhşətlərini özündə ehtiva etməlidir, amma biz bu zaman hətta
faciəvi personajların ləyaqəti qoruyub saxlama imkanından belə məhrumuq.
Amma hər bir insan həyatını böyük və kiçik kədərlər nə qədər doldururlarsa
doldursunlar, onu nə qədər daimi narahatlıq və hərəkətdə saxlayırlarsa saxlasınlar, onlar ruhun
doldurulması üçün hər halda həyatın çatışmazlığını varlığın bütün boşluğunu və bayağılığını örtbasdır edə, darıxdırıcılığı qova bilməzlər, o,isə qayğının boş qoyduğu hər bir pauzanı
doldurmağa həmişə hazırdır. Bununla o da izah olunur ki, insanın ruhu gerçək dünyanın ona
yüklədiyi qayğılar, məşğuliyyətlər və narahatlıqlarla qane olmayaraq, özünə həm də saysızhesabsız və müxtəlif xurafatatlar şəklində xəyali dünya yaradır və özünü bütünlükdə bu
dünyanın ixtiyarına verir və gerçəklik ona bir qədər istirahət təklif edən kimi isə bunu hətta
qiymətləndirməyi də bacarmır, öz vaxtını və qüvvələrini bütövlükdə həmin dünyaya israf edir.
Elə buna görə də, bu hadisəyə ilkin olaraq o xalqlarda rast gəlinir ki, iqlimin və torpağın
mülayimliyi onların mövcudluğunu asanlaşdırır, – hər şeydən öncə hindlilərdə, sonra
yunanlarda, romalılarda, sonradan isə – italyanlarda, ispanlarda və i.a. İblisləri, tanrıları və
müqəddəsləri insan özünə oxşar olaraq yaradır, sonra isə onlara aramsız qurbanlar verilir,
dualar edilir, onların şərəfinə məbədlər bəzədilir, əhdlər verilir və yerinə yetirilir, arasıkəsilməz
ziyarətlər, ibadətlər, ikonaların bəzədilməsi və i.a. icra olunur. Onlara xidmət etmə hər bir yerdə
gerçəklik ilə çulğaşır və hətta onu tutqunlaşdırır, kölgələndirir: həyatın hər bir hadisəsi bu
varlıqların əməli kimi qəbul olunur, onlarla ünsiyyət həyatın yarısını doldurur, daimi olaraq ümid
verir və bir çox hallarda öz-özünü aldatma sehri ucbatından real varlıqların cəmiyyətinə
nisbətən daha maraqlı olur. O, insanın ikiqat tələbatının ifadəsi və simptomudur: bir tərəfdən,
yardıma və himayəyə olan tələbatının, digər tərəfdən isə – məşğuliyyətə və əyləncəyə olan
tələbatının və baxmayaraq ki, çox vaxt müsibət və təhlükə hallarında dəyərli vaxtın və
qüvvələrin onlarla mübarizəyə deyil, səmərəsiz dualara və qurbanlara sərf olunması zamanı o,
birinci tələbata birbaşa olaraq mane olur, amma bunun əvəzində o, bununla uydurulmuş ruhlar
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dünyası ilə fantastik söhbətin sayəsində ikinci tələbata daha yaxşı xidmət edir və bütün
mövhumatların heç də az əhəmiyyətli olmayan faydası elə bundan ibarətdir.

§ 59
İndi, ən ümumi düşüncələrin və insan həyatının birinci, əsas və elementar cizgilərinin
tədqiqatının bizi inandırdığı zaman ki, o, artıq öz xarakterinə görə həqiqi xoşbəxtlik bəxş etməyə
qabil deyil, mahiyyəti etibarı ilə çoxcurətli əzab və başdan-başa müsibətdir – indi biz xeyli daha
canlı olaraq bu inama nüfuz edə bilərdik, əgər, biz daha artıq dərəcədə müəyyən olan hallara
müraciət edərək, a posteriori yanaşma mövqeyində dursaydıq, onda biz müəyyən rəsmləri
fantaziya qarşısına gətirmiş olardıq və nümunələrdə onların dərdini təsvir edərdik ki, biz haraya
baxırıqsa baxaq və onları hansı münasibətdə öyrəniriksə öyrənək, bunu bizə təcrübə və tarix
təqdim edir. Amma belə bir fəsil sona malik olmazdı və bizi fəlsəfəyə xas olan ümumi nöqteyinəzərdən qoparıb ayırardı. Bundan savayı, oxşar təsviri yalnız insan bədbəxtliyi haqqında
deklamasiyalardan biri kimi qəbul etmək mümkün olardı, belə deklamasiyalar artıq dəfələrlə
səslənmişdir və bu təsviri birtərəflilikdə də günahlandırmaq olardı, – onda ki, o, ayrıca
faktlardan çıxış edir. Bizim əzabların qaçılmaz olması barədə soyuq və fəlsəfi, ümumidən çıxış
edən və a priori olaraq qurulan sübutumuz belə bir məzəmmətdən və şübhədən xalidir, –
əzablar həyatın öz uzun mahiyyətinə köklənir. Bu həqiqətin a posteriori olaraq təsdiqini isə hər
yerdə tapmaq asandır. İlk gənclik xülyalarından ayılan, öz şəxsi təcrübəsinə və özgə təcrübəsinin
məğzinə varmış, həyata diqqət yetirmiş, ötən zamanların və öz əsrinin tarixinə dönüb baxmış,
nəhayət, böyük şairlərin əsərlərini öyrənmiş hər hansı bir kəs, – əgər onun mühakimələrini
hansısa yöndəmsiz bir mövhumat, xürafat təhrif etməmişsə, o, şübhəsiz etiraf etməlidir ki, bizim
insan dünyası daxilində hər bir şeydə, həm böyük, həm də kiçik şeylərdə amansızcasına hökm
edən təsadüflər və yanılmalar məmləkətidir, səfehlik, bədlik, kin-kidurət və onlarla bir sırada
qırmanc oynadırlar. Nəticədə yaxşı olan hər şey özünə çətinliklə yol açır, nəcib və müdrik olan
özünü çox nadir hallarda biruzə verir və nadir hallarda özünə təsir hədəfinə diqqət kəsilənləri
tapır, halbuki fikir sferasında cəfəng və əcaib olanlar, incəsənət sferasında səthi və zövqsüz
olanlar, əməllər sferasında bəd, yaman və məkrli olanlar həqiqi hökmranlığı keçirirlər, bu
hökmranlıq isə yalnız nadir hallarda və az müddətə ara verib, kəsilir. Əksinə, hər bir sahədəki
görkəmli adamlar - yalnız istisnadır, milyonda yalnız bir olan təsadüfdür və buna görə də, əgər
onlar uzunmüddətli yaradıcılıqda ifadə olunmuşsa, onda bu sonuncunu, öz müasirlərinin
nifrətini keçmişdə qoyaraq, yalqız dayanır və burada hökm sürən nizamdan fərqli nizamı olan bir
dünyadan bizim dünyaya düşən meteor kimi qoruyub saxlayırlar.
O ki, qaldı ayrıca şəxsiyyətin həyatına, onda qeyd etmək lazım gəlir ki, hər bir həyatın
tarixi – əzablar tarixidir, zira hər bir kəsin həyat yolu adətən, bir qayda olaraq - iri və xırda
müsibətlərin tam sırasbir olur. Doğrudur, bizlərdən hər hansı birimiz, mümkün olduqca, onları
gizlədirik, bilirik ki, başqaları bizə nadir hallarda şəfqət və mərhəmətlə yanaşacaqlar, əksinə,
başqaları demək olar ki, həmişə özlərindən verilmiş anda yan keçmiş və müsibətlər barədə
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fikirdən həzz alırlar; amma, yəqin ki, heç bir insan öz həyatının sonunda heç bir vaxt onu bir
daha yaşamağı arzu etməz, əgər o, zəkalı və səmimidirsə; o, xeyli dərəcədə daha böyük həvəslə
tam yoxluğu, olmamağı "Hamlet"də bütün dünyada məşhur olan monoloqun məzmunu
mahiyyəti etibarı aşağıdakılardan ibarətdir: bizim vəziyyətimiz o qədər acınacaqlıdır ki,
qətiyyətlə tam yoxluqdan üstün tutmaq lazım gələrdi; və əgər intihar həqiqətən də onu bizə də
vəd etsəydi, bu halda qarşımızda sözün tam mənasında "olum, ya ölüm" alternativi dayanmış
olardı, onda arzu olunan sonluğun ən yüksək dərəcəsi (a consummation devoutly to be
wish'dcxlvii) kimi şərtsiz olaraq onu seçmək lazım gələrdi; amma hansısa səs bizə deyir ki, bu, belə
deyildir, bu, hələ ki son deyildir, ölüm mütləq mənada məhvolma deyildir. Tarixin atası*cxlviii da
buna oxşar nəsə demişdi (və o, bu baxımdan o zamandan bəri çətin ki təkzib olunmuş olsun):
hələ ki, belə bir insan olmamışdır ki, növbəti günə çatıncaya qədər yaşamağı arzu etməmiş
olsun, – özü də dəfələrlə. Elə buna görə də, barəsində bu qədər tez-tez ağı deyilən, ah-nalə
edilən fanilik, tezötənlik ola bilsin ki, həyatda olan ən yaxşı şeydir.
Nəhayət, əgər bütün həyatımızın hər zaman məruz qaldığı dəhşətli əzablar və sarsıntılar
bizlərdən hər birimizə əyani olaraq göstərilsə, onda lərzə, həyəcan bizi öz qoynuna almış olar, və
əgər ən islah edilmiş optimisti xəstəxanalar, lazaretlər və insanların cərrahi işgəncələrə məruz
qoyulduğu kameralar, həbsxanalar, zindanlar, qul yataqları, cəza evləri, döyüş meydanları və
edam yerləri boyunca gəzdirsələr, əgər yoxsulluğun yad soyuq maraqdan gizlənən bütün
qaranlıq tərəflərini onun qarşısında açsalar və əgər bütün bunlardan sonra ona Uqolino aclıq
qülləsinəcxlix nəzər salmağa imkan versələr, onda o, son nəticədə yəqin ki, başa düşərdi ki, bu
meilleur des mondes possibles (mümkün olan dünyaların ən yaxşısıcl) nə olan şeydir. Birdəki
özünün "Cəhənnəm"i üçün materialı Dante bizim gerçək dünyadan qeyri haradan götürmüşdür?
Və bununla belə, olduqca əla cəhənnəm alınmışdır. Onun qarşısında göylər (cənnəti) və ondakı
bəxtiyarlığı təsvir etmək vəzifəsi meydana çıxdığı zaman isə, əksinə olaraq, o, dəfedilməz
çətinliklə üzləşmiş oldu, – məhz ona görə ki, bizim dünya buna bənzər heç bir şey üçün material
vermir. Elə buna görə də, Danteyə behişt həzzlərinin təsviri əvəzinə ona onun ulu əcdadından,cli
Beatriçedən və müxtəlif ovliyalardan bir irs olaraq gəlib çatan öyüd-nəsihətləri bizim qarşımızda
təzədən təkrarlamaqdan başqa heç nə qalmamışdır. Bu, kifayət qədər göstərir ki, bizim
dünyamız necədir. Əlbəttə ki, insan həyatında, eləcə də hər hansı bir zay malda Ön,üz tərəf
saxta parıltı ilə örtülmüşdür: nöqsanlar həmişə gizlədilir, bizim hər birimizin nail ola biləcək
parlaq və dəbdəbəli olan bütün hər şeyi isə göz qabağına çıxarırıq. Və hər bir kəsdə daxili
məmnunluq nə qədər azdırsa, o, başqalarının gözündə daha çox dərəcədə bəxtəvər görünmək
istəyir: beləliklə, səfehlik getdikcə daha uzağa gedir və başqalarının fikri hər bir kəs üçün
meyllərin əsas məqsədinə çevrilir, baxmayaraq ki, onun tam mənasızlığı artıq ondan görünür ki,
fanilik,bihudəlik vanitas demək olar ki, bütün dillərdə ilkin olaraq boşluq və heçlik mənasını
verir.
Amma bütün bu parıltıya baxmayaraq, həyat müsibətləri asanlıqla elə bir dərəcəyə çata
bilər (və bu, hər gün olur) ki, insanlar, ümumiyyətlə, hər bir şeydən daha çox qorxduqları
ölümdən acgözlüklə yapışırlar. Amma tale öz məkrliliyini göstərmək istədiyində o, əzabkeş
qarşısında hətta bu sığınacağı da bağlaya bilər və o, qəzəbli düşmənlərin əlində qalmış olur ki,
*
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onlar da onu sərt və yavaş-yavaş davam edən işgəncələrə məruz qoyurlar, və onun üçün xilas
olmur. Əbəs yerə əzabkeş kömək üçün öz tanrılarına üz tutur: o, amansızcasına öz taleyinə
qurban verilmişdir. Amma bu amansızlıq yalnız onun dəfedilməz iradəsinin inikası, əksidir, bu
iradənin təcəssümü olaraq isə onun şəxsiyyəti çıxış edir. Və bu iradəni hər hansı bir xarici qüvvə
dəyişdirə və ya məhv edə bilmədiyi kimi, eləcə də hər hansı bir yad hakimiyyət onu həyatdan
doğan əzablardan azad edə bilməz, həyatın özü bu iradənin təzahürüdür. İnsan hər hansı bir
işdə olduğu kimi, ən əsas məsələdə də əbədən öz-özünün ixtiyarına verilmişdir. O, nahaq yerə
özü üçün tanrılar yaradır, dualar və yalvarışlarla onlardan o şey dilənir ki, bunu onun öz məxsusi
iradəsi də edə bilər. Əgər Əhdi-ətiq dünyanı və insanı Tanrının yaratdığı kimi tanıyırsa, onda
Əhdi- cədid özünün xilas və bu dünyanın müsibətilərindən qurtulmayır, bu dünyanın özündən
gəlməli, əldə olunması barədə təlimi üçün bu Tanrını insana çevirməyə məcbur olmuşdu.
İnsanın iradəsi odur və o olacaqdır ki, onun üçün bütün hər bir şey ondan asılıdır. Saniasilərclii,
cəfakeşlər, bütün dini etiqadların və məzhəblərin müqəddəsləri hər cür əzablara könüllü olaraq
və həvəslə dözüb səbr etmirlər, zira həyat iradəsi bu insanlarda özünü sədd etmişdir və buna
görə də, hətta onun təzahürünün astaca dağıdılması belə onlar üçün fərəhli idi. Amma mən öz
izahımda qabağa qaçmayacağam. Özü də, burada o bəyanatdan özümü saxlaya bilmərəm ki,
optimizm, əgər yalnız o, yastı alınlarının arxasında sözdən savayı heç nə olmayan kəslərin
mənasız söz ishalı deyildirsə, onda o, mənə sadəcə olaraq cəfəng kimi deyil, həm də, doğrudan
da, vicdansız olan bir baxış kimi, bəşəriyyətin ifadəyə gəlməyən əzabları üzərində acı bir istehza
kimi görünür. Və qoy düşünməsinlər ki, guya xristian dini təlimi optimizmə yol açır: əksinə,
İncildə dünya və şər demək olar ki, sinonimlər kimi işlədilir*.

§ 60
İndi, bizim məqsədimiz üçün qaçılmaz olan iki məsələnin - özündə iradə azadlığı onun
təzahürünün zəruriliyi haqqında məsələnin və onun mahiyyətini əks etdirən, dərk olunması
onun özünütəsdiqi və ya özünüinkarı üçün əsas kimi çıxış etməli olan dünyada onun iştirakı
barədə məsələnin - epizodik olaraq nəzərdən keçirilməsi ilə qurtararaq, – indi biz bu təsdiqin və
inkarın özünü daha tam bir şəkildə izah edə bilərik. Yuxarıda biz onlar barəsində yalnız ümumi
cizgilərdə xatırlatmışdıq, indi isə o davranış növlərinin daxili mənasını nəzərdən keçirək ki,
iradənin təsdiqi və inkarı yalnız onlarda ifadə olunur.
İradənin təsdiqi – daimi, nizamı heç bir idrakla pozulmayan istəyin özüdür, – belə bir
istək ümumiyyətlə insanların həyatını doldurur. Nəzərə alaraq ki, artıq insanın bədəni iradənin
verilmiş pillədə və verilmiş fərddə təzahür olunduğu obyektliyidir, onda onun zaman daxilində
inkişaf edən istəyi bir növ bədənin parafrazı, bütövün və onun hissələrinin mənasının
aydınlaşdırılması, elə həmin özündə şeyin başqa ifadə üsulu kimi çıxış edir, özündə şeyin
təzahürü isə artıq elə bədənin özüdür. Elə buna görə də, "iradənin təsdiqi", bərqərar olması
əvəzinə biz "bədənin təsdiqi"ndən, bərqərar olmasından da danışa bilərdik. Bütün müxtəlif
iradə aktlarının əsas məzmunu – sağlam vəziyyətdə bədənin mövcudluğundan ayrılmaz olan,
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artıq onda ifadə olunan və fərdin saxlanılmasına və nəslin davam etdirilməsinə gətirilib çıxarıla
bilən tələbatların ödənilməsidir. Amma bunun vasitəsilə ən müxtəlif motivlər dolayı yolla iradə
üzərində hakimiyyət əldə edirlər və ən müxtəlif iradə aktlarını doğururlar. Bu aktlardan hər biri
burada ümumiyyətlə təzahür olunan iradənin yalnız əyarı nümunəsi kimi çıxış edir: bu əyarın
hansı növdən olması, hansı formaya malik olması və motivin ona hansı formanı verməsi mühüm
deyildir, burada məsələ yalnız nə istənildiyindən və bu istəyin qüvvəsinin dərəcəsindən
ibarətdir, gözün öz görmə qüvvəsini yalnız işıqda aşkara çıxarması kimi iradə yalnız motivlər
olduqda üzə çıxa bilər. Motiv, ümumiyyətlə, iradə qarşısında çox surətli Protey kimi dayanır: o,
həmişə tam ödənilmə, iradə yanğısını yatıracağını vəd edir, amma yalnız elə həyata keçirilən
kimi dərhal başqa bir formanı qəbul edir və onun daxilində yenə də iradəni oyadır – həmişə
onun qüvvəsinin dərəcəsinə və onun idraka münasibətinə uyğun olaraq, özü də bu dərəcə və bu
münasibət məhz belə əyar və nümunələr vasitəsilə empirik xarakter kimi aşkara çıxır.
Şüurun gəlişi ilə insan dərhal özünü iradəli kimi görür və onun idrakı adətən həmişəlık
onun iradəsi ilə qarşılıqlı münasibətdə olur. O, öncə öz istəyininn obyektlərini, sonradan isə
onlara nail olma vasitələrini mükəmməl bir tərzdə dərk etməyə çalışır. Bundan sonra o, artıq
bilir ki, nə etməlidır və adətən başqa bir biliyə can atmır. O, fəaliyyət göstərir və nail olur, onun
öz istəyinin həyata keçməsi məqsədi ilə daimi olaraq səy göstərməsi şüuru isə ona dəstək olur
və ruhlandırır; onun fikirləri vasitələrin seçiminə yönəlmişdir. Demək olar ki, bütün insanların
həyatı belədir: onlar istəyirlər, nə istədiklərini bilirlər, buna o dərəcədə uğurla can atırlar ki,
məyusluğa düçar olmasınlar və o dərəcədə uğursuzluqla can atırlar ki, darıxmaqdan və onun
nəticələrindən xilas olsunlar. Bu, onlarda müəyyən bir gümrahlıq və ya ən azı, müəyyən bir
sakitlik doğurur, burada zənginlik və ya yoxsulluq, əslində heç nəyi dəyişmir: axı həm zəngin,
həm də yoxsul malik olduqları şeydən həzz almır ( göstərdiyim kimi, bu, yalnız mənfi təsir edir),
ondan həzz alır ki, buna onlar öz öz canatmalarının ən uca məqsədi kimi nail olacaqlarına ümid
edirlər. Onlar irəliyə doğru böyük ciddiliklə və hətta sifətin təntənəli ifadəsi ilə can atırlar:
uşaqlar da oynayarkən özlərini belə aparırlar. Belə həyat yalnız istisna olaraq onunla pozulur ki,
iradəyə xidmətdən azad olan və ümumiyyətlə, dünyanın mahiyyətinə yönəmli olan idrak ya
seyranəliyin estetik tələbini, ya da nəfsini saxlama barədə etik çağırış irəli sürür. İnsanların
əksəriyyətini bütün həyatları boyu ehtiyac dabanbasma qovur, özünə gəlməyə onlara macal
vermir. Digər tərəfdən, iradə bir çox hallarda o dərəcəyə qədər qızışır, gurlaışır ki, bu, bədənin
təsdiqi üçün həddindən artıq çox olar və cöşqun affektlərdə və qüdrətli ehtiraslarda üzə çıxır;
fərd o zaman yalnız öz varlığını bərqərar, təsdiq etmir, həm də başqalarının varlığını inkar edir,
başqalarının varlığı onun yolunda dayandığı yerdə onu basıb əzməyə çalışır.
Bədənin onun öz məxsusi qüvvələri tərəfindən dəstəklənməsi, canlanması – iradənin
təsdiqinin olduqca cüzi olan dərəcəsidir, və əgər insanlar bununla könüllü olaraq
məhdudlaşsaydılar, onda biz güman edə bilərdik ki, bu bədənin ölümü ilə onda təzahür olunan
iradə də sönür. Amma artıq cinsi həvəsin ödənilməsi öz məxsusi, qısa zaman aralığını tutan
mövcudluğunun bərqərar, təsdiq edilməsi hədləri xaricinə çıxır, və həyatı fərdin ölümündən
sonra da qeyri-müəyyən müddətli gələcək üçün təsdiq edir. Həmişə doğruçu və ardıcıl, burada
isə hətta sadəlövh olan təbiət cinsi aktın daxili mənasını bizə tamamilə açıq bir şəkildə göstərir.
Bizim öz məxsusi şüurumuz və cinsi meylin gücü bizi öyrədirlər ki, bu aktda tamamilə xalis bir
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şəkildə və hansısa qatışıq olmadan (məsələn, yad fərdlərin inkarı olmadan) həyat iradəsinin ən
qəti təsdiqi ifadə olunur və budur zaman daxilində və səbəbiyyət sırasında, yəni təbiətdə bu
aktın nəticəsi olaraq yeni bir həyat meydana çıxır: doğanın qarşısında doğulan boy atır, doğulan
təzahür etibarı ilə doğandan fərqlidir, amma özlüyündə, ideyada onunla eynidir. Elə buna görə
də məhz bu akt vasitəsilə həyatda olanların, yaşayanların nəsilləri bir bütövün daxilində
bağlanirlar və bir bütöv olaraq da əbədi yaşayırlar. Doğuluş doğana münasibətdə onun həyati
iradəsinin qətiyyətli təsdiqinin yalnız ifadəsi, simptomudur; doğulana münasibətdə isə qətiyyən,
əsla onda təzahür olunan iradənin əsası deyildir (belə ki özündə iradə nə əsası, nə də nəticəni
tanıyır), hər hansı bir səbəbə kimi o, yalnız iradənin bu zamandakı, bu yerdəki təzahürünün
təsadüfi səbəbidir. Özündə şey olaraq doğanın iradəsi və doğulanın iradəsi öz aralarında
fərqlənmirlər, zira özündə şey deyil, yalnız hadisə, təzahür principio individuationis-ə tabedir. Öz
məxsusi bədəninin sərhədləri xaricinə həyatın bərqərar olması, təsdiqi ilə birgə və yeni bədənin
meydana çıxmasına qədər həyat hadisəsinin şərikləri kimi, həmçinin əzab və ölüm də yenidən
təsdiq olunur və günahların idrakın ən mükəmməl qabiliyyəti ilə yaradılan yuyulma imkanı bu
dəfə bəhrəsiz qalır. Cinsi aktdan utanmanın dərin əsası da elə buradadır.
Bu baxış mifik olaraq xristian dini təliminin o ehkamı ilə təqdim olunmuşdur ki, ona
uyğun olaraq, bizim hamımız Adəmin günahına şərikik (bu, yəqin ki, yalnız cinsi instinktin
ödənilməsidir) və əzabı da, ölümü də ondan dolayı haqq etmişik. Adı çəkilən dini təlim burada
əsas qanununa görə təfəkkürün sərhədləri xaricinə çıxır və o insanın ideyasını dərk edir ki, onun
vahidliyi onun saysız-hesabsız fərdlərə parçalanmasından uşaqdoğmanın əlaqələndirici bağları
ilə bərpa olunur. Bunun nəticəsində xristianlıqda hər bir fərd, bir tərəfdən, Adəmlə, həyatın
təsdiqinin nümayəndəsi ilə və bu cəhətdən günaha (əzəli günaha) batmış, əzaba və ölümə düçar
olanla tamamilə eyni olan kimi qəbul edilir; digər tərəfdənsə, ideyanın dərk olunması sayəsində
xristianlıq hər bir fərdə Xilaskarla, həyat iradəsinin inkarının nümayəndəsi ilə və bu cəhətdən
onun özünü qurban verməsinə şərik olanla, günahı onun şücaəti ilə yuyulanla və günahın və
ölümün, yəni bu dünyanın buxovlarından xilas olanla tamamilə eyni olan kimi görürr (Roma. 5,
12-21).
Bizim həyat iradəmizin fərdi mövcudluğun sərhədləri xaricində təsdiqi, həyat insanının
kölələşməsinin başa çatması anı kimi və ya həyata yeniləşən abunə yazılma kimi cinsi ödənilmə
barədə fikrimizin başqa bir mifik ifadəsi, – Prozerpina barəsində yunan mifidir:o,hələ ki, onun
meyvələrini dadmamışdı yeraltı dünyadan qayıtmaq onun üçün hələ də mümkün idi, amma,
narın dadını bildikdə isə o, tam məhkumiyyətə düçar oldu. Bu mifin Hötedə müqayisə olunmaz
dərəcədə füsunkarlıqla verilməsi zamanı onun mənası çox aydın görünür, xüsusən o zaman ki
narın dadılmasından dərhal sonra, qəflətən Parokuncliii gözlə görünə bilməyən xoru səslənir:
O, sən bizimsən!
Yeməsəydin, qayıdardın
Amma narı yeyib, sən bizimki oldun!cliv
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Səciyyəvidir ki, Kliment Aleksandriyalı (Strom. Ill, s. 15) bu fikri elə həmin obrazın və
ifadənin köməyi ilə verir: ”Hər cür günah sarıdan göy səltənəti (axirət) xatirinə özlərini
axtalayanlar, dünyanın oruc tutanları, pəhriz gözləyənləri necə də bəxtiyardılar”.
Həyatın dönməz və ən qüdrətli təsdiqi olaraq bərqərar olmuş cinsi şövq onda təzahür
olunur ki, təbiətə yaxın olan insan üçün, eləcə də heyvan üçün o, son məqsəd, həyatın ali həddi
dərəcəsi kimi çıxış edir. Özünü qoruyub saxlama – insanın ilk, birinci canatması, bax, budur,
amma elə ki, bu qayğı ödənildi, o, yalnız nəslin davam etdirilməsinə can atır: o, xalis təbii varlıq
olaraq bundan daha böyük olan bir şeyə nail ola bilməz. Bir də ki, elə daxili mahiyyəti həyat
iradəsinin özü olan təbiət də özünün bütün qüdrəti ilə insanı, eləcə də heyvanı doğub-törəməyə
sövq edir. Bunu yerinə yetirərək, o, fərdə münasibətdə öz sərhəddinə artıq gəlib çatmışdır və
onun məhvinə tamamilə etinasızdır, ona görə ki, o, həyat iradəsi kimi yalnız nəslin
saxlanılmasında maraqlıdır, fərd isə onun üçün – heç nədir. Cinsi həvəsdə təbiətin daxili
mahiyyəti, həyat iradəsi hər şeydən daha güclü təzahür olunduğuna görə, qədim şair və
filosoflar – Hesiod və Parmenid – çox dərin mənalı bir tərzdə deyirdilər ki, Erosclv – əsas qoyucu,
ilk başlanğıcdır, bütün şeylər ondan törəmişdir (bax. Aristot. Metaph., I, 4). Ferekid belə deyirdi:
"Zevs, dünyanı yaratmağı arzu edərək şəhvət şəklini aldı" (Proclus ad Plat. Tim., I, III). Bu
predmet barədə ətraflı mühakiməni bizə bu yaxınlarda Q.F. Şemann vermişdir: "De cupidine
cosmogonico", 1852. Və hindlilərin mayyası da bir ilə ifadə oluna bilər: amorclvi. Mayya – bütün
xəyali dünya onun yaradığı və ərişidir (məğzidir).
Cinsi orqanlar bədənin hər hansı digər başqa xarici üzvünə nisbətən qətiyyən idraka
deyil, xeyli daha çox yalnız iradəyə tabedir: burada iradə idrakdan demək olar ki, iradənin
sadəcə olaraq qıcıqlandırıcılar impulsu ilə oyadılan, yalnız bitki həyatına, yenidən yaradılmaya
xidmət edən orqanlarda iradə kortəbii olaraq, şüursuz təbiətdə olduğu kimi fəaliyyət göstərdiyi
qədər müstəqildirlər. Zira doğuluş – yalnız yeni fərdə şumul edən yenidən yaradılma, sanki ikinci
potensiyada olan yenidən yaradılmadır, ölüm – yalnız ikinci potensiyada olan ayrılma olduğu
kimi. Bütün bu səbəblərdəndir ki, cinsi orqanlar iradənin əsl fokusudur və deməli ki, beynin,
idrakın nümayəndəsinin əks qütbüdür, yəni dünyanın o biri tərəfinin, – təsəvvür kimi dünyanın
nümayəndəsidir. Onlar – zamanı sonsuz həyatla təmin edən həyatverici başlanğıclardırlar;
yunanlar onlara bu statusda fallosdaclvii, hindlilər isə – linqamda sitayiş etmişlər, beləliklə, onlar
iradənin təsdiqinin simvolu olaraq çıxış edirlər. İdrak isə, əksinə, istəyi rədd etmək, azadlıqda
qurtuluş tapmaq, dünyanı dəf və məhv etmək imkanını verir.
Artıq bu dördüncü kitabın başlanğıcında biz təfsilatı ilə göstərdik ki, həyat iradəsi
özünün təsdiqində özünün ölümə olan münasibətinə necə baxmalıdır, məhz ölüm üçün iradə
toxunulmazdır,cinsi ölüm elə həyatın özündə olan bir şeydir və ondan ayrılmazdır, ölüm odur
ki,onun tarazı olan doğuluş onun tam əksini təşkil edir, fərdin ölümünə baxmayaraq iradəni
bütün zamanlar üçün həyatla təmin edir; hindlilər bunu onunla ifadə etmişlər ki, linqamı ölüm
tanrısının, Şivanın atributu etmişlər. Biz elə orada göstərdik ki, tam şüurluluqlu həyat iradəsinin
qəti təsdiqi nöqteyi-nəzərində dayanan insan ölümün gözlərinin içinə necə də cəsarətlə baxır.
Elə buna görə də, burada biz artıq bu məsələyə toxunmayacağıq. Bunu tam dərk etməyərək,
insanların əksəriyyəti məhz belə bir nöqteyi-nəzərdə dayanır və həyatı inadla təsdiq, bərqərar
edirlər. Belə bir təsdiqin güzgüsü olaraq sonsuz zamanda və sonsuz məkanda saysız-hesabsız
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fərdləri olan və sonsuz doğuluş və ölüm arasında sonu olmayan əzabları olan dünya yüksəlir.
Amma heç bir cəhətdən bundan şikayətlənmək, gileylənmək olmaz, zira iradə böyük faciəni və
ya komediyanı öz hesabına qoyur və özü də özünün tamaşaçısı olur. Dünya ona görə məhz
belədir ki, iradə məhz belədir, iradə belə istəyir, dünya məhz onun təzahürü kimi çıxış edir.
Əzablara o bəraət qazandırır ki, iradə bu təzahürdə öz-özünü təsdiq edir və bu təsdiq onunla
özünə bəraət alır və tarazlaşır ki, əzaba dözən elə onun özüdür. Artıq burada əbədi ədalət obrazı
bizim üzümüzə açılır – bütövlükdə; sonradan biz onunla həm müfəssəl təfsilatlarında, həm daha
aydın bir şəkildə tanış olacağıq. Amma əvvəlcə müvəqqəti və ya insani ədalət barədə də
danışmaq lazımdır*.

§ 61
Biz ikinci kitabdan xatırlayırıq ki, bütün təbiətdə iradənin obyektivasiyasının bütün
pillələrində zəruri olaraq bütün cinslərdən olan fərdlər arasında daimi mübarizə hökm sürür və
həyata iradəsinin öz-özü ilə daxili ixtilafı məhz bunda aşkar olur. Obyektivasiyanın ən yüksək
pilləsində bu fenomen bütün digərləri kimi daha çox aydınlıqla qarşıda duracaqdır və buna görə
də, sonrakı şifrə açımı üçün mümkün olacaqdır. Bu məqsəd üçün hər şeydən öncə hər hansı bir
mübarizənin başlanğıc nöqtəsi kimi eqoizmin mənbəyini tədqiq edək.
Biz zamanı və məkanı principium individuationis adlandırmışıq, ona görə ki, bircinslinin
çoxluğu yalnız onlarda və onların vasitəsilə mümkündür. Onlar təbii idrakın, yəni iradədən
meydana çıxan idrakın mühüm formalarıdır. Elə buna görə də, iradə hər yerdə özünə fərdlərin
çoxluğu kimi təzahür olunacaqdır. Amma bu çoxluq bir özündə şey olaraq iradəyə deyil, yalnız
onun təzahürlərinə aiddir: iradə onların hər birində büsbütün ən ayrılmaz şəkildə mövcuddur və
öz ətrafında öz məxsusi varlığının sonsuz olaraq təkrarlanmış obrazını görür. Amma bu varlığın
özünü, yəni əsl reallığı, o, bilavasitə olaraq yalnız öz daxilində tapır. Elə buna görə də, hər bir kəs
bütün hər bir şeyi özü üçün istəyir, hər bir şeyə malik olmaq və ya, ən azı, hər bir şey üzərində
hökmranlıq etmək istəyir, müqavimət göstərəni isə o, məhv etmək istəyərdi. Dərk edən
varlıqlarda buna o da qoşulur ki, fərd dərk edən subyektin daşıyıcısıdır, busubyekt isə –
dünyanın daşıyıcısıdır, belə ki, onun xaricində olan bütün təbiət, o cümlədən də, bütün digər
fərdlər yalnız onun təsəvvüründə mövcuddur: o, onları həmişə yalnız öz təsəvvürü olaraq, yəni
vasitəli, dolayı olaraq və onun öz məxsusi varlığından və mövcudluğundan asılı olan bir şey kimi
dərk edir, zira onun şüuru ilə birgə dünya da onun üçün zəruri olaraq yox olur və, başqa sözlə,
dünyanın varlığı və yoxluğu onun üçün eyni mənalı və fərqləndirilməsi mümkün olmayan olur.
Beləliklə, dərk edən hər bir fərd əslində bütöv,tam həyat iradəsi kimi, yəni, bilavasitə özündə
dünya kimi, həmçinin təsəvvür olaran dünyanı dolduran, tamamlayan şərt kimi, yəni
makrokosma tən,bərabər hesab edilməli olan mikrokosmdır və özünü də bu cür dərk edir.
Həmişə və hər yerdə doğrucul olan təbiətin özü artıq əzəldən və hər hansı bir refleksiyadan asılı
olmayaraq, bu idrakı ona bilavasitə, dürüstlük və sadəliklə verir. İnsan bu iki zəruri özünü
təyini izah edir ki, son dərəcə kiçik və sonsuz dünyada tamamilə yox olan hər bir fərd hər halda

*

II cildin 45-cü fəsli buraya aiddir.
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niyə, nədən özünü dünyanın əsas mərkəzi edir, öz məxsusi mövcudluğuna və rifah halının
yüksəlməsinə başqa bütün hər bir şeyə nisbətən daha çox ciddi-cəhdlə yanaşır və hətta, təbii
şövqə həvəsə uyaraq, yalnız öz məxsusi mənini, dənizdəki bu damlanı saxlamaq xatirinə dünyanı
belə məhv etməyə hazırdır. Belə bir niyyət təbiətdə hər hansı bir şeyə xas olan eqoizmdir.
Amma iradənin özü ilə daxili ixtilafı məhz bunda dəhşətli bir qüvvə ilə açılır. Zira bu eqoizmin
məzmunu və mahiyyəti mikrokosmun və makrokosmun göstərilən əksliyindən və ya ondan
ibarətdir ki, iradənin təcəssüm forması kimi principium individuationis çıxış edir və buna görə
də, iradə saysız-hesabsız fərdlərdə özünə eyni dərəcədə və özü də onlardan hər birində hər iki
tərəfdən (iradə və təsəvvür) tamamilə və bütövlükdə təzahür olunur. Və bir halda ki, hər bir kəs
özünə bilavasitə olaraq həm bütöv iradə, həm də bütöv təsəvvür edən kimi, digərləri isə ona hər
şeydən öncə yalnız onun təsəvvürü kimi verilmişdir, elə buna görə də, öz məxsusi varlığı və
onun saxlanılması ona bütün qalan hər bir şeydən daha mühümdür. Əgər öz ölümü şəxsi
maraqlarına toxunmursa, ölümü hər kəsə dünyanın sonu kimi görünür, halbuki, tanışlarının
ölümü barədə xəbəri o, kifayət qədər laqeyd bir tərzdə qarşılayır. Ən yüksək pilləyə çatmış
şüurda, – insan şüurunda eqoizm, həmçinin elə idrak kimi, ağrı və sevinc kimi yüksək pilləyə
çatmalı və fərdlərin bununla şərtlənmiş rəqabəti ən dəhşətli bir tərzdə təzahür olunur. Biz onu
hər yerdə görürük, həm xırdalıqlarda, həm də böyük şeylərdə, həm dünya tarixində, həm də öz
şəxsi həyatımızda; onu biz gah dəhşətli hadisələrdə – böyük tiranların və zülmkarların həyatında
və hər yeri viran qoyan müharibələrdə, gah da gülməli formada görürük, bu zaman o,
komediyanın süjeti kimi çıxış edir və özünəməxsus bir tərzdə xudbinliklə və boş çabalarda əks
olunur, Laroşfukoclviii bütün bunları in absiracto olaraq müqayisəolunmaz dərəcədə daha yaxşı
dərk və daha yaxşı təsvir etmişdir. Amma bu rəqabət bütün hər bir şeydən daha aşkar bir
şəkildə o zaman olur ki, bu zaman insan topası hər hansı bir qanun və qaydadan azad olunur:
Hobbsun "Vətəndaş haqqında" adlı əsərinin birinci fəslində gözəl bir tərzdə təsvir olunan bellum
omnium contra omnes *hamının hamıya qarşı müharibəsi] dərhal əyani olaraq özünü göstərir.
Bu zaman aşkara çıxan yalnız o olmur ki, hər bir kəs özünün malik olmaq istədiyini digərindən
qoparıb almağa scan atır, həmçinin o da aşkara çıxır ki, bəziləri, öz rifah halının cüzi artımı
xatirinə bir çox hallarda başqasının bütün xoşbəxtliyini və ya həyatını məhv edirlər. Bu, –
eqoizmin ən yüksək ifadəsidir; onun təzahürləri bu cəhətdən yalnız əsl bədliyin, yamanlığın
təzahürlərindən geri qalır, əsl bədlık isə tamamilə qərəzsiz, hər hansı bir fayda güdmədən
başqalarına ziyan və əzab verməyə baisçilik fürsəti arayır, – tezliklə bu barədə söhbətimiz
olacaqdır. Eqoizmin mənbəyinin bu açıqlanması ilə mənim onun «Əxlaqın əsası barədə»
əsərimdəki o təsvirini (§ 14) müqayisə etmək lazımdır.
Bizim yuxarıda hər hansı bir həyat üçün səciyyəvi və qaçılmaz hesab etdiyimiz əzabın
əsas mənbəyi, – (o, gerçəklikdə və müəyyən bir formada təzahür olunan kimi) göstərilən
Eridadırclix, bütün fərdlərin mübarizəsi, o ixtilafın ifadəsidir ki, o, öz daxilində həyat iradəsinin
başının üstünü almışdır və o, principium individuationis sayəsində kənarda üzə çıxır:onun
bilavasitə və parlaq təsviri üçün vəhşi kef, onların döyüşü qəddar bir vasitədir. Bu, ona qarşı
əzəli ixtilafda əzabın tükənməz mənbəyi gizlənir, götürülən ölçülərə baxmayaraq. İndi isə biz
həmin ölçüləri tədbirləri təfsilatı ilə nəzərdən keçirək.
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§ 62
Biz göstərdik ki, həyat iradəsinin ilk və sadə təsdiqi – öz bədəninin təsdiqidir, yəni
iradənin zaman aktlarında həyata keçirilməsidir, çünki bədən artıq öz formasında və
məqsədəuyğunluğunda bu iradəni məkan baxımından təmsil edir, – və bundan savayı heç nə.
Bu təsdiq bədənin öz məxsusi qüvvələrinin köməyi ilə saxlanılmasında ifadə olunur. Ona
bilavasitə olaraq cinsi instinktin ödənilməsi də qoşulur və hətta üst-üstə düşür, çünki cinsi
orqanlar bədənə aiddir. Elə buna görə də, bu instinktin ödənilməsindən könüllü və hansısa
motivə əsaslanmadan imtina etmə artıq həyat iradəsinin inkarı, bu iradənin könüllü olaraq özözünü məhv etməsidir ki, həmin özünü məhv də kviyetiv olaraq fəaliyyət göstərən idrakın
nəticəsində meydana çıxır; buna uyğun olaraq, öz şəxsi bədəninin bu cür inkarı- artıq iradənin
öz məxsusi təzahürü ilə ziddiyyətidir. Zira baxmayaraq ki, bədən burada da cinsi orqanlarda
çoxalma iradəsini obyektivləşdirir, sonuncu hər halda rədd edilir. Elə buna görə də, belə bir
imtina, həyat iradəsinin inkarı və ya məhvi olmaqla, özü üzərində ağır və əzablı qələbədir, amma
bu barədə aşağıda bəhs edəcəyik.
Amma, eyni zamanda, iradə saysız-hesabsız fərdlər sırasında öz məxsusi bədəninin elə
bir özünütəsdiqidir ki, o, hamıya xas olan eqoizmin təsiri ucbatından hansısa fərddə asanlıqla bu
təsdiqin sərhədləri xaricinə çıxır, – başqa, digər bir fərddə təzahür olunan elə həmin iradənin
inkarına kimi. Birincinin iradəsi iradənin özgəsindəki təsdiqi sahəsinə o halda soxulur ki, fərd
başqasının bədənini məhv edir və ya şikəst edir, və ya bu özgə bədənin qüvvələrini məcbur edir
ki, bu özgə bədəndə təzahür olunan iradəyə deyil, onun iradəsinə xidmət etsin, – başqa sözlə,
əgər o, özgə bədəni şəklində təzahür olunan iradədən bu bədənin qüvvələrini alır,zəbt edir və
beləliklə onun iradəsinə xidmət edən qüvvəni öz məxsusi bədəninin qüvvəsinin verdiyi hüquqa
nisbətən daha çox artırır, – deməli özgə bədəndə təzahür edən iradəni inkar edərək, öz məxsusi
iradəsini öz məxsusi bədəninin sərhədləri xaricində də təsdiq edir. Özgə iradəsinin təsdiqi
sferasına bu soxulma əsrlər boyu aşkar bir tərzdə dərk edilmişdir və onun anlayışı ədalətsizlik
sözü ilə adlandırılmışdır. Zira zəbtin, ələ keçirmənin hər iki tərəfi ani olaraq məsələnin nədən
ibarət olduğunu anlayırlar, doğrudur, onlar bunu bizim burada etdiyimiz kimi aydın
abstraksiyada deyil, öz hisslərində dərk edirlər. haqsızlığa düçar olan öz məxsusi bədəninin
təsdiq, bərqərar olma sferasına təcavüz hiss edir, özgə fərd tərəfindən onun inkarı vasitəsilə; o,
bunu bilavasitə və mənəvi əzab kimi hiss edir, elə bir əzab kimi hiss edir ki, onu müşayiət edən,
əməlin özünün səbəb olduğu fiziki ağrıdan, və ya itki ilə bağlı kədərdən tamamilə fərqlənir və
ayrılır. Digər tərəfdən, ədalətsizliyi törədən kəsdə belə bir şüur meydana çıxır ki, o, özlüyündə
həmin iradənin özüdür ki, özgə bədəndə də təzahür olunur və bir təzahürdə özünü elə
zorakılıqla təsdiq edir ki, öz bədəninin və onun qüvvələrinin sərhədlərini aşaraq, həmin iradənin
başqa bir təzahüründə onun inkaredicisinə çevrilir və deməli, özündə iradə olaraq öz zorakılığı
ilə özünə qarşı çıxır, öz özünə əzab verir; mən deyirəm ki, həmçinin onun daxilində də ani olaraq
bu şüur in abstracto deyil, dumanlı hiss şəklində meydana çıxır və bunu vicdan əzabı və ya
verilmiş hala yaxın olaraq isə törədilmiş haqsızlıq hissi adlandırırlar.
Anlayışını elə indicə ən ümumi abstraksiyada nəzərdən keçirdiyimiz ədalətsizlik in
concrete olaraq özünün ən tam, birbaşa və əyani ifadəsini hannibalizmdə tapır: bu onun ən
aydın və aşkar formasıdır, iradənin öz obyektivasiyasının ən ali, ən yüksək pilləsində, insanda öz
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özü ilə ixtilafının ən böyük dəhşətli obrazıdır. İradənin ən ali, ən yüksək pillədə obyektivasiyası
isə insandır. Bunun ardınca bilavasitə olaraq adamöldürmə gəlir və buna görə də, o, baş
verəndə mənasını biz yalnız təzəcə, mücərrəd və quru bir şəkildə cöstərdiyimiz vicdan əzabı
həmin andaca öz dəhşətli aşkarlığı ilə gəlir və bütün qalan ömür boyu mənəvi rahatlığa
sağalmaz bir yara vurur; zira baş vermiş adamöldürmə qarşısında bizim hiss etdiyimiz dəhşət və
onu törədincəyə qədər qəlbimizi titrədən lərzə həyata o sonsuz bağlılığa uyğun gəlir ki, bütün
canlılılar həyat iradəsinin təzahürü olaraq onunla aşıb daşırlar. (sonrakı şərhdə ədalətsiz və
amansız əməli müşayiət edən bu hissi biz daha təfsilatı ilə qruplaşdıracaq və aydın bir anlayış
dərəcəsinə yüksəldəcəyik). Özgə bədəninin qəsdən eybəcər hala salınması və ya sadəcə olaraq
şikəst etmə, hətta hər hansı bir zərbə mahiyyəti etibarı ilə adamöldürmə ilə eyni qəbildəndir və
ondan yalnız dərəcəsinə görə fərqlənirlər. Bunun ardınca qeyd etmək lazımdır ki, ədalətsizlik
başqa bir fərdin kölələşdirilməsində, onu qul olmağa məcbur etmədə, nəhayət – özgə
mülkiyyətinə qəsd etmədə də təzahür olunur, çünki sonuncu özgə əməyinin məhsulu olduğu
üçün mahiyyəti etibarı ilə əvvəlki ədalətsizliklə eyni qəbildəndir və onun ona olan münasibəti
şikəst etmənin adamöldürməyə münasibəti kimidir.
Zira ədalətsizlik, haqsızlıq etmədən insanın əlindən alınması mümkün olan belə bir
mülkiyyət, bizim ədalətsizlik anlamımıza uyğun olaraq, yalnız o mülkiyyət ola bilər ki, o, bu
insanın öz şəxssi qüvvələri sayəsində hazırlanmış,emal edilmişdir odur ki, bu halda mülkiyyəti
ələ keçirmə - onun bədənində obyektivləşdirilmiş iradənin qüvvələrini onun əlindən alma, onları
başqa bir bədəndə obyektivləşdirilmiş iradəyə xidmət etməyə məcbur etməkdir. Yalnız bu halda
ədalətsizliyi törədən kəs özgə iradəsinin təsdiqi sferasına təcavüz edir, baxmayaraq ki, qəsdi
özgə bədənə etmir, cansız, ondan tamamilə fərqlənən əşyaya edir: axı özgə bədəninin əməyi və
qüvvəsi sanki bu əşya ilə birləşmiş və eyniləşmişdir. Buradan belə bir nəticə çıxır ki, hər hansı bir
həqiqi, yəni əxlaqi mülkiyyət hüququ ilkin olaraq müstəsna dərəcədə emala əsaslanır, bunu
Kanta kimi demək olar ki, hər bir yerdə etiraf etmişlər və bunu bütün qanunvericiliyin ən qədimi
olan aşkar və gözəl bir tərzdə ifadə edir: "Qədim zamanlar yaxşı bilən müdriklər izah edirlər ki,
emal olunmuş, becərilmiş tarla o kəsin mülkiyyətini təşkil edir ki, o, meşəni kökündən qoparmış,
onu təmizləmiş və şumlamışdır, – necə ki, antilop onu ölümcül yaralayan birinci ovçuya
məxsusdur" (Manu qanunları, IX, 44)clx. Kantın hüquq barədə təlimini onun yalnız qocalıq
zəifliyi, xərifləşməsi ilə izah edirəm, bu bir-birinin ardınca gələn səhvlərin qəribə bir tərzdə
birləşdirilməsidir; mən özlüyümdə onu da belə izah edirəm ki, o, mülkiyyət hüququnu ilk
sahiblik zəminində əsaslandırmaq istəyir. Əslində mənim iradəmin sadə bir izharetdirilməsi –
bu əşyanın istifadəsindən başqalarının kənarlaşdırılması – bu əşyaya olan hüququ dərhal necə
yarada bilər? Aşkardır ki, bu idrakın özünün qabaqcadan uyğun əsaslandırılmaya ehtiyacı vardır,
onun özü əsla, Kantın düşündüyü kimi belə bir əsas olaraq çıxış edə bilməz. Əşyaya malik olma
barədə müstəsna hüquqa malik olduğunu iddia edən və özünün bu izharından savayı heç nəyə
əsaslanmayan kəsə qarşı bu iddiaları tanımayan, qəbul etməyən kəs mahiyyəti etibarı ilə, yəni
əxlaqi mənada ədalətsizmi hərəkət edir? Məgər buna görə onun vicdanı narahat ola bilərmi?
Axı tamamilə aydındır ki, hüquqa uyğun yiyələnmə, ələ keçirmə qətiyyən ola bilməz,ən ilkin
olaraq ona öz qüvvələrini tətbiq etmək yolu ilə yalnız hüquqa uyğun mənimsəmə, əldə etmə –
mövcuddur. O yerdə ki, əşya hansısa özgə bir əməyin vasitəsilə, onun nə qədər az əhəmiyyətli
olmasından asılı olmayaraq, emal olunur, yaxşılaşdırılır, dəyə biləcək zədələrdən mühafizə edilir,
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bu əmək yalnız torpağın qazılmasından və ya alaqdan təmizlənməsindən ibarət olmuş olsa belə,
– orada bu şeyə qəsd edən kəs aşkardır ki başqasını onun bu işə sərf olunmuş qüvvəsinin
nəticələrindən məhrum edir, yəni bu insanın bədənini öz iradəsinə deyil, onun öz məxsusi
iradəsinə xidmət etməyə məcbur edir, öz məxsusi iradəsini onun təzahürünün sərhədləri
xaricində, özgə iradəsini inkar edincəyə qədər təsdiq, bərqərar edir, – yəni ədalətsizlik
törədir*.Əksinə, şeydən hər hansı bir emal olmadan və ya zədədən qorumadan yalnız istifadə ona malik olmaq üçün az hüquq verir, eləcə də ona müstəsna olaraq sahib olmaq barədə iradə
izharı da. Buna görə də, əgər hansısa qəbilə özü bütöv bir yüzillik ərzində müəyyən bir yerdə
təkbaşına ov etmişsə, amma onun yaxşılaşdırılması üçün heç bir iş görməmişsə, o, əxlaqi
ədalətsizlik olmadan həmin yerdə yadelliyə ov etməyi qadağan edə bilməz, əgər həmin yadelli
burada ov etməyi arzu etmiş olsa. Bunun da nəticəsində preokkupasiya adlandırılan hüquq
əxlaqi cəhətdən tamamilə əsassızdır. Belə ki, preokkupasiya hüququna uyğun olaraq, şeydən
uzun müddət sadəcə olaraq istifadə olunursa, bundan daha artıq, əvəz mükafatlandırma tələb
edirlər, yəni ondan sonrakı istifadəyə, müstəsna hüquq yiyələnirlər. Yalnız bu hüquqa istinad
edən şəxsə təzə gəlmiş şəxs bundan da xeyli böyük hüquqla etiraz edə bilər: “Məhz ona görə ki,
sən artıq bu şeydən bu qədər uzun müddət istifadə etmisən indi ondan başqalarının da istifadə
etməsi daha ədalətli olardı”. Yaxşılaşdırma və ya bədbəxt hadisələrdən qoruma vasitəsilə heç
bir emala gəlməyəm hər hansı bir şeyə əxlaqi olaraq əsaslandırılmış müstəsna sahiblik hüququ
mövcud deyildir, yalnız, ola bilsin ki bütün digərləri tərəfindən könüllü olaraq güzəştə getmədən
savayı, məsələn, başqa xidmətlərinə görə mükafat şəklində; amma, artıq bu müqaviləyə
əsaslanan ümumyaşayışı, dövləti nəzərdə tutur. Əxlaqi olaraq əsaslandırılmış mülkiyyət hüququ,
yuxarıda göstərildiyi kimi, öz təbiətinə görə sahibinə şey üzərində elə həmin qeyri-məhdud
hakimiyyəti verir ki, öz məxsusi bədəni üzərində o, belə bir hakimiyyətə malikdir; buradan belə
nəticə çıxır ki, o, dəyişdirmə və ya hədiyyə yolu ilə öz mülkiyyətini başqalarına verə bilər, onlar
isə sonradan verilmiş şeyə elə həmin əxlaqi hüquqla sahib olurlar.
O ki, qaldı, ümumiyyətlə, haqsızlıq törədilməsinə, onda o, ya zorakılıqla, ya da hiylə ilə
həyata keçirilir: öz əxlaqi əhəmiyyətinə görə isə, bu, eyni şeydir. Xüsusən adamöldürmə zamanı
fərqi yoxdur ki, mən xəncərdənmi istifadə edirəm, yoxsa zəhərdənmi; hər hansı bir fiziki təhqir
zamanı da məsələnin qoyuluşu belədir. Ədalətsizliyin bütün müxtəlif səpkili halları ona gətirilib
çıxarıla bilər ki, mən haqsızlıq edərək, başqa bir fərdi məcbur edirəm ki, öz iradəsinə deyil,
mənim iradəmə xidmət etsin, öz iradəsi ilə deyil, mənim iradəmlə hərəkət etsin. Zorakılıq
yolunda mən buna fiziki səbəbiyyətin köməyi ilə nail oluram; hiylə yolu ilə isə – motivasiya
vasitəsilə, yəni idrakdan keçən səbəbiyyət vasitəsilə; başqa cür deyilsə, mən buna onunla nail
oluram ki, başqa insanın iradəsinin altına aldadıcı motivləri qoyuram, onların təsiri ilə o, öz
iradəsinə əməl etdiyini düşünərək, mənim iradəmə əməl edir. Motivlərin olduğu mühit idrak
olduğu üçün, mən bunu yalnız onun idrakında saxtakarlıq edərək yerinə yetirə bilərəm, – bu isə
aldatmadır. Aldatmanın məqsədi həmişə başqasının iradəsinə təsir göstərməkdir, onun
özlüyündə və özündə idrakına təsir göstərmək deyildir, o, idraka yalnız vasitə kimi təsir göstərir,
Beləliklə, təbii mülkiyyət hüququnun əsaslandırılması üçün hüququn iki əsasını – detentio [malik olma]
və formatio [əldə etmə] yanaşı qəbul etməyə ehtiyac yoxdur: sonuncu tamamilə kifayətdir. Amma yalnız
formasiyanın adı bir o qədər də uyğun deyildir, ona görə ki, şeyə hansısa bir əməyin tətbiq olunması heç
də həmişə hökmən onun formalaşması demək deyil.
*
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çünki idrak iradəni müəyyənləşdirir. Zira mənim yalanımın özünün mənim iradəmdən çıxış
edərək motivə ehtiyacı vardır, belə bir motiv olaraq isə özlüyündə götürülmüş yad idrak deyil,
yalnız özgə iradə ola bilər, ona görə ki, o, özlüyündə heç bir vaxt mənim iradəmə təsir edə, onu
həyacanlandıra və onun məqsədlərinin motivi ola bilməz: yalnız özgənin istəyi və əməli belə bir
motiv ola bilər, özgəsinin idrakı isə yalnız onların vasitəsilə, deməli ki, vasitəli, dolayı olaraq
motiv ola bilər. Bu yalnız hər hansı aşkar çıxış edən aldatmaya aid deyildir, həm də o qəbildən
olan aldatmaya aiddir ki, onun mənbəyi özünün bais olduğu özgə səhvlərinin əzablı
nəticələrindən həzz almağa təşnə olan xalis pislik, yamanlıqdır. Hətta adi lovğa da ona can atır
ki, bu lovğalıq vasitəsilə özünə qarşı hörməti gücləndirsin və ya başqa insanların fikrini yaxşıya
doğru dəyişdirərək, onların istək və əməllərinə daha çox təsir göstərsin və ya bu təsiri özü üçün
asanlaşdırsın. Sadəcə olaraq həqiqətdən yəni, ümumiyyətlə, niyyətini bildirməkdən intina
haqsızlıq deyildir,yalanın beyinə yeridilməsi, sırınması isə haqsızlıqdır. Azan yolçuya düz yolu
göstərmək istəməyən kəs ona münasibətdə heç bir hüquq pozuntusuna yol vermir, hüquq
pozuntusuna o kəs yol verir ki, yanlış yolu göstərir.
Deyilənlərdən belə bir nəticə çıxır ki, hər hansı bir yalan, eləcə də hər hansı bir zorakılıq
özlüyündə ədalətsizlikdir, zira o, artıq mənim iradəmin hakimiyyətini başqa fərdlərə də aid
etməyə, yəni mənim iradəmi onların iradəsinin inkarı yolu ilə təsdiq etməyə can atır, zorakılıq
da belədir. Amma ən həqiqi, əsl aldatma – müqavilənin pozulmasıdır, ona görə ki, burada bütün
sadalanan təriflər, təyinlər aşkar bir tərzdə və tam tərkibdə özünə yer alır. Zira mən müqavilə
bağladığım zaman, özgəsi tərəfindən vəd olunan əməl mənim əməlimin bilavasitə və etiraf
olunan motividir, bu əməldə ki, öz növbəsində baş verməlidir. Öhdəliklərin mübadiləsi tədbirli
bir şəkildə və formal olaraq baş verir. Tərəflərdən hər biri tərəfindən edilən bildirişin
düzgünlüyünün iştirakçının iradəsindən asılı olması güman olunur. Əgər digəri müqaviləni
pozmuşsa, onda o, məni aldatmışdır və mənim idrakıma saxtakarlıqla yanlış motivləri
göstərmişdir, mənim iradəmi öz niyyəti tərəfə döndərmişdir, öz iradəsinin hökmranlığını başqa
fərdə şamil etmişdir, yəni ədalətsizliyə yol vermişdir. Əxlaqi qanunilik və müqavilələrin
məcburiliyi, bax, buna əsaslanır.
Zorakılıq yolu ilə törədilən ədalətsizlik onun baiskarı üçün hiyləgərlik yolu ilə törədilən
ədalətsizlik qədər biabırçı deyildir, ona görə ki, birinci fiziki qüvvədən xəbər verir, bu isə, bütün
hallarda bəşəriyyətə xoş gəlir; halbuki, hiyləgərlik hər cür bicliklərə,fəndlərə əl ataraq, öz
zəifliyini ifşa edir və baiskarı,faili eyni zamanda həm fiziki və həm də əxlaqi varlıq kimi alçaldır;
bundan savayı, yalan və aldatma yalnız ona görə qazana bilir ki, onlardan istifadə edən şəxsin
özü etibar qazanmaqdan ötrü eyni zamanda onlara qarşı ikrah və nifrət ifadə etməlidir, və bu
şəxsin qələbəsi onunla şərtlənmişdir ki, onda, bu şəxsdə namusluluq, dürüstlülük olduğunu
güman edirlər; bu isə onda yoxdur. Məkrin,dönüklüyün və xəyanətin hər yerdə doğurduğu dərin
ikrah ona əsaslanır ki, sədaqət və düzgünlük fərdlər çoxluğuna parçalanmış iradənin xarici
vəhdətini bərpa edən bağlardır və elə bununla da, bu parçalanmadan irəli gələn eqoizmə sərhəd
qoyurlar. Dönüklük və xəyanət bu sonuncu xarici bağları qırır və bununla da eqoizmin
nəticələrinə hədsiz ənginlik verir, üfüqlər açır.
Şərhimizin ümumi əlaqəsində, biz etiraf etmişdik ki, ədalətsizlik anlayışının məzmunu
olaraq fərdin əməlinin o xüsusiyyəti çıxış edir ki, onun təsiri ilə fərd öz bədənində təzahür
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olunan iradənin təsdiqini elə uzağa genişləndirir ki, bu başqa bədənlərdə təzahür olunan
iradənin inkarına çevrilir. Biz həmçinin tamamilə ümumi nümunələrdə o sərhədi göstərdik ki,
haqsızlıq sahəsi buradan başlayır və bəzi əsas anlayışların köməyi ilə onun yüksək dərəcələrdən
aşağı dərəcələrə kimi qradasiyasını müəyyənləşdirdik. Buna uyğun olaraq, haqsızlıq anlayışı ilkin
və müsbətdir, ona əks olan hüquq anlayışı isə ixtiyari və mənfidir. Axı sözlərə deyil, anlayışlara
istinad etmək lazımdır. Əslində, əgər haqsızlıq mövcud olmasaydı, heç bir vaxt hüquq haqqında
danışmaq mümkün olmazdı. Zira hüquq anlayışı yalnız haqsızlığın inkarını özündə ehtiva edir, və
göstərilən sərhədi keçməyən hər hansı bir əməl ona aid edilir, yəni öz iradəsinin ən güclü təsdiqi
xatirinə özgə iradəsinin inkarı deyil. Bu sərhəd beləliklə, bütün mümkün əməllər sahəsini xalis
əxlaqi cəhətdən haqlı və ya haqsız ( düzgün və ya qeyri-düzgün) olanlara ayırır. Əgər əməl özgə
iradəsinin təsdiqi sferasına yuxarıda təsvir olunan yolla soxulmursa, onu inkar etmirsə, onda o
hüququn pozulması haqsızlıq deyil. Buna görə də, məsələn, son dərəcə ehtiyac içində olanda
kömək etməkdən imtina etmə, özü bolluq içərisində olmasına baxmayaraq, özgənin acından
öldüyü zaman bunu sakitcə seyr etmə iblisanə bir amansızlıq olsa da, hüququn pozulması
demək deyildir: amma tam səhihliklə demək olar ki, yalnız amansızlıqda və daşürəkliliyində belə
bir uzaq getməyə qabil olan kəs, şübhəsizdir ki, onun istəklərinin tələb etdiyi istənilən haqsızlığı
edəcək və buna heç nə mane olmayacaqdır.
Amma haqsızlığın inkarı kimi hüquq anlayışı özünün əsas tətbiqini və şübhəsizdir ki, ilkin
mənbəyini o hallarda tapır ki, bu hallarda haqsızlıq cəhdinə qüvvə vasitəsilə müqavimət
göstərilir; belə bir müqavimət öz növbəsində haqsızlıq ola bilməz və deməli, o, hüquqdur,
baxmayaraq ki, bu zaman həyata keçirilən zorakılıq, özlüyündə və ayrılıqda götürüldükdə haqsız
ola bilərdi və burada isə motivinə görə ona bəraət qazandırılır, yəni o hüquqa çevrilir. Əgər
hansısa fərd öz iradəsinin təsdiqində o qədər çox uzağa gedirsə ki, iradənin özlüyündə mənim
şəxsiyyətimə xas olan təsdiqi sferasına zorla girir və bununla da onu inkar edir, onda mənim
belə bir təcavüzə müqavimətim yalnız bu inkarın inkarıdır və nə qədər ki mənim tərəfimdən bu, yalnız mənim bədənimdə əzəldən mövcud olan və təzahür olunan iradənin, bu bədənin
implicite ifadə olunan artıq bir təzahüründəki təsdiqidir, deməli, mənim tərəfimdən haqsızlıq
yox.haqdır. Bu, o deməkdir ki, mən bu zaman özgə inkarı onun aradan qaldırılması üçün zəruri
olan bütün qüvvələrimlə inkar etmək hüququna malikəm, bu isə, asanlıqla anlamaq
mümkündür ki, digər fərdin öldürülməsinə qədər gedib çıxa bilər, onun təcavüzü kənardan qəsd
edən zorakılıq olaraq ondan daha üstün müqavimətlə hər hansı bir ədalətsizlik olmadan, yəni
hüquqa uyğun bir şəkildə dəf oluna bilər, zira mənim tərəfimdən edilən hər bir şey, əlbəttə ki,
yalnız özlüyündə mənim şəxsiyyətimə xas olan və iradənin onun tərəfindən təsdiqinin (bu təsdiq
mübarizə meydanıdır) artıq ifadə olunmuş sferasındadır, özgə, yad sahəyə zorla girmir; deməli,
mənim göstərdiyim əks-təsir yalnız inkarın inkarıdır, yəni nəsə müsbət olan şeydir, yeni bir inkar
deyildir. Beləliklə, mən ədalətsizlik törətmədən iradəmi inkar edən özgə iradəni məcbur edə
bilərəm, sonuncunun, yəni mənim iradəmin mənim bədənimdə özünün qorunub saxlanılması
üçün onun qüvvələrindən istifadə olunmasında təzahür olunduğu qədər onun elə həmin
çərçivələr daxilində qalan hansısa başqasının iradəsini inkar etmədiyi dərəcədə – mən bu özgə
inkarçı iradəni bu inkardan imtina etməyə məcbur edə bilərəm, yəni mən verilən sərhədlər
daxilində məcbur etmə hüququna malikəm.
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Mənim məcbur etmə hüququna malik olduğum bütün hallarda, mən başqalarına qarşı
zorakılıq işlətmək hüququna tam malikəm, – mən həmçinin, şəraitə uyğun olaraq, özgənin
zorakılığına qarşı haqsızlıq etmədən, uyğun qaydada hiyləgərliyi qoya bilərəm; deməli, mən real
olaraq yalan danışmaq hüququna malikəm, – məhz o sərhədlərdə ki, bu sərhədlər daxilində
məcbur etmə hüququna malikəm. Elə buna görə də, onun üst-başını axtaran qulduru üstündə
daha heç nəyin olmadığını inandırmağa çalışan kəs tamamilə ədalətli olaraq hərəkət edir, –
eləcə də, gecə hücum edən qulduru aldadaraq zirzəmiyə çəkən və onu orada bağlı qapı
arxasında qoyan kəs də. O kəsi ki, quldurlar, məsələn, barbar ölkələrin birində ələ keçirmişlər və
əsir aparırlar, o, özünü azad etmək üçün onları öldürmək hüququna malikdir, özü də yalnız açıq
qüvvə ilə deyil, həm də hiyləgərliklə. Eyni səbəb ucbatından, birbaşa fiziki zorakılıqla alınmış vəd
qətiyyən icbari deyildir, zira belə bir məcburiyyətin qurbanı zorakılıq edənlərdən nəinki hiylə,
hətta
adamöldürmə vasitəsilə azad olmaq hüququna tam malikdir. Kim özünün oğurlanmış
əmlakını güc vasitəsilə qaytara bilmir, bunu hiyləgərlik vasitəsilə edirsə, heç bir ədalətsizliyə yol
verməmiş olur. Bundan əlavə: əgər kimsə mənə elə mənim oğurlanmış pullarımı uduzursa, onda
mən onunla oyunda saxta aşıqlardan istifadə etmək hüququna malikəm, belə ki, mənim
udduğum hər şey, artıq bu olmadan da mənə məxsusdur. Bununla razılaşmayan hər kəs hərbi
hiylənin də qanuniliyini inkar etlməlidir, zira sonuncu hətta faktiki aldatmadır və İsveç kraliçası
Xristinanın bir kəlamını təsdiq edir: “İnsanların sözləri heç bir dəyərə malik deyildir, və hətta
onların əməllərinə belə çətinliklə inanmaq olar”.
Deməli, haqlılığın və haqsızlığın sərhədləri öz aralarında bu qədər yaxındırlar? Bir də ki,
mən sübut etməyi artıq hesab edirəm ki, bütün bunlar aldatma və zorakılığın qanunsuzluğu
barədə mənim öncə dediklərimlə tamamilə uzlaşır; söylədiyim fikirlər, həmçinin məcburi
aldatma barədə qəribə nəzəriyyələrin aydınlaşdırılmasına da kömək edə bilər*.
Bütün əvvəlki söylənilənlərə uyğun olaraq, haqsızlıq və haqq – yalnız əxlaqi təriflərdir,
yəni insani davranışın öyrərənilməsinə tətbiqən özlüyündə və bu davranışın daxili mənasına
münasibətdə qüvvəyə malikdir. Sonuncu şüurda bilavasitə olaraq onunla ifadə olunur ki, bir
tərəfdən, haqsız əməllər daxili ağrı ilə müşayiət olunur, hüququ pozan tərəfindən hiss olunan
bu ağrı - onda, onun öz daxilində iradənin təsdiqinin həddindən artıq olması, özgə iradənin
təzahürünün inkar olunmasına qədər gəlib çatması hissidir; bu ağrı tutqun bir şəkildə onun dərk
olunmasıdır ki, hüququ pozanın bir hadisə, təzahür olaraq haqsızlığa məruz qalandan
fərqlənməsinə baxmayaraq, mahiyyəti etibarı ilə onunla eynidir. Bütün vicdan əzablarının bu
daxili mənasının sonrakı izahı yalnız aşağıdakı ola bilər. Digər tərəfdən, haqsızlığa məruz qalan
öz iradəsinin inkarını ağrılı bir şəkildə dərk edir, bu, onun bədənində və təbii tələbatlarında ifadə
olunan qədər tələbatların dərk edir, ödənilməsi üçün isə təbiət onu öz bədəninin qüvvələrinə
müraciət etməyə yönəldir; eyni zamanda o, dərk edir ki, əgər yalnız onun qüvvələri kifayət
etsəydi, o, bu inkara ədalətsizlik etmədən də hər cür təpki göstərə bilərdi. Bu xalis əxlaqi məna o yeganə mənadır ki, haqq və haqsızlıq bir vətəndaş olan insan üçün yox, bir insan olaraq insan
Hüquq haqqında burada şərh olunan təlimin sonrakı inkişafını mənim müsabiqəyə təqdim etdiyim
«Əxlaqın əsası barədə» əsərdə tapmaq mümkündür, § 7, birinci nəşrdə səh. 221-230.
*
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üçün ona malikdirlər, bu məna təbii vəziyyətdə də hər hansı bir müsbət qanun olmadan da
saxlanılardı və o, təbii hüquq adlandırılan bütün hər şeyin əsasını və məzmununu təşkil edirclxi.
Amma onu əxlaqi hüquq adlandırmaq daha yaxşı olardı, belə ki, onun təsir dairəsi passiv xarici
gerçəkliyə deyil, yalnız əməllərə və insanın fərdi iradəsinin onlardan yaranan vicdan adını alan
özünüdərkinə şamil edilir; amma yalnız təbii vəziyyətdə o, hər bir halda həm daxilə, həm də
başqa fərdlərə yönələ bilməz, və hüquq əvəzinə zorakılığın hakimiyyətinə maneçilik törədə
bilməz. Təbii vəziyyətdə hər bir kəsdən yalnız o asılıdır ki, hər bir verilmiş halda ədalətsizlik
törədilməsin; amma hər bir verilmiş halda ədalətsizliyə dözməmək onun iradəsi xaricindədir.
Sonuncu onun təsadüfi xarici qüvvəsindən asılıdır. Elə buna görə də, baxmayaraq ki,
bəşəriyyətin təbii vəziyyətində haqq və nahaq anlayışları əhəmiyyətə, mənaya malikdirlər və
əsla şərti deyildirlər, bununla belə, onlar yalnız əxlaqi anlayışlar olaraq hər bir kəsdə onun öz
məxsusi iradəsinin özünün dərki üçün məna kəsb edirlər. Həyat iradəsinin özünü insani
fərdlərdə təsdiq etdiyi qüvvənin son dərəcə müxtəlif dərəcələri şkalasında bu anlayışlar
termometrdə donma nöqtəsinə oxşar olan daimi bir nöqtədir, – öz iradəsinin təsdiqi burada
özgə iradəsinin inkarına çevrilir, yəni əməllərin ədalətsizliyi ilə idrakın principio individuationis
tabe olma dərəcəsi ilə birgə özünün gərginlik dərəcəsini göstərir (sonuncu, principio
individuationis elə bir idrakın formasıdır ki, bu, bütövlükdə iradəyə xidmət edir). İnsan
davranışına xalis əxlaqi baxışı aradan qaldırmaq və ya rədd etmək, əməlləri yalnız onların xarici
təsiri və nəticələri sarıdan qiymətləndirmək istəyən kəs isə, əlbəttə ki, Hobbsla birgə haqqı və
haqsızlığı şərti, ixtiyari yol verilən və buna görə də, müsbət qanunun xaricində, hətta heç
mövcud olmayan təriflər, təyinlər hesab edə bilər. Və biz heç bir vaxt xarici təcrübənin
nümunələri ilə onu inandıra bilməzdik ki, xarici təcrübəyə nə aid deyildir,eləcə də Hobbsu –
Hobbsun şərtsiz empirik təfəkkürü çöx əlamətdar bir şəkildə onunla səciyyələndirilir ki, o,
özünün "De principiis Geometrarum" kitabında hər hansı bir xalis riyaziyyatı inkar edir və inadla
israr edir ki, nöqtə uzunluğa, xətt isə enə malikdir, – biz Hobbsa uzunluğu olmayan nöqtəni və
eni olmayan xətti göstərə bilməzdik: onu nə riyaziyyatın , nə də hüququn a priori olduğuna
inandırmaq mümkün deyildir, ona görə ki, hər hansı bir empirik olmayan bilik qarşısında o,
qapını birdəfəlik olaraq bağlayır.
Hüquq haqqında xalis təlim, beləliklə, etikanın bir fəslini təşkil edir və bilavasitə olaraq
passiv qalmaya deyil, yalnız əmələ aiddir. Zira yalnız sonuncu iradənin aşkarlanmasıdır və etika
yalnız onu nəzərdən keçirir. Əzab – sadəcə olaraq faktdır, etika əzabı yalnız vasitəli, dolayı
olaraq nəzərə ala bilər, yəni, yalnız onu sübut etmək üçün ki, ədalətsizlikdən əzab çəkməmək
xatirinə edilən əməl haqsız əməl deyildir. Etikanın bu fəslinin məzmunu o sərhədin dəqiqliklə
müəyyənləşdirilməsindən ibarət olmalı idi ki, fərd onun bədənində artıq obyektivləşdirilmiş
iradənin təsdiqində elə həmin iradənin inkarına keçmədən, ora, bu sərhədə qədər gedib bilər,
çünki o, başqa fərddə də təzahür olunur, sonra isə bu fəslin məzmunu bu sərhədi adlayıb keçən
əməllərin müəyyənləşdirilməsindən ibarət olmalıdır, çünki həmin bu sərhədi adlayıb keçən
əməllər – ədalətsizdirlər və buna görə də, ədaləti pozmadan dəf oluna bilərlər. Beləliklə,
şəxsiyyətin öz məxsusi əməlləri həmişə nəzərdən öyrənilmə predmeti olaraq qalır.
Xarici təcrübəyə gəldikdə isə ondayalnız əzab, ədalətsizliyi hiss etmə bir fakt olaraq
mövcuddur, bu əzabda, artıq deyildiyi kimi, həyat iradəsinin öz-özü ilə, fərdlərin çoxluğundan və
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eqoizmdən irəli gələn qarşıdurması başqa hər hansı bir yerdə olduğuna nisbətən daha aydın bir
şəkildə təzahür olunur; çoxluq və eqoizm isə təsəvvür kimi dünyanın formasını təşkil edən
principio individuationis ilə şərtlənmişlər, – fərdin idrakı üçün. Biz, həmçinin gördük ki, insan
həyatına xas olan əzabın xeyli böyük hissəsi fərdlərin bu nifaqında öz tükənməz mənbəyinə
malikdir.
Amma bütün bu fərdlər üçün ümumi olan zəka onlara heyvanların əksinə olaraq, yalnız
ayrı-ayrı halları dərk etməyə deyil, həm də onun əlaqələrində mücərrəd bütövədək yüksəlməyə
imkan verir. Elə bu zəka da tezliklə onun qarşısında bu əzabın mənbəyini açıb göstərdi və onları
onu azaltmaq və ya, əgər mümkünsə, hansısa ümumi qurbanla tamamilə aradan qaldırmaq
vasitələri barədə düşünməyə onları məcbur etdi,elə bir qurbanla ki, ondan irəli gələn ümumi
xeyri onun özündən üstün olmuş olsun. Əslində: girəvə düşəndə haqsızlıq etmək ayrıca şəxsin
eqoizmi üçün nə qədər xoş olsa da, amma bu, ədalətsizliyin bundan böyük əzab duyan başqa
fərd tərəfindən yaşanmasında bu zəruri korrelyatala qarşıdır. Bütövü nəzərdən keçirən zəka
məxsus olduğu fərdin birtərəfli anlamından əl çəkəndə və bir anlıq onun hakimiyyətindən xilas
olanda, onda o, gördü ki, haqsızlığın törədilməsi zamanı bir fərdin aldığı zövq hər dəfə başqa bir
fərdin müqayisədə daha böyük əzabından xeyli az olur və o, sonradan gördü ki, burada hər bir
şey təsadüfün ixtiyarına buraxıldığından, hər bir kəsin qorxmağa əsası vardır ki,onun qismətinə
təsadüfi haqsızlıq etmək həzzindən qat-qat çox, ona məruz qalmaq əzabı düşəcəkdir. Zəka dərk
etdi ki, əzabın həm azaldılması, həm də onun mümkün olduğu dərəcədə bərabər
bölüşdürülməsi üçün ən yaxşı və yeganə vasitə – haqsızlığın törədilməsindən alınan həzzdən
hamının imtina etməsi yolu ilə hamını ədalətsizliyin gətirdiyi ağrıdan müdafiə etməkdir. Və
budur, eqoizm tərəfindən asanlıqla tapılan, zəkanın sayəsində metodiki olaraq fəaliyyət
göstərən və özünün birtərəfli nöqteyi-nəzərini tərk edən bu vasitə tədricən təkmilləşdirildikcə
dövlət müqaviləsi, və ya qanun olur. Mən indi burada onun mənşəyini necə izah edirəmsə, onu
bir vaxt Platon da özünün "Dövlət" əsərində elə izah etmişdiclxii. Döğrudanda da belə bir mənşə
öz mahiyyətinə görə yeganədir və şeylərin öz təbiətinə uyğundur; və heç bir ölkədə dövlət
başqa bir mənbəyə malik ola bilməmişdir, zira meydana gəlmənin yalnız bu üsulu, bu məqsədi
onu dövlət edir, və bu zaman fərqi yoxdur ki, hər bir verilmiş qəbilədə dövlətin meydana
gəlməsindən əvvəlki vəziyyət bir-birindən asılı olmayan vəhşilərin yığınımı idi(anarxiya), yoxsa
üzərində bir güclünün hökmran olduğu kölələrin yığını idi (despotiya). Hər iki halda dövlət hələ
ki, yox idi: o, yalnız belə bir ümumi razılaşmanın təsiri ilə meydana gəlir və bu razılaşmanın
anarxiya və ya despotiya ilə çox və ya daha az dərəcədə bağlı olmasından asılı olaraq, dövlət də,
buna uyğun olaraq, kamil və ya qeyri-kamil olmuş olur. Respublikalar anarxiyaya, monarxik
dövlətlər isə – despotiyaya meyllidirlər; bunun nəticəsində düşünülüb tapılmış orta yol
konstitusiyalı monarxiyadır –partiyaların hökmranlığı. Mükəmməl, kamil dövlətin əsasını
qoymaq üçün əvvəlcə elə varlıqları yaratmaq lazımdır ki, onların təbiəti öz rifahını ictimai rifah
xatirinə bütövlükdə qurban verməyə imkan versin. O zamana qədər isə bu münasibətdə nəyəsə
onunla nail olmaq mümkündür ki, rifahı dövlətin rifahından ən azı əsas məsələdə qətiyyən ayrı
olmayan bir ailə mövcuddur ki, o, heç bir vaxt bunlardan biri olmadan, digərinə dəstək,təkan
verə bilməz. İrsi monarxiyanın qüvvəsi və üstünlüyü buna əsaslanır.
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Beləliklə, əgər əxlaqın müstəsna predmeti ədalətli və ya ədalətsiz əməllərdirsə və əgər o,
haqsızlıq törətməmək qərarında olanlar üçün davranışın sərhədlərini dəqiq müəyyənləşdirmək
iqtidarındadırsa, onda, dövlət hüququ, qanunvericilik haqqında təlim, əksinə olaraq, yalnız
ədalətsizliyə məruz qalmaya aiddir və əgər onların labüd korrelyatı, hüququn əsas obyekti –
haqsızlığa məruz qalma olmasaydı, heç bir vaxt ədalətsiz əməllərlə maraqlanmazdı, zira o,
obyektə qarşı mübarizə aparır, bu onun düşmənidir. Və əgər özlüyündə belə bir ədalətsiz əməli
təsəvvür etmək mümkün olsaydı ki, bu özgə hüququnun pozulması ilə bağlı deyildir, onda
dövlət, öz ardıcıl mövqeyini saxlayaraq, onu qətiyyən qadağan etməzdi. Bunun ardınca qeyd
edək ki, əxlaqın predmeti və yeganə real məzmunu iradə, niyyətlər olduğundan, onda yalnız
xarici qüvvənin ləngitdiyi və iflic etdiyi haqsız əmələ yönələn möhkəm qətiyyət onun üçün
həqiqətdə törədilən haqsızlığa bərabərdir, və əxlaq məhkəməsi qarşısında o kəs ədalətsiz olur
ki, onun bu cür arzusu vardır. Əksinə, dövlət özlüyündə iradə və niyyətlə qətiyyən maraqlanmır:
onun üçün yalnız nəticəsi onun korrelyatı – digər tərəfin əzabı olan əməl (qəsd kimi və ya fakt
olaraq) vacibdir; deməli onun üçün yeganə olaraq real olan faktdır, hadisədir, niyyət və istək isə
yalnız o ölçüdə nəzərdən keçirilir ki, bu ölçüdə onlar əməlin xarakterini aydınlaşdırırlar. Elə buna
görə də, dövlət heç bir kəsə qadağan etmir ki, öz fikirlərində başqasını öldürmək və zəhərləmək
istəsin, əgər o, yalnız əmindirsə ki, balta və işgəncə çarxı qorxusu bu cür niyyətin həyata
keçirilməsinin qarşısını daimi olaraq alacaqdır. Eynilə bu cür qeyd etmək olar ki, dövlət öz
qarşısına əsla belə bir ağılsız məqsəd qoymur ki, əməllərə meylin, bəd niyyətlərin kökünü
kəssin: yox, o, sadəcə olaraq haqsızlığın törədilməsinə yönələn hər hansı bir mümkün motivə
qarşı hökmən labüd cəza şəklində başqa bir, daha güclü motivi-ondan imtina motivini qoymağa
can atır ki, o, buna uyğun olaraq cinayət məcəlləsi – nümkün olan kimi nəzərdə tutulan bütün
cinayət əməllərinə qarşı bütün əks-motivlərin tam siyahısından ibarətdir, əlbəttə ki, həm
motivlər, həm də əməllər uyğun hallarda in concreto olaraq tətbiq olunmaq üçün onda in
abstracto olaraq nəzərdə tutulmuşlar. Dövlət hüququ, və ya qanunvericilik, bu məqsəd üçün
etikadan o fəsli mənimsəyir ki, o, hüquq haqqında təlimdir və o, haqq və haqsızlığın daxili
mənası ilə birgə həmçinin onların hər ikisi arasında dəqiq sərhədi də müəyyənləşdirir, – amma
qanunvericilik bu fəsli müstəsna dərəcədə onun üçün əz edir ki, onun əks tərəfindən istifadə
etsin, və haqsızlığı törətməməyi arzu etdiyin halda keçilməsi əxlaq tərəfindən qadağan olunan
bütün sərhədləri o, digər tərəfdən nəzərdən keçirir, – əgər sən haqsızlığa məruz qalmaq
istəmirsənsə, bu sərhədlərin başqaları tərəfindən pozulmasına yol verilə bilməz, deməli, biz
başqalarını bu sərhədlərdən qovub çıxarmaq hüququna malikik.Elə buradan görünür ki,
tarixçinin çox incə bir tərzdə tərsa, tərsinə çevrilmiş peyğəmbər adlandırılmasına oxşar olaraq,
hüquqşünas da – tərsinə çevrilmiş əxlaqçıdır, və ona görə də, hüquqşünaslıq məxsusi mənada,
yəni bizim tələb edə biləcəyimiz hüquqlar haqqında təlim olaraq etikadır, – etikanın o fəslində
ki, burada pozula bilməyən hüquqlar öyrədilir. Haqsızlıq və onun inkarı, hüquq haqqında anlayış
- öncə əxlaqi anlayışdır, çıxış nöqtəsinin aktiv tərəfdən passiv tərəfə keçməsi sayəsində, yəni
çıxış nöqtəsinin dəyişdirilməsi sayəsində bu anlayış hüquqi anlayışa çevrilir. Bu, xüsusat, Kantın
öz qəti imperativindən tamamilə, qətiyyən düzgün olmayaraq çıxardığı müddəanı, dövlətin
yaradılmasının əxlaqi vəzifə olması haqqında müddəanı özündə ehtiva edən hüquqi təlimi ilə
yanaşı ən yeni dövrdə dəfələrlə olduqca qəribə və səhv bir nəzəriyyənin meydana çıxmasına
səbəb olmuşdur, guya dövlət – əxlaqa yardım etmək üçün təsisatdır, guya o, ona doğru
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canatmadan irəli gəlir və beləliklə, eqoizmin əleyhinə yönəlmişdir. Guya yalnız əxlaqi və ya
qeyri-əxlaqi ola bilən daxili əhval-ruhiyyə, guya əbədi azad iradə kənardan modifikasiyaya
uğrayır və müxtəlif təsirlərin nəticəsində dəyişir. Daha cəfəng baxış isə odur ki, guya dövlət
əxlaqi mənada azadlığın, və elə buna görə də, həm də əxlaqiliyin şərti kimi çıxış edir: axı azadlıq
əslində hadisənin, təkcə təzahürün o biri tərəfindədir, yalnız insani təsisatların o biri tərəfində
deyildir. Dövlət, mənim dediyim kimi, qətiyyən, əsla ümumiyyətlə özlüyündə eqoizmin əleyhinə
yönəlməmişdir: əksinə, o, məhz eqoizmdən, ümumi nöqteyi-nəzəri xatirinə birtərəfli nöqteyinəzəri tərk etmiş şüurlu və metodik eqoizmdən yaranmışdır, – hamının eqoizmindən, xüsusi
eqoizmlərin bu cəmindən yaranmışdır və o, yalnız onun üçün mövcuddur ki, ona xidmət etsin,
dövlət o doğru, düzgün önsətrə(müqəddiməyə) əsaslanır ki, xalis əxlaqı, yəni əxlaqi şövqlərin
təsiri ilə baş verən düzgün,saleh həyatı gözləmək olmaz, başqa cür onun özü (dövlət) gərəksiz
olardı. Beləliklə, dövlət, ümumiyyətlə, eqoizmin əsla, qətiyyən əleyhinə deyildir, o, onun yalnız
zərərli nəticələrinin əleyhinədir, həmin bu zərərli nəticələr isə eqoistik fərdlərin çoxluğundan
irəli gəlir, ayrılıqda onların hər birinin rifah halını pozur, – dövlət yalnız onların əleyhinə
yönəlmişdir, bu rifah halının qorunması məqsədinə xidmət edir. Elə buna görə də, artıq Aristotel
belə deyirdi (De Rep., Ill): “Dövlətin məqsədi – yaxşı yaşamaqdır; bu isə xoşbəxt və gözəl, zərif
yaşamaq deməkdir”. Eynilə bu cür qeyd etmək olar ki, Hobbs da tamamilə düzgün və
mükəmməl olaraq sübut etdi ki, dövlətin mənşəyi və məqsədi belədir clxiii ; hər hansı bir
dövlətçiliyin vətəndaş cəmiyyətini qədimi əsas prinsipi də bunu təsdiq edir: salus publica prima
lex esto *ümumi rifah birinci qanun olmalıdır clxiv ]. Dövlət bu məqsədə tam nail olmuş
olsaydı,nəticə bütün niyyətlərdə mükəmməl həqiqətin hökm sürdüyü haldakı kimi olardı.
Amma hər iki hadisə öz daxili mahiyyətinə və mənşəyinə görə əks olmuş olardılar. Yəni,
sonuncu halda heç kəs haqsızlıq törətmək istəməzdi, birinci halda heç kəs haqsızlığa məruz
qalmaq istəməzdi, və bu məqsədə nail olmaq üçün vasitələr tamamilə uyğun olmuş olardı. Belə
ki, eyni xətt müxtəlif tərəflərdən çəkilə bilər, və buruntaqda olan yırtıcı heyvan otyeyən heyvan
qədər zərərsizdir.
Amma dövlət bu həddən o tərəfə gedə bilmir: o, şeylərin elə bir vəziyyətini yaratmaq
qüdrətində deyildir ki, bu hal ümumi qarşılıqlı iltifatdan və məhəbbətdən yarana bilərdi. Zira
(biz bunu elə təzəcə gördük) əgər haqsız əməllər başqa tərəfə müvafiq əzab verməsəydi, dövlət
öz təbiətinə uyğun olaraq bu əməlləri qadağan etməzdi və yalnız bu mümkün olmadığına görə,
o hər cür ədalətsiz əməli qadağan edir, – eləcə də əksinə, özünün ümumi rifaha yönələn
təmayyülünə uyğun olaraq, o, böyük həvəslə o barədə qayğı göstərərdi ki, hər bir kəs öz
üzərində iltifat və insansevərlik, şücaətlər hiss etsin, əgər sonuncuları özlərinin qaçılmaz
korrelyatı olaraq xeyriyyəçilik və sevgi aksiyalarının şücaətlərinə malik deyillərsə bu zaman hər
bir vətəndaş öz üzərinə passiv rolu götürmək istərdi və heç kəs aktiv rola razılıq verməzdi, və
onu başqaları qarşısında əsarəti bir vətəndaşın boynuna qoymaq üçün əsas da olmazdı. Elə
buna görə də, müsbət olana deyil, yalnız mənfi olana məcbur etmək olar, bu da hüququ təşkil
edir. Müsbət olanı məhəbbət vəzifələri, və ya şərtsiz vəzifələr adı altında başa düşürdülər.
Dediyim kimi, qanunvericilik özünün hüquq haqqında xalis təlimini, özünün məqsədləri
üçün onun əks tərəfindən istifadə etməkdən və buna uyğun olaraq müsbət qanunları və onların
qorunub saxlanılması vasitələrini, yəni dövləti müəyyənləşdirməkdən ötrü və ya haqqın və
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haqsızlığın mahiyyəti və sərhədləri barədə təlimi etikadan götürür. Müsbət qanunvericilik,
beləliklə - hüquq haqqında, əks tərəfdən tətbiq olunan, xalis əxlaqi təlimdir. Bu tətbiq müəyyən
bir xalqın spesifik münasibətlərini və şərtlərini nəzərə almaqla həyata kecirilə bilər. Amma yalnız
o halda ki, müsbət qanunvericilik öz mühüm əlamətlərində bütövlükdə hüquq haqqında xalis
təlimin göstərişləri ilə müəyyənləşsin və onun normalarından hər biri üçün hüquq haqqında
xalis təlimdə əsas tapmaq mümkündür, – yalnız bu halda müəyyənləşmiş qanunvericilik
özlüyündə müsbət hüquqdur, dövlət isə – hüququnun ittifaqdır, sözün həqiqi mənasında, əxlaqi
cəhətdən yolverilən dövlətdir, qeyri-əxlaqi təsisat deyildir. Əks halda isə müsbət qanunvericilik
müsbət haqsızlığın təşkilatıdır - rəsmi olaraq tanınan zorakı haqsızlıqdır. Hər hansı bir despotiya,
müsəlman ölkələrinin əksəriyyətinin dövlət quruluşu belə bir xarakterə malikdir; bir çox
qanunvericiliklərin başqa tərəfləri, məsələn, təhkimçilik hüququ, biyar və s. də buraya aiddir.
Hüquq haqqında xalis təlim, və ya təbii hüquq, daha düzgün deyilsə – əxlaqi hüquq hər
hansı bir hüquqauyğun qanunvericiliyin əsasında yatır (həmişə özünün əks tərəfi ilə olsa da),
eləcə də, necə ki, xalis riyaziyyat özünün tətbiqi sahələrindən hər birinin əsasında yatır. Hüquq
haqqında təlimin mühüm bəndləri onların fəlsəfəsi olaraq göstərilən məqsədin naminə
qanunvericiliyə aşağıdakıları verməlidir: 1) haqsızlıq və hüquq anlayışlarının və onların əxlaqda
tətbiqinin və yerinin əsl daxili mənasının və mənşəyinin izahını; 2) mülkiyyət hüququnun
çıxarılmasını; 3) müqavilələrin əxlaqi qüvvəsinin çıxarılmasını, belə ki, o, dövlət təsisi
müqaviləsinin əxlaqi əsasıdır; 4) dövlətin meydana çıxmasının və məqsədinin, bu məqsədin
əxlaqa münasibətinin izahını və belə bir münasibətin nəticəsinin – hüquq haqqında əxlaqi
təlimin məqsədəuyğun bir şəkildə (onun əks tərəfində) qanunvericiliyə keçirilməsinin izahını; 5)
cəza hüququnun nədən irəli gəlməsini. Hüquq haqqında təlimin digər məzmunu – yalnız
yuxarıda xatırlanan prinsiplərin tətbiqidir, haqqın və haqsızlığın sərhədlərinin buna görə də,
məlum nöqteyi-nəzərlər və rubrikalar altında birləşən və bölünən bütün mümkün gündəlik, adi
məişət münasibətləri üçün ən yaxın təyinidir. Xalis hüququn bütün dərslikləri bu xüsusi
nəzəriyyələrdə öz aralarında ümumi ortaq məxrəcə gəlirlər, onlar bir-birindən yalnız
prinsiplərdə olduqca fərqlənirlər, ona görə ki, prinsiplər həmişə hansısa fəlsəfi sistemlə
əlaqəlidirlər. Bəzi və ümumi, amma müəyyən və aydın cizgilərdə bizim sistemin nöqteyinəzərindən izah edərək, yuxarıda göstərilən ilk dörd əsas bənd barədə danışdığımız kimi biz
cəza hüququ haqqında danışmalıyıq.
Kant şərtsiz olaraq belə bir yanlış müddəa irəli sürür ki, guya dövlət olmayan yerdə
mükəmməl mülkiyyət hüququ ola bilməz. Mənim gəldiyim əvvəlki nəticəyə uyğun olaraq isə,
mülkiyyət tamamilə təbii, yəni əxlaqi hüququn təsiri ilə təbii vəziyyətdə də mövcuddur, təbii,
yəni əxlaqi hüququ isə ədalətsizlik törətmədən pozmaq mümkün deyildir və onu ən sonuncu
hədlərədək qanuni olaraq müdafiə etmək mümkündür. Əksinə, şübhəsizdir ki, dövlətdən
kənarda cəza hüququ mövcud deyildir. Hər hansı bir cəza vermək hüququ yeganə olaraq
müsbət qanuna əsaslanır, həmin müsbət qanuna ki, hüququ pozmaya,xətaya görə cəzanı xəta
baş verincəyə qədər müəyyənləşdirmişdir, belə ki, onun əks motiv olaraq yaratdığı qorxu belə
bir cinayətin törədilməsinə yönələn bütün mümkün motivləri üstələməlidir. Bu müsbət qanunu
sanksiyalaşdırılmış və ölkənin bütün vətəndaşları tərəfindən qəbul edilmiş kimi qiynətləndirmək
lazımdır. Beləliklə,o ümumi müqaviləyə əsaslanmışdır, ümumi müqaviləni yerinə yetirmək, yəni
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cəzanı bir tərəfdən tətbiq eymək və digər tərəfdənsə ona məruz qalmaq bütün şəraitlərdə
dövlətin bütün üzvlərinin borcudur, buna görə də, cəzanın çəkilməsinə məcbur etmə ədalətlidir.
Deməli, cəzanın ayrıca halda bilavasitə məqsədi – bir müqavilə olaraq qanunun icrasıdır.
Qanunun isə yeganə məqsədi – özgə hüquqlarının pozulması qarşısında qorxutmaqdır, zira hər
bir kəsin haqsızlıqdan müdafiə olunması üçün, insanlar dövlətdə birləşmişlər, haqsızlıq
törətməkdən imtina etmişlər və öz üzərlərinə dövlətin qorunub saxlanılması yükünü,ağırlığını
götürmüşlər. Deməli, qanun və onun icrası – cəza – öz mahiyyəti etibarı ilə keçmişi deyil,
gələcəyi nəzərdə tutur. Cəzanın qisasdan fərqi elə bundadır, qisas müstəsna olaraq artıq baş
vermiş olanda, yəni özlüyündə keçmişlə motivləşdirilmişdir. Haqsız əməllərə görə əzab verərək,
amma bu zaman gələcək məqsədlərə malik olmayaraq, biz qisas alırıq; bunun da məqsədi yalnız
ondan ibarət ola bilər ki, bizim onu məruz qoyduğumuz, özgəsinin əzablarını seyr etməklə
özümüzün çəkmiş olduğumuz iztirabda təsəlli tapaq. Bu, – kin və qəddarlıqdır ki, onlara da etik
olaraq bəraət qazandırıla bilməz. Mənim başqasının ucbatından məruz qaldığım ədalətsizlik
mənə əsla, qətiyyən ona münasibətdə ədalətsiz hərəkət etmək haqqı vermir. Pisliyə görə
sonrakı məqsəd olmadan pisliklə əvəz çıxmaya nə əxlaqi olaraq, nə hansısa başqa bir zəkavi
əsasdan çıxış edilərək bəraət qazandırıla bilməz və jus talionis [əvəz, ücrət hüququ+ cinayət
hüququnun müstəqil, son prinsipi olaraq mənaya malik deyildir. Elə buna görə də, Kantın cəzanı
əvəz xatirinə edilən bir əməl kimi, sadəcə olaraq əvəz-əvəzə kimi nəzərdə tutan cəza nəzəriyyəsi
tamamilə əsassız və yanlışdır. Və amma o, hər halda təntənəli, qəliz ibarələrlə bəzədilərək, bir
çox hüquqşünasların əsərlərində özünə sığınacaq tapır, bu ibarələr boş söz ishalından başqa bir
şey deyildir; məsələn belə deyirlər: cinayət cəza ilə yuyulur, və ya neytrallaşır və aradan
qaldırılır və i.a. Amma heç bir insan sırf əxlaqi hakim və əvəz verici rolunda çıxış etmək və
başqasının günahlarını əzabla cəzalandırmaq, yəni onu cəzaya, məruz qoymaq hüququna malik
deyildir. Bu, son dərəcə təkəbbürlü bir iddia olmuş olardı, və Bibliyanın təkəbbürlü iddiası da
buradan qaynaqlanır: "Qisas, əcr mənə aiddir, Tanrı deyir, əvəzi özüm verərəm"clxv. Amma buna
baxmayaraq insan cəmiyyətin təhlükəsizliyinin qayğısına qalmanın tam hüququna malikdir, bu
isə yalnız cinayətkar "kriminal" sözü ilə işarə olunan bütün əməllərin qadağan olunması yolu ilə
mümkündür, – belə bir qadağa əks motivlərlə, yəni, cəza hədəsi ilə onların qarşısını alır; bu hədə
yalnız o halda təsirli ola bilər ki, o, onun əleyhinə yönəlmiş hər bir halda icra olunsun. Cəzanın,
və ya, daha dəqiq deyilsə, cinayət qanununun məqsədi cinayət qarşısında qorxutmadır: bu o
qədər özlüyündə aşkar olan, ümumən etiraf olunmuş həqiqətdir ki, İngiltərədə o, hətta qədimi
ittiham formulu (indictment) ilə ifadə olunmuşdur, məhkəmə müstəntiqi bu formulundan elə
indi də cinayət işlərində istifadə edir; o, bu sözlərlə qurtarır: if this be proved, you, the said NN.,
ought to be punished with pains of law, to deter others from the like crimes, in all time
coming*.* Əgər hansısa hökmdar ədalətli olaraq məhkum olunmuş cinayətkarı əfv etmək
istəyəcəksə, onda onun naziri ona etiraz edəcəkdir ki, belə bir halda bu cinayət tezliklə yenidən
baş verəcəkdir.
Gələcəkdəki məqsəd cəzanı qisasdan fərqləndirir, belə bir məqsədi cəza yalnız o zaman
nəzərdə tutur ki, bu o, qanunun icra olunmasına yönəlir və bununla da hər bir gələcək hal üçün

Əgər bu sübut olunacaqdırsa,siz filankəs başqalarını bütün gələcək zamanlarda cinayətlərdən
çəkindirmək, qorxutmaq xatirinə, qanuni cəzanızı çəkəcəksiniz.
*
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də öz labüdlüyünü, qaçılmazlığını göstərir, qanunun qorxuducu qüvvəsini dəstəkləyir, onun
məqsədi də elə bundan ibarətdir. Kantçı buna hökmən etiraz edəcəkdir ki, belə bir nöqteyinəzərdən cəzalandırılan cinayətkar "sadəcə olaraq vasitə kimi" istifadə olunur. Amma,
baxmayaraq ki, bütün kantçılar tərəfindən yorulmadan, usanmadan təkrarlanan "insanı vasitə
kimi deyil, həmişə yalnız məqsəd kimi qəbul etmək gərəkdir"clxvi müddəası olduqca inandırıcı
səslənir və buna görə də, bütün o kəslər üçün çox əlverişli bir prinsipdir ki, onlar onları hər hansı
bir sonrakı düşüncədən azad edəcək bir düstur axtarırlar, amma lap yaxından aparılan
araşdırma zamanı o, yüksək dərəcədə səbatsız və qeyri-müəyyən kəlama çevrilir ki, onun da
həqiqi mənası çox uzaqdadır: öz tətbiqinin hər bir halı üçün onun qabaqcadan və xüsusi şərhə,
müəyyənləşdirilməyə və modifikasiyaya ehtiyacı vardır, özünün ümumi halında götürüldükdə
isə, o, kifayət deyildir, az məzmunsa kasaddır və üstəlik həm də problematikdir. Qanuna görə
ölüm cəzasına məhkum edilmiş qatil hökmən və tam hüquqla sadə bir vasitə kimi nəzərdən
keçirilməlidir. Zira o, dövlətin əsas məqsədi olan kütləvi təhlükəsizliyi pozmuşdur, – bundan
əlavə, əgər qanun icra olunmamış qalırsa, onda, kütləvi təhlükəsizlik devrilmiş olur: cinayətkar,
onun həyatı, onun şəxsiyyəti indi qanunun icrası üçün və bununla da ictimai təhlükəsizliyin
bərqərar edilməsi üçün vasitə olaraq çıxış etməlidir; və o, tamamilə ədalətli olaraq, dövlət
müqaviləsinin icrası xatirinə belə bir vasitə səviyyəsinə endirilir, o, da bir vətəndaş olaraq bu
müqaviləyə qoşulmuşdur və bu müqavilənin təsiri ilə də öz həyatından, azadlığından və
mülkiyyətindən təhlükəsiz istifadəni təmin etmişdir, bunun üçün isə özünün həyatını, azadlığını
və mülkiyyətini ümumi təhlükəsizliyin girovu olaraq qoymuşdur, və indi bu girov müsadirə
olunur.
Burada təklif olunan sağlam, düşüncə üçün bilavasitə aydın olan cəza nəzəriyyəsi
özünün əsas müddəalarında, əlbəttə ki, yeni fikir deyildir, demək olar ki, yalnız yeni səhvlərlə,
yanlşlıqlarla bir küncə sıxışdırılmış, susdurulmuş bir fikirdir, buna görə də onu aydın bir şəkildə
təsvir etmək zəruri idi. Özünün əsas cizgilərində o, artıq Pufendorfun bu barədə danışdıqlarında
mövcuddur – "De officio hominis et civis" *"İnsanın və vətəndaşın vəzifələri barədə"], kitab. II,
fəsil. 13. Hobbs da ona qoşulur: "Leviafan", fəsil 15 və 28. Bizim günlərdə onu, məlum olduğu
kimi, Feyerbax müdafiə etmişdir. Bundan əlavə: biz onu artıq qədim filosofların kəlamlarında
tapırıq; belə ki, Platon onu "Protaqor"da (səh. 114, edit. Bip.), "Qorgi"də (səh. 168), nəhayət,
"Qanunlar"ın on birinci kitabında (səh. 165) aydın bir şəkildə şərh edir. Seneka Platonun fikrini
və istənilən cəzanın nəzəriyyəsini bir neçə sözlə əla ifadə edir: Nemo prudens punit, quia
peccatum est; sed ne peccetur [Heç birz zəkalı insan xəta törətdiyinə görə cəza vermir, xətanın
bundan sonra törədilməməsi üçün verir+ (Delra, I, 16).
Beləliklə, dövlətşünaslıqda biz o vasitəni gördük ki, zəka ilə silahlanmış eqoizm onun
köməyi ilə elə özünün əleyhinə yönələn öz məxsusi pis nəticələrindən qaçmağa can atır; bu
zaman hər bir kəs bütün hamının rifahına yardım edir, belə ki, görür ki, ümumi rifah onun öz
məxsusi rifahını özündə ehtiva edir. Əgər dövlət özünün məqsədinə tam nail olsaydı, onda o,
bütün qalan təbiəti də özünə getdikcə daha çox tabe edərək, özündə birləşmiş insan qüvvələri
vasitəsilə son nəticədə hər hansı bir qəbildən olan bəlaları, bədbəxtçilikləri məhv etmiş və
müəyyən dərəcədə Şlaraffiya ölkəsinə çevrilmiş olardıclxvii. Lakin, əvvəla, o, bu məqsəddən hər
halda çox uzaqdır; ikincisi, başqa, hər halda hələ ki,özlüyündə həyata xas olan saysız-hesabsız
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bəlalar onu əvvəlki kimi əzabın hakimiyyəti altında saxlayardı; və əgər hətta onların hamısı
aradan qaldırılsaydı belə, onda qaydalardan azad edilmiş hər bir yeri dərhal sıxıntı, darıxdırıcılıq
tutmuş olardı; üçüncüsü, dövlət heç bir vaxt fərdlərin nifaqını, ədavətini tamamilə aradan
qaldıra da bilməz, zira o, böyük şeylərdə sıxışdırılıb aradan çıxarıldığı yerdə, xırda şeylərdə
hamını təngə gətirir və nəhayət, daxildən uğurla bayıra qovulan Erida xarici sərhədə can atır:
dövlət quruluşu tərəfindən fərdlərin rəqabəti olaraq qovularaq, o, kənardan xalqların
müharibəsi kimi qayıdır və getdikcə artmaqda olan borc kimi dərhal və böyük miqdarda qanlı
qurbanlar tələb edir ki, onlar ondan ağıllı ehtiyatlılıqla, tədbirliliklə, xırda-xırda alınmışdı. Və
əgər, hətta güman etsək ki, minilliklərin təcrübəsi ilə müdrikləşən bəşəriyyət, nəhayət ki, bütün
bunları dəf edəcək və aradan qaldıracaqdır, onda bunun son nəticəsi bütün planetin əhalisinin
gerçəkdən həddindən artıq artması olacaqdır, bunun bütün dəhşətini isə indi yalnız cəsarətli
təxəyyül təsəvvür edə bilər*.

§ 63
Biz etiraf etdik ki, dövlətdə qərar tutmuş müvəqqəti ədalət məhkəməsi əvəz və ya cəza
verən repressiv xarakter daşıyır; biz gördük ki, o, yalnız özünün gələcəyə olan münasibəti
sayəsində ədalət məhkəməsinə çevrilir, zira belə bir münasibət olmadan cinayətə görə hər hansı
bir cəza və əvəz özünü doörultlmamış qalardı və artıq baş vermiş başqa bir yamanlığa, şərə
yalnız əlavə bir yamanlıq, əlavə bir şər qoşulmuş olardı, heç bir məna və heç bir əhəmiyyət kəsb
etmədən. Amma əbədi ədalət məhkəməsi,mühakiməsi ilə bağlı məsələ tamamilə başqa cürdür,
belə bir ədalət məhkəməsi barədə biz artıq öncə xatırlatmışdıq və bu ədalət məhkəməsi dövləti
deyil, kainatı idarə edir, insani təsisatlardan asılı deyildir, təsadüflərə və yanılmalara yol vermir,
zəifliyin, tərəddüdün və səhvlərin nə olduğunu bilmir, qüsursuz, sarsılmaz, qəbahətsızdir. Əvəz
anlayışı artıq zamanı özündə ehtiva edir, buna görə də, əbədi ədalət məhkəməsi əvəz verən,
ona görə də, müvəqqəti ədalət məhkəməsi kimi möhlətə və gecikməyə yol verə bilməz və
özünün mövcudluğu üçün zamana ehtiyacı yoxdur, çünki onun vasitəsilə pis, bəd əməli, sonucla
tarazlaşdırmır. Cəza burada cinayətlə elə bağlı olmalıdır ki, onların hər ikisi bir vahidi təşkil etsin.
Siz güman edirsiniz ki, – insan cinayətlərinin qanadları var,
Səmalara uçurlar və Zevsin tale lövhəsində
Naməlum əllə yazılırlar və Zevs onlar üzrə
Faniyə öz qorxunc hökmünü bildirir?
O, yox! Səma məkanının bütün örtüyü
Azdır törədilən günahları yazmaq üçün,
Və Zevsin elə bir qüvvəsi yoxdur ki, bütün bunları cəzalandırsın.

*

II cildin 47-ci fəsli buraya aiddir.
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Amma əvəz var, – və o, sizin yanınızdadır.
(Eurip., ar. Stob. Ed., I, c. 4.)
Belə bir əbədi ədalət məhkəməsinin həqiqətən də dünyanın mahiyyətinə kökləndiyinə –
bizim bütün fikirlərin inkişafını mənimsəyən hər bir kəs buna tezliklə əmin olacaqdır. Həyata
vahid həyat iradəsinin təzahürü, obyektliyi öz hissələrin və formalarının bütün çoxluğunda dünyadır. Varlığın özü və varlığın xarakteri həm bütövlükdə, həm də özünün hər bir hissəsində
yalnız iradədən irəli gəlir. O, azad və qüdrətlidir. Və hər bir şeydə iradə məhz özünü özündə və
zaman xaricində müəyyənləşdirdiyi kimi təzahür olunur. Dünya yalnız bu istəyin, iradənin
güzgüsüdür, və onun özündə ehtiva etdiyi bütün sonluluq, bütün əzablar, bütün əziyyətlər onun
istədiyini ifadə edir, onlar ona görə belədirlər ki, bunu o, istəyir. Buna görə də, hər bir mövcudat
tam ədalətli olaraq özündə, ümumiyyətlə, varlığı daşıyır, sonra öz növündən olan varlığı və öz
fərdiliyinin necə varsa o cür varlığını daşıyır və bu varlıqları necə varlarsa elə, şərtlər daxilində o
necə varsa bu dünyaya gətirir, – təsadüflərə və yanılmalara tabe olan, keçici, ötəri, əbədi olaraq
əzab çəkən dünyaya və hər bir varlığın başına gələn və hətta başına gələ bilən hər bir şey
həmişə ədalətlidir. Zira iradə – onundur, iradə necədirsə, dünya da elədir.Bu dünyanın varlığına
və xassələrinə görə məsuliyyəti yalnız o,bu dünyanın özü daşıya bilər, başqa heç kəs, zira məgər
başqası onu öz üzərinə götürməyi arzu edərmi? – Kim bilmək istəyir ki, əxlaqi cəhətdən insanlar
ümumiyyətlə və bütövlükdə nəyə dəyərlər, qoy onların qismətlərinə, aqibətlərinə nəzər salsın.
Bu, ehtiyac, bədbəxtlik, kədər, əzablar və ölümdür. Əbədi ədalət məhkəməsi hökm sürür: əgər
insanlar bu qədər rəzil olmasaydılar, onda onların qisməti, bütövlükdə, bu qədər kədərli
olmazdı. Bu mənada deyə bilərik: dünyanın özü məhşər ayağıdır. Əgər dünyanın bütün dərdini
tərəzinin bir gözünə, dünyanın bütün günahını isə başqa gözünə qoymaq mümkün olsaydı, onda
tərəzi, yəqin ki, tərpənməz qalardı.
Lakin, əlbəttə ki, özlüyündə fərddə iradəyə xidmət üçün onun özündən boy atdığı
şəkildə olan idrak dünyası, son nəticədə ümumhəyat iradəsinin obyektliyini tanıyan tədqiqatçı
qarşısında açılan dünyaya nisbətən başqa cür görür, vahid həyat iradəsinin obyektliyi isə
dünyanın özüdür: yox, qafil, biliksiz fərdin baxışlarının, nəzərlərinin önünü hindlilərin istifadə
etdikləri ifadəyə görə, Mayya pərdəsi ilə tutur və onun gözünə özündə şey əvəzinə, yalnız bir
hadisə, təzahür görünür, zamanda və məkanda, principio individuationis və əsas qanununun
digər növlərlərində; və özünün məhdud idrakının bu formasında o, şeylərin vahid mahiyyətini
deyil, onun hadisələrini, təzahürlərini kəşf edir – bəlinmiş, kənar düşmüş, saysız-hesabsız, çox
müxtəlif və hətta əks təzahürlərini. Və bu zaman ona elə gəlir ki, həzz, kef – bir şeydir, əzab isə
tamamilə başqa bitr şey, bu insan – əzab verən zalim və qatildir, o biri insansa – cəfakeş, zavallı
və qurbandır, kin – bir şeydir, şər iş isə – başqa bir şey. O, görür ki, biri məmnunluq, bolluq və
cəh-cəlal içərisində yaşayır, amma başqası isə buna baxmayaraq, onun astanası önündə
məhrumiyyətlərin və soyuğun əzabları içərisində ölür. Və o, özündən soruşur: bəs burada əvəz,
ücrət, haradadır? Və onun özü onun mənbəyini və onun mahiyyətini təşkil edən iradəsinin
ehtiraslı coşqusunda həyatın həzzləri, kefləri və sevincləri içərisinə atılır, onları möhkəmmöhkəm ağuşunda tutub saxlayır və heç ağlına da gəlmir ki, öz iradəsinin məhz bu aktı ilə o,
həyat mənzərəsinin onu lərzəyə salan bütün əzablarını və dərd-sərini də bağrına basır. O,
dünyada pisliyi, şəri görür, amma belə bir fikirdən uzaqdır ki, bu, yalnız vahid iradəsinin müxtəlif
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tərəfləridir, o, onları tamamilə müxtəlif və hətta əks hesab edir və bir çox hallarda principio
individuationisin təsir dairəsində olaraq, Mayya örtüyü ilə aldadılaraq, o, yamanlıq etmə, yəni
özgəyə əzab vermə yolu ilə yamanlıqdan, öz fərdiliyinin əzablarından qaçmağa çalışır. Zira
çalxalanan hüdudsuz dənizin içərisində nəhəng dalğaların səsli-küylü yüksəlişini və enməsini
müşahidə edən dənizçi arxayınlıqla öz qayığında oturduğu, özünün köhnə, çürük qayığına etibar
etdiyi kimi, ayrıca insan da dünyanın əzabları arasında arxayınlıqla yaşayır, principium
individuationis-ə və ya fərdin şeyləri bir hadisə, təzahür olaraq dərk etdiyi üsula sadədilliklə
etibar və istinad edir. Hər bir yeri əzablarla dolu olan, ucu-bucağı olmayan dünya özünün sonsuz
keçmişində, sonsuz gələcəyində ona yaddır və hətta nağıl kimi gəlir: onun yox olmaqda olan
şəxsiyyəti, onun məkansız indisi, onun ötəri məmnunluğu – onun üçün yalnız bunlar reallığa
malikdir və bunu qoruyub saxlamaq üçün, o, hər şeyi edir, o vaxta qədər ki dərin idrak onun
gözlərini açır. O vaxta qədərsə yalnız onun şüurunun gizli, məhrəm dərinliyində belə bir tutqun
ön duyğu gizlənir ki, ola bilər, bütün bu dünya ona bir o qədər də yad deyildir, o, onunla
müəyyən əlaqəyə malikdir, principium individuationis onu bu əlaqədən ayrı salmaq qüvvəsində
deyildir. Bu ön duyğudan, bütün insanlar üçün (ola bilər ki, həm də ağıllı heyvanlar üçün) ümumi
olan o dəfedilməz lərzə, sarsıntı üzə çıxır ki, bu da onlar təsadüfən principii individuationis
yolundan kənara çıxdıqları, yəni görünür, əsas qanunu öz formalarının birində istisnaya məruz
qaldığı zaman, o, qəflətən onları ağuşuna alır, – o zaman, məsələn, belə görünür ki, guya
hansısa təsir,səbəb olmadan baş vermişdir, və ya ölmüş şəxs dirilmiş və ya nəsə başqa bir şey,
keçmiş və ya gələcək indiyə çevrilmiş, ya da uzaq – yaxın olmuşdur. Belə fenomenlər qarşısında
təsəvvürə gəlməyən dəhşət onunla izah olunur ki, hadisənin, təzahürün idraki formaları
qəflətən itirilir, o idraki formalar ki, fərdi yalnız onlar qalan dünyadan təcrid olunmuş şəkildə
saxlayırlar. Amma bu təcrid olunma özündə şeyə deyil, yalnız hadisəyə, aıddır: əbədi ədalət
məhkəməsi məhz buna əsaslanır. Gerçəklikdə hər hansı bir müvəqqəti xoşbəxtlik, hər hansı bir
ağıl, kamal etibarsız zəmin üzərində dayanır. Onlar şəxsiyyəti bədbəxtlikdən, fəlakətdən,
iztirabdan mühafizə edirlər və ona həzz bəxş edirlər; amma şəxsiyyət – yalnız hadisə,
təzahürdür və onun başqa fərdlərdən fərqi, başqalarının məruz qaldığı əzablardan azad olması
hadisə, təzahür formasına, principio individuationisə əsaslanır. Şeylərin həqiqi mahiyyətinə
uyğun olaraq, hər bir kəs dünyanın bütün əzablarını özününkü hesab etməlidir, və nə qədər ki,
o,möhkəm həyat iradəsini təmsil edir, yəni nə qədər ki, o, bütün qüvvələri ilə həyatı təsdiq edir,
hətta yalnız mümkün ola bilən əzabları belə o, özü üçün gerçək hesab etməlidir. principium
individuationis-də zaman daxilində başqa saysız-hesabsız fərdlərin əzabları içərisində xoşbəxt
həyatı təsadüfün hədiyyəsi və ya ağılın təsadüflərində gələçək kimi görən idrak üçün bu
dilənçinin yuxusundan başqa bir şey deyildir, yuxuda dilənçi özünü kral kimi görür, amma o, bu
yuxudan oyanmalıdır ki, yalnız ötəri bir xülyanın onu həyatın əzablarından qoparıb ayırdığını
görə bilsin.
Əbədi ədalət məhkəməsi principium individuationisə qərq olmuş, əsas qanununa tabe
olan idraka uymuş baxış görünməzdir: o, onu, bu ədalət məhkəməsini heç bir yerdə tapmır, əgər
yalnız hansısa fiksiyalarla onu özü üçün uydurmursa. O görür ki, mümkün olan bütün cinayətləri
və amansızlıqları törədən bir zülmkar necə məmnunluq içərisində yaşayır və cəzasını almadan
dünyandan köç edir. O, görür ki, məzlum sonadək əzablarla dolu bir ömür sürür və onun üçün
heç bir əvəz çıxan, heç bir əcr verən yoxdur. Amma əbədi ədalət məhkəməsini yalnız o kəs
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görüb dərk edir ki, o, əsas qanununun ardınca gələn və ayrıca şeylərə bağlı olan bu idrakdan
daha yüksəkdə durur, ideyaları dərk edir principium individuationis-ə nüfuz edir və başa düşür
ki, hadisənin, təzahürün formaları özündə şeyə tətbiq oluna bilməz. Yalnız belə bir insan, elə bu
idrakın qüvvəsi ilə fəzilətin həqiqi mahiyyətini anlaya bilər, fəzilətin həqiqi mahiyyəti isə bu
mühakimələrlə bağlı olaraq bizim qarşımızda tezliklə açılacaqdır, baxmayaraq ki, praktiki fəzilət
üçün bu in abstracto idrak tamamilə lazım deyildir. Və budur, kim belə bir idraka sahib olursa,
ondan ötrü aydın olur ki, iradə hər bir hadisənin, təzahürün özündə şeyi olduğundan,
başqalarının məruz qoyduğu və şəxsən məruz qaldığı müsibət, əzab və pisliklər həmişə eyni
vahid varlığı zədələyir, vururlar, baxmayaraq ki, onun və bunun aşkara çıxdıqları hadisələr,
təzahürlər tamamilə müxtəlif fərdlər kimi qarşıda durur və hətta öz aralarında zamanların və
məkanların uzaqlığı məsafəsi ilə ayrılmışlar. O, görür ki, əzaba məruz qoyanlarla onu çəkməli
olanlar arasındakı fərq yalnız fenomen xarakteri daşıyır və özündə şeyə – onların hər ikisində
yaşayan iradəyə şamil edilmir:ona xidmətə məhkum edilmiş idrak onun tərəfindən aldadılan
iradə burada öz-özünü tanımır və yüksək təzahürlərin birində daha üstün rifaha can ataraq,
başqa birisini böyük bir əzaba məruz qoyur və beləliklə, həmişə yalnız özünə zülm edildiyini
anlamayaraq, dişlərini ehtiraslı coşqu içərisində öz bədəninə batırır və bununla da fərdiləşmə
mühitində öz içində daşıdığı,özü ilə olan nifağı aşkar edir, Əzab verən və əzabkeş – eynidir.
Birinci yanılaraq belə düşünür ki, əzablara onun aidiyyatı yoxdur; ikinci isə, yanılaraq belə
düşünür ki, günaha onun aidiyyəti yoxdur. Əgər onların ikisinin də gözləri açılsaydı, onda əzab
verən kəs başa düşərdi ki, o, dünyada əzab çəkənlərin hamısının daxilində yaşayır və əbəs yerə
özündən soruşur (əgər zəka sahibidirsə) ki, niyə və hansı naməlum günaha görə, o, belə bir
böyük əzab üçün dünyaya, var olmağa gətirilmişdir; əzabkeş isə başa düşərdi ki, dünyada
törədilən və ya haçansa törədilmiş bütün yamanlıqlar zülmkarlıq onun da mahiyyətini təşkil
edən və onda da təzahür olunan iradədən irəli gəlir və təzahür və onun təsdiqi ilə o, bu cür
iradədən meydana çıxan bütün əzabları öz üzərinə götürmüşdür və haqlı olaraq onlara məruz
qalır, çünki o, bu iradənin özüdür. Bu fikri həssas şair Kalderon özünün "Həyat – bir yuxudur"
faciəsində söyləyir:
İnsanın dünyada ən əzəli günahı –
Bu dünyaya doğulmaqdır, gəlməkdir.
Əslində də, məgər bu, günah deyilmi ki, əbədi qanun buna görə ölüm cəzası təyin edir.
Kalderon bu şeirində yalnız əzəli günah barədə xristian ehkamını ifadə etmişdir.
Əbədi ədalət məhkəməsinin, malum culpaenı *günahın şərini, zülmünü+ və malum
poenae [cəzanın şərini, zülmünü+ ayrılmaz olaraq əlaqələndirən tərəzinin bu qolunun canlı bir
şəkildə dərk olunması onun fərdilik üzərində və onun imkanı prinsipi üzərində tam yüksəlişini
tələb edir; buna görə də, o, eləcə də hər hansı bir fəzilətin mahiyyətinin xalis və aydın bir şəkildə
ona yaxın olan dərki insanların əksəriyyəti üçün həmişə əlçatmaz olaraq qalacaqdır. Ona görə
də, hind xalqının müdrik əcdadları yalnız üç yenidən doğulmuş kasta 47, ya 48 ? (rəqəm üstdə
kiçik olmalı-HAŞİYƏSİ VAR-QEYDLƏRdə bax) üçün iznli, girimli olan Vedalarda və ya məhrəm
müdriklik təlımındə bu idrakı birbaşa olaraq onun sözə və anlayışa yatımlı olması dərəcəsində
və şərhin obrazlı və rapsodik manerasının yol verdiyi ölçüdə ifadə etmişlər, – amma onlar onu
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yalnız mifin köməyi ilə, xalq dinində, və ya gizli, məxfi, məhrəm təlimdə nəsildən- nəslə
çatdırmışlar. Əbədi ədalət məhkəməsi barədə bu fikrin bilavasitə ifadəsini biz Vedalarda –
yüksək, ali insani idrakın və müdrikliyin bu məhsulunda görürük, onun nüvəsi isə bizə, nəhayət,
Upanişadalarda, bizim əsrin bu ən böyük hədiyyəsində gəlib çatmışdır; bu fikir müxtəlif tərzdə
ifadə olunur, bir çox hallarda xüsusən belə bir formada: şagirdin gözləri qarşısından bir birinin
ardınca dünyanın bütün, canlı və cansız varlıqları keçirilir, və onların hər biri barəsində düstura
çevrilmiş ifadə və buna görə də, Maha-vakya *böyük nitq+ adlandırılan Tatoumes sözü, daha
düzgün deyilsə tat twam asi sözü tələffüz olunur ki, o, da ki belə bir məna verir: "Bu –
sənsən"clxviii. Amma xalqın öz məhdud ağlı ilə bu böyük həqiqəti dərk edə bilməsi üçün, onu
xalq üçün əsas qanununa tabe olan üsulunun dilinə tərcümə etmişlər, baxmayaraq ki, əsas
qanununa tabe olan bu idrak üsulu ilə onu, onun bütün xalisliyində və mahiyyətində heç cür öz
daxilinə yerləşdirə bilməz və hətta onunla birbaşa ziddiyyətdədir, amma məlum mif formasında
o, onun davranış norması olaraq kifayət edəcək qədər olan surroqatını, bədəlini qəbul
etmişdirclxix, zira əsas qanuna tabe olan və əbədi olaraq bu davranışın əxlaqi mənasından uzaq
olan idrak üsulu halında, bu məna şərhin obrazlılığı sayəsində hər halda anlaşıqlı görünür və
bütün dini təlimlərin məqsədi də elə bundan ibarətdir, zira bütün bunlar insanın kobud
anlamına yatımlı olmayan həqiqətin mifik qiyafəsi kimi çıxış edirlər. Belə bir mənada bu mifi
Kantın dilində praktik zəkanın postulatı adlandırmaq olardı; bu baxımdan nəzərdən keçirilərkən,
o, elə bir böyük üstünlüyə malikdir ki, gerçəklik aləmində bizim gözlərimiz qarşısında olandan
savayı, başqa heç bir elementi özündə ehtiva etmir və buna görə də, özünün bütün anlayışlarını
o, baxışlar qiyafəsinə sala bilər. Mən burada ruhun bədəndən bədənə köçməsi barədə mifi
nəzərdə tuturam. O, öyrədir ki, həyatda bizim başqa varlıqları məruz qoyduğumuz əzablar
hökmən sonrakı, növbəti həyatda eynilələ həmin əzablarla elə bu dünyada yuyulacaqdır; və bu,
o qədər uzaqlara gedib çıxır ki, kimsə, hətta heyvanı öldürsə belə, zamanların sonsuzluğunda
haçansa elə bu heyvan olaraq doğulur və eyni ölümə məruz qalır. O, öyrədir ki, zülmkarın həyatı
öz ardınca elə bu dünyada əzab, iztirab çəkən və nifrətlə damğalanan varlıqların gələcək
həyatını gətirir, bu halda biz aşağı kastalarda doğulacağıq, ya da təzədən dünyaya qadın
şəklində və ya heyvan şəklində gələcəyik, ya da pariya, kölə və ya çandala, cüzamlı xəstə, timsah
və i.a. şəklində. Bu mif qorxutduğu bütün hədələri, bütün əzabları gerçək dünyadan əyani
nümunələrlə təsdiqləyirlər, əzablara məruz qalan varlıqları göstərir ki, onlar, hətta nəyə görə
belə bir əzabı haqq etdiklərini bilmirlər, onlar üçün başqa bir cəhənnəmi yaratmaq belə lazım
deyildir. Amma bunun əvəzində o, mükafat olaraq ən yaxşı, ən nəcib formalarda – brahman,
müdrik, müqəddəs insan şəxsində yenidən doğulmanı vəd edir. Ən yüksək, ən ali mükafat ən
nəcib əməlləri həyata keçirənlərin və tam tövbə edənlərin nəsibi olacaqdır, o, özünün dalbadal
yeddi həyatında könüllü olaraq eşinin,yoldaşının tonqalında yandırılan qadının payına
düşəcəkdir və o insanın payına düşəcəkdir ki, onun təmiz ağzından heç bir vaxt bircə kəlmə belə
yalan söz çıxmamışdır. Bu yüksək, ali mükafatı mif bizim dünyanın dilində yalnız mənfi mənada,
tez-tez təkrarlanan təntənəli vəd, əhd-peyman vasitəsilə ifadə etmək qabiliyyətindədir: sən
artıq bir daha təzədən doğulmayacaqsan, non adsumes iterum existentiam apparentem
[yenidən təzahür olunmuş mövcudluğu qavramayacaqsanclxx], və ya, nə Vedaları, nə də kastaları
qəbul etməyən buddistlərinclxxi dedikləri kimi: “Sən nirvananı, yəni o vəziyyəti əldə edəcəksən ki,
bu vəziyyətdə dörd şey yoxdur: doğuluş, qocalıq, xəstəlik və ölüm”.
Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

490

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

Heç bir vaxt başqa elə bir mif olmamışdır və olmayacaqdır ki, o, ən nəcib və ən qədim
xalqın bu qədim təlimi kimi yalnız bəzi insanlar üçün əlçatan olan fəlsəfi həqiqətlə bundan daha
sıx çulğaşmış olsun; və bu xalq indi bir çox cəhətdən nə qədər çırlaşsa da, hər halda o, onda
ümumi xalq inamı olaraq hələ də hökm sürür və dörd min il əvvəl olduğu kimi elə indi də həyata
güclü təsir göstərir. Elə buna görə də, mifik təsvirin bu non plus ultra *misilsizliyini, tayı-bərabəri
olmamasını+ hələ Pifaqor və Platon da heyranlıq içərisində qəbul etmişlər, onu Hindistandan və
ya Misirdən əxz etmişlərclxxii, ona ehtiram göstərmişlər, ondan istifadə etmişlər, – və kim bilir
özləri buna, nə qədər inanmışlar? Biz isə indi brahmanların yanına ingilis clergymenlərini
[ruhanilərini] və toxucu-qernquterlərinclxxiii göndəririk ki, rəhmdən, mərhəmətdən çıxış edərək
onlara ağıl öyrətsinlər və izah etsinlər ki, onlar heç nədən yaradılıblarclxxiv və onlar buna
minnətdarlıqla sevinməlidirlər. Amma qayaya ox atanın başına gələn onların da başına gəlir.
Hindistanda bizim dinlər heç bir vaxt özünə zəmin tapmayacaqdır: bəşəriyyətin qədim
müdrikliyi Qalileyada baş verən hadisələr tərəfindən sıxışdırılıb çıxarılmayacaqlar. Əksinə, hind
müdrikliyi geriyə Avropaya dönəcək və bizim biliyimizdə və təfəkkürümüzdə köklü çevriliş
edəcəkdir.

§ 64
Amma indi biz əbədi ədalət məhkəməsinin mifoloji təsvirindən deyil, fəlsəfi təsvirindən
ona bənzər olan mühakimələrə, davranışın etik mənası haqqında və sadəcə olaraq bu mənanın
hissi duyğusu olan dərk vicdan haqqında mühakimələrə keçək. Amma öncə mən burada diqqəti
insan təbiətinin daha iki xüsusiyyətinə yönəltmək istəyirəm, bu xüsusiyyətlər onun
aydınlaşdırılmasına təsir göstərə bilər ki, hər bir kəs bu əbədi ədalət məhkəməsinin mahiyyətini
və onun əsasını – iradənin bütün təzahürlərində onun vəhdətini və eyniyyətini hansı dərəcədə –
ən azı, tutqun bir hiss şəklində – dərk edir.
Göstərilən o, məqsəddən tamamilə asılı olmayaraq ki, dövlət cəzalandırma zamanı ona
can atır və bu məqsəd cinayət hüququnun əsası kimi çıxış edir, amma sonra şər əməli
törətdikdən sonra yalnız başlıca olaraq qisas hissi ilə ruhlanan zərər çəkmiş şəxs deyil, həm də
tamamilə qərəzsiz tamaşaçı o faktdan məmnun qalır ki, başqasına əzab verən şəxsin özü eyni
ölçüdə əzaba məruz qalır. Mənə elə gəlir ki, burada öz ifadəsini tapan - məhz əbədi ədalət
məhkəməsi şüurundan başqa bir şey deyildir, amma, bu şüur, bu dərk maariflənməmiş ağıl
tərəfindən dərhal təhrif olunur, zira, o, principium individuationisə qərq olaraq anlayışların
amfiboliyasınaclxxv düçar olur və hadisədən, təzahürdən onu tələb edir ki, o, yalnız özündə şeyə
xasdır: o, görmür ki, təhqir edən və təhqir olunan da özlüyündə, öz məxsusi təzahüründə, həm
əzab,həm də çünah gətirən, özünü tanımayan eyni varlıqdır; o, bunu görmür və tələb edir ki,
günahı törədən kəs əzaba da məruz qalsın. Elə buna görə də, mən deyirəm ki, insanların
əksəriyyəti tələb edir ki, yüksək dərəcədə kinə-küdurətə,bədliyə malik olan (amma, bunu bir
çoxlarında tapmaq olardı, lakin,yalnız ondakı xüsusiyyətlərlə deyil,başqa xüsusiyyətlərlə
birləşmələrdə) və digərlərindən ruhun qeyri-adi qüvvəsi ilə əhəmiyyətli dərəcədə üstün olan və
bunun da nəticəsində milyonlarla başqalarını təsvirə gəlməz əzablara düçar edən insan,
məsələn, dünya fatehləri haçansa və haradasa bütün bu əzabların əvəzini özünün elə bu qədər
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ölçüdə dərdi ilə versin; zira onlar başa düşmürlər ki, əzab verən və əzabkeşlər özlüyündə bir
şeydir və sayəsində əzabkeşlərin mövcud olduqları və yaşadıqları eyni iradə əzab verəndə də
təzahür olunur, iradə öz mahiyyətinin ən aşkar bir tərzdə üzə çıxmasına məhz şəxsdə nail olur
və o, həm məzlumlarda, həm də zülmkarda eyni dərəcədə əzab çəkir, – sonuncu hətta daha
artıq dərəcədə, onun şüurunun daha aydın və daha dərin, iradəsinin isə daha güclü olması
ucbatından. Daha dərin, principii individuationisdən azad edilmiş idrak isə əvəz tələb edən
niyyətlər, fikirlərlə qidalanmır. Hər hansı bir fəzilət və nəciblik öz mənşəyini bu idrakdan
götürür. Daha dərin, principii individuationisdən azad edilmiş idrakın əvəz tələb edən fikirlərlə
qidalanmamasını isə artıq xristian etikası göstərir, o, hər hansı bir şərə şərlə, zülmə zülmlə əvəz
verilməsini qəti olaraq qadağan edir və əbədi ədalət məhkəməsini hadisələr, təzahürlər
dünyasından fərqli özündə şey səltənətinə aid edir (“İntiqamı, qisası mənə saxlayın, əvəzini Mən
verərəm, Rəbb belə deyir”. Romalılara məktub, 12, 19).
İnsan təbiətində xeyli daha heyranedici, amma bunun əvəzində xeyli daha nadir bir
cəhət də vardır: o, özlüyündə əbədi ədalət məhkəməsini təcrübə, yəni fərdiləşmə sahəsinə
gətirmək meylini səciyyələndirir və eyni zamanda, belə bir halın qabaqcadan hiss olunmasını
göstərir ki, mənim yuxarıda ifadə etdiyim kimi, həyat iradəsi özünün böyük faciəsini və
komediyasını öz hesabına oynayır və eyni iradə bütün hadisələrdə, bütün təzahürlərdə yaşayır;
bu cizgi aşağıdakılardan ibarətdir. Biz bəzən görürük ki, insanın şəxsən yaşamış olduğu və ya
hətta bir şahid olaraq müşahidə etdiyi böyük bir ədalətsizlik onu o qədər dərindən
hiddətləndirir ki, o, günahkardan intiqam almaq üçün öz həyatını şüurlu olaraq qurban verir.
Biz məsələn, görürük ki, o, bir neçə il ərzində hansısa qüdrətli tiranı axtarıb tapır, nəhayət, onu
öldürür, özü də dar ağacında ölür, bunu qabaqcadan görsə də, bir çox hallarda hətta ondan
qaçmağa da can atmır, ona görə ki, həyat onun üçün dəyərini yalnız qisas vasitəsi kimi
saxlamışdır. Belə hallara xüsusən ispanlarda tez-tez rast gəlinir*. Əgər bu qisas yanğısının
ruhuna nüfuz etsək, onda onun adi intiqamdan çox fərqlənməsi üzə çıxır, sonuncu bais olduğu
əzabın mənzərəsi ilə artıq çəkməyə məcbur olduğu əzabı yüngülləşdirir; burada biz görürük ki,
məqsəd qisas deyil, cəza adlandırılmağa daha çox layiqdir, ona görə ki, burada niyyət olaraq
nümunənin qüvvəsi ilə gələcəyə təsir etmək çıxış edir və özü də burada özünün hansısa
mənafeyini güdən sərhesablıq yoxdur, həm qisas alan fərd üçün (zira o, bu zaman həlak olur),
həm də qanunlarla öz təhlükəsizliyini təmin edən cəmiyyət üçün: bu cəza dövlət tərəfindən
deyil, və hansısa qanun naminə deyil, ayrıca şəxs tərəfindən verilir, – əksinə, o, yəni bu cəza
zərbəni həmişə o əmələ vurur ki, dövlət bunu istəmirdi və ya cəzalandıra bilmirdi və ya onun
cəzalandırılmasını bəyənmir. Mənə elə gəlir ki, bu cür insanı hər hansı bir məncilliyin,
təşəxxüsün sərhədləri xaricinə çəkib aparan hiddət belə bir halın son dərəcə dərindən dərk
edilməsindən irəli gəlir ki, onun özü bütün varlıqlarda, bütün zamanlarda təzahür olunan bütöv
həyat iradəsidir və buna görə də, o həmin bu bütöv iradəyə məxsusdur və nə uzaq gələcəyə, nə
də indiyə etinasız ola bilməz; amma bu iradəni təsdiq edərək, o, amma tələb edir ki, onun
mahiyyətini təqdim edən mənzərədə daha heç bir vaxt belə bir müdhiş ədalətsizlik təkrar
olunmasın, və o, qarşısı alına bilməyən intiqamın nümunəsi ilə (zira ölüm qorxusu qisasçını
Nümunə kimi o ispan yepiskopunu göstərmək olar ki, sonuncu müharibə zamanı öz stolu arxasında həm
özünü, həm də fransız generallarını zəhərləmişdir; birdə ki, ümumiyyətlə bu müharibədən bir çox digər
faktlar da eyni şeyi sübut edir. Nümunələri Montendə də tapmaq mümkündür, kitab. 2, fəsil 12.
*
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istəyindən saxlamır) hər hansı bir gələcək zülmkarı qorxutmaq istəyir. Həyat iradəsi hələ də
özünü təsdiq etməkdə davam edərək, burada artıq ayrıca bir hadisə, ayrıca bir təzahür, ayrıca
bir fərdlə əlaqəli, bağlı deyildir, insan ideyasını əhatə edir və onun təzahürünü təmiz, müdhiş və
biabırçı ədalətsizlikdən qorunub mühafizə edilmiş şəkildə saxlamağa səy edir. Bu, – nadir,
əlamətdar və ülvi bir cizgidir; ayrıca şəxsiyyət onun təsiri ilə əsl mahiyyətini hələ ki, başa
düşmədiyi əbədi ədalət məhkəməsinin sağ əli olmasını arzu edərək, özünü qurban verir.

§ 65
İnsan davranışı barədə bütün əvvəlki düşüncələri bizə sonuncu nəticəyə gəlmək üçün
yol göstərmiş və vəzifəmizi olduqca yüngülləşdirmişdir. Bizim vəzifəmiz davranışın o etik
mənasını, əhəmiyyətini aydınlaşdırmaqdır ki, bunu biz, bir-birimizi tamamilə başa düşərək,
həyatda xeyir və şər sözləri ilə səciyyələndiririk, – bizim vəzifəmiz bu mənanı abstrakt və fəlsəfi
formada aydınlaşdırmaq və onu bizim əsas fikrimizin həlqəsi olaraq göstərməkdir.
Amma mən öncə xeyir və şər anlayışlarının əsl mənasını bərpa edəcəm. Bu anlayışlar
bizim günlərin fəlsəfi yazıçıları tərəfindən qəribə bir tərzdə sadə anlayışlar kimi və deməli,
analizə yatmayan anlayışlar kimi nəzərdən keçirilir; mən bunu onun üçün edirəm ki, belə bir
dumanlı illüziyanı darmadağın edim ki, guya onlar əslində olduğuna nisbətən daha çox şeyi
özlərində ehtiva edirlər və artıq özləri burada özlüyündə tələb olunan hər bir şeyi göstərirlər.
Mən bunu ona görə edə bilərəm ki, mənim özüm etikada xeyir sözündən örtük, sipər kimi
istifadə etmək fikrində deyiləm, necə ki, əvvəllər gözəllik və həqiqət sözlərini sipər etməmişdim,
bu sözlərə bizim günlərdə xüsusi ςεμνοτησ [ləyaqəti] aid edirlər və bu sözlər buna görə də, bir
çox hallarda köməyə çağrılırlar. Yox, mən təmtəraqlı bir görkəm almayacağam, başqalarını
inanmağa məcbur etməyəcəyəm ki, guya, bu üç ismi dilə gətirməklə, yalnız üç çox geniş və
abstrakt, deməli, bir o qədər də çox məzmunlu olmayan, olduqca müxtəlif mənşəyə və mənaya
malik olan anlayışları göstərmir, nəsə ciddi bir iş görürəm. Doğrudan da, bu üç söz müasir
əsərlərlə tanış olanlardan kimi son nəticədə iyrəndirməmişdir, baxmayaraq ki, ilkin olaraq onlar
çox gözəl şeyləri də göstərirdilər? Axı min dəfə müşahidə etməli oluruq: təfəkkür qabiliyyətinə
malik olmayan hər bir kəs düşünür ki, bu üç sözü bütün səsi ilə və ilhama gəlmiş qoyun
fizionomiyası ilə tələffüz etmək böyük bir hikmət izhar etməkdir!
Həqiqət anlayışının izahı artıq əsas qanunu haqqında traktatda verilmişdir, 5-ci fəsil, 29cu § və sonrakılar. Gözəllik anlayışının məzmunu ilk dəfə olaraq əsl izahını bizim üçüncü kitabda
almışdır. İndi isə xeyirlılik və ya yaxşılıqclxxvi anlayışının gerçək mənasını müəyyənləşdirək, bu isə,
çox sadə edilə bilər. Bu anlayış öz mahiyyəti etibarı ilə nisbidir və müəyyən obyektin iradənin
hansısa müəyyən bir canatmasına uyğunluğu mənasını verir. Beləliklə, iradənin məqsədlərini
ödəyən, onun təzahürlərinin hansısa birində onun xoşuna gələn bütün hər şey, başqa
cəhətlərdən nə qədər müxtəlif olursa-olsun, yaxşı anlayışında düşünülür. Ona görə də, biz belə
deyirik: yaxşı qida, yaxşı yollar, yaxşı hava, yaxşı silah, yaxşı əlamət və i.a., bir sözlə, biz bütün o
şeyləri yaxşı adlandırırıq ki, onlar məhz bizim arzu etdiyimiz kimidirlər; buna görə də, biri üçün
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yaxşı olan şey başqası üçün bunun tam əksliyi ola bilər. Yaxşı anlayışı iki növə ayrılır: iradənin
indiki zamanda bilavasitə ödənilməsi və gələcəyə yönəlik vasitəli ödənilmə, yəni xoş olan və
faydalı olan.
Əks anlayış, söhbət dərk etməyən varlıqlar barəsində getdiyi halda pis sözü ilə ifadə
olunur, nadir hallarda və daha abstrakt mənada şər sözündən də istifadə olunur; o, beləliklə,
iradənin məlum canatmasını ödəməyən hər bir şeyi bildirir. İradəyə müəyyən münasibətə malik
olan bütün digər varlıqları, kimi həm də məlum istəklərə iltifatla və dostcasına yanaşan,yardım
edən insanları yaxşı adlandırmışlar, – elə həmin mənada və həmişə elə həmin nisbilik elementi
ilə, məsələn, belə bir ifadədə: “O, mənə yaxşı münasibət göstərir, sənə isə – yox”. O kəs ki, öz
xarakteri üzündən ümumiyyətlə özgə iradənin meyllərinə özlüyündə müqavimət göstərməmiş,
daha çox isə onlara yardım etmiş, o kəs ki, daimi olaraq qulluq göstərmiş, iltifatlı,dostsevən,
xeyirxah olmuşdur – onu davranışının ümumiyyətlə başqalarının iradəsinə belə bir
münasibətinə görə xeyirxah insan adlandırmışlar. Dərk edən varlıqlar (heyvanlar və insanlar)
üçün əks anlayışı almanca (təxminən yüz ildir ki, həm də fransızca) başqa bir sözlə, şüursuz
varlıqlar üçün olduğundan fərqli bir sözlə ifadə edirlər, yəni, schlecht (mauvais) sözü ilə deyil,
bose (mechant) sözü ilə, halbuki, demək olar ki, bütün başqa dillərdə bu fərq mövcud deyildir,
və κακοσ, malus, cattivo, bad sözlərini müəyyən bir fərdi iradənin məqsədlərinə əks olan,qarşı
duran həm insanlar, həm də cansız şeylər barəsində deyirlər. Beləliklə, yaxşının bütövlükdə
passiv tərəfindən çıxış edərək, insani fikir yalnız sonradan onun aktiv tərəfinə keçə bilmiş və
xeyirxah adlanan insanın davranışını artıq başqa insanlara münasibətdə deyil, onun özünə
münasibətdə tədqiq edə bilmişdir; bu zaman o, xüsusən, əvvəla, belə bir davranışın
başqalarında doğurduğu xalis obyektiv hörməti, ikincisi isə, onun əxlaqlı insanın özündə
şübhəsiz olaraq doğurduğu, hətta başqa qəbildən olan qurbanlar bahasına aldığı özünəməxsus
özündən məmnunluq və nəhayət, üçüncüsü, daşıyıcısında ona hansı xarici faydanı
gətirəcəyindən asılı olmayaraq bəd niyyətləri müşayiət edən daxili əzabı izah etməyi öz
qarşısına məqsəd qoymuşdur. Buradan da həm fəlsəfi, həm də dini təlimlərə istinad edəni etik
sistemlər doğurmuşdur. Həm fəlsəfə, həm də dini təlimlərə istinad edən etik sistemlər həmişə
xoşbəxtliyi, rifahı fəzilətlə birləşdirməyə çalışırlar: birincilər bunun üçün ziddiyyət qanunu və ya
əsas qanunu vasitəsilə xoşbəxtliyi fəzilətlə eyniləşdirir, ya da onu onun nəticəsi olaraq çıxarırlar
– bunların hər ikisi də həmişə sofistikdir; sonuncular isə mümkün təcrübəyə məlum olanlardan
savayı, digər, başqa dünyaların mövcudluğunu iddia edirlər*. Əksinə, bizim nöqteyi-nəzərdən,
Ötəri də olsa aşağıdakıları qeyd edim: hər hansı bir müsbət dini təlimə böyük qüvvə verən, onun dayaq
nöqtəsi olan, onun üçün zəkaları ələ alma vasitəsi rolunu oynayan cəhət, – şərtsiz olaraq, onun etik
tərəfidir, doğrudur, özlüyündə bilavasitə olaraq deyil, o, hər hansı bir dini təlimə xas olan mifik ehkamla
sıx bağlı, əlaqəlidir və müstəsna olaraq onun sayəsində izah oluna bilir. Bu oraya kimi gəlib çatır ki,
əməllərin etik mənasının əsas qanununa görə qətiyyən izah edilməz olmasına baxmayaraq, hər bir mif hər
halda bu qanuna tabe olur, bununla belə, imanlıaar davranışın etik mənasını və onun mifini tamamilə
ayrılmaz hesab edirlər, hətta onları tamamilə eyniləşdirirlər və mifə hər bir hücumu həqiqətə və fəzilətə
hücum kimi görürlər. Bu, o qədər uzağa gedib çıxır ki, monoteistik xalqlarda ateizm və ya allahsızlıq hər
hansı bir əxlaqın olmamasının sinoniminə çevrilmişdir. Anlayışların bu cür qarışıq salınması ruhanilər
üçün çox yerinə düşmüş olur və yalnız onun nəticəsində fanatizm kimi müdhiş hadisə meydana çıxa
bilməsidir, fanatizm sadəcə olaraq ayrı-ayrı xüsusi ilə
ilə pozğun və zalım fərdləri deyil, həm də
bütöv xalqları da ələ almışdır və, nəhayət bizdə, Qərbdə, inkvizisiyada həyata keçmişdir (incəvara yaxşı
ki, bu bəşər tarixində cəmi bir dəfə yer almış, yazılmışdır): ən yeni, indi artıq səhih məlumatlara görə, o,
*
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fəzilətin daxili ilə mahiyyəti xoşbəxtliyə, yəni səadətə və həyata tamamilə əks istiqamətdə olan
meyl kimi görünür.
Deyilənlərə uyğun olaraq, xeyir öz anlayışına görə των προσ kimi təzahür olunur, yəni hər
hansı bir xeyir öz mahiyyətinə görə nisbidir, zira onun varlığı yalnız arzulayan iradəyə
münasibətdən ibarətdir. Elə buna görə də, mütləq xeyir ziddiyyətdir; ali nemət, summum
bonum elə həmin mənanı verir, yəni özlüyündə iradənin son ödənilməsi mənasını verir ki, artıq
ondan sonra yeni arzu yaranmır – bu, sonuncu motivdir ki, ona nail olmaqla iradə həmişəlik
ödənilmiş olur. Bizim bu dördüncü kitabdakı düşüncələrimiz göstərir ki, belə bir şeyi fikirləşmək
belə mümkün deyildir. Nə iradə hansısa ödənilmədən sonra yenidən, daimi olaraq arzu
etməkdən qala bilər, nə də zaman qurtara və ya başlaya bilər: onu tam və həmişəlik ödəyən
uzun müddətli gerçəkləşmə onun üçün olmur. O, Danaidaların çəlləyinə bənzəyir: onun üçün nə
ali nemət, nə də mütləq xeyir yoxdur, həmişə yalnız müvəqqəti nemət vardır. Əgər biz hər halda
vərdiş etdiyimiz, öyrəşdiyimiz üçün ondan ayrılmağı qətiyyən arzu etmədiyimiz qədim ifadəyə
sanki xidmətləri olan bir döyüşçü kimi fəxri yer vermək istəyiriksə, onda yalnız məcazi olaraq və
obrazlı ifadə edərək, iradənin özünü tam kənarlaşdırmasını və inkarını, təkcə özü arzunun
coşqularını söndürən və onları həmişəlik olaraq ram edən, təkcə özü bu dünyadan xilas
edən,artıq pozulmaz olan əbədi məmnunluq verən həqiqi iradəsizliyi mütləq nemət, summum
bonumclxxvii adlandırmaq mümkündür; onun barəsində biz tezliklə öz mühakimələrimizin yalnız
ən sonunda danışacağıq. Yalnız onu xəstəliyin yeganə radikal vasitəsi, əlacı kimi nəzərdən
keçirmək mümkündür, ona münasibətdə bütün başqa nemətlər – yalnız palliativlərdir, yalnız
sakitləşdirici dərmanlardır. Bu mənaya yunan sözü τελοσclxxviii, eləcə də finis bonorum [son
nemət] clxxix, hətta daha artıq dərəcədə uyğun gəlir. Xeyir və şər sözləri barədə mənim
deyilməsini lazım hesab bildiklərim, bunlardır, indi isə işə keçək.
Əgər insan hər hansı səbəb üzündən,olursa-olsun hansısa xarici qüvvə ona mane
olmadığı zaman haqsızlıq törətməyə meyllidirsə, onda biz onu zalım adlandırırıq. Ədalətsizliyə
verdiyimiz izaha uyğun olaraq, bu, o deməkdir ki, belə bir insan həyat iradəsini yalnız onun
bədənində təzahür olunan kimi təsdiq,bərqərar etmir, həm də bu təsdiqdə elə uzağa gedir ki,
başqa fərdlərdə təzahür olunan iradəni inkar edir; bu, özünü onda göstərir ki, o, öz iradəsinə
xidmət etdirmək üçün onların qüvvələrini tələb edir və əgər onlar iradənin canatmalarına
müqavimət göstərirlərsə, onda o, onların varlığını boğmağa , basıb əzməyə çalışır. Bunun son
mənbəyi kimi isə eqoizmin yüksək dərəcəsi çıxış edir ki, onun da mahiyyəti yuxarıda izah
olunmuşdur. Burada dərhal iki şeyi görmək mümkündür: əvvəla, bu cür insanda qeyri-adi
dərəcədə güclü, onun öz şəxsi bədəninin təsdiqi sərhədləri xaricinə çıxan və bu sərhədlərdən
uzaqlaşan həyat tərəfindən tutulmuş iradəsi üzə çıxır və ikincisi, onun bütövlükdə əsas
qanununa təslim olmuş və principio individuationis idrakı onun öz məxsusi şəxsiyyəti ilə bütün
başqaları arasında bu prinsiplə şərtlənəmiş fərqi dəyişməz, möhkəm saxlayır, buna görə də, o,
yalnız öz rifahını axtarır, başqalarının rifahına tamamilə etinasız yanaşır, başqaları onun üçün
tamamilə yaddırlar və onun öz məxsusi varlığından dərin uçurumla ayrılmışlar; o, onlarda yalnız
yalnız təkcə Madriddə (axı İspaniyanın qalan yerlərində də bir çox belə ruhani quldur məskənləri vardı)
300 il ərzində dini əqidələrinə görə 300.000 insana tonqallarda işgəncə verilmişdir, fanatizm
təəssübkeşləri səslərini ucaltmağa başlayan kimi, bunu onların hər birinə dərhal xatırlatmaq lazımdır.
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hər hansı bir reallıqdan məhrum olan bədənsiz kölgələri görür. Və bu iki xassə yamanın
xarakterin əsas elementləridir.
Arzunun belə bir müqtədir gərginliyi artıq bilavasitə olaraq və özlüyündə əzabın daimi
mənbəyi kimi çıxış edir, əvvəla, ona görə ki, hər hansı bir istək özlüyündə ehtiyacdan, yəni
əzabdan irəli gəlir, elə buna görə də, üçüncü kitabdan xatırladığımız kimi, idrakın xalis iradəsiz
subyekti kimi ideyanın korrelyatı olaraq estetik seyrə daldığımız zaman dərhal baş verən hər
cür istək susqunliğu artıq gözəllikdən alınan seyrin əsas elementidir ikincisi, ona görə ki, şeylərin
kauzal rabitəsinin təsiri ilə istəklərin böyük bir hissəsi hökmən yerinə yetirilməmiş qalır və iradə
özünə ödənilmədən daha çox, özünə maneə tapır, – deməli, bu səbəb ucbatından gərgin və teztez yer alan arzu öz ardınca həmişə gərgin, və tez-tez yer alan əzabı gətirir. Axı hər hansı bir
əzab ödənilməmiş və qarşısı alınmış istəkdən savayı başqa bir şey deyildir, və hətta şikəstliyə və
dağılmaya məruz qaldığı halda bədənin hiss etdiyi ağrı da özlüyündə yalnız o səbəbdən
mümkündür ki, bədən – iradənin özüdür, obyektə çevrilmiş iradənin.
Gərgin və tez-tez yer alan əzab gərgin və tez-tez yer alan arzudan ayrılmazdır, ona görə
də, çox pis, zalım insanların sifətinin ifadəsinin özü artıq daxili əzabın izlərini, nəfsini özündə
daşıyır; hətta hər hansı bir zahiri xoşbəxtliyə nail olduqda belə, onlar hər halda əgər yalnız ötəri
şadyanalıq, sevinc içində deyillərsə və ya cildə girməyiblərsə bədbəxt görkəmə malik olurlar.
Onlara bilavasitə olaraq xas olan bu daxili əzabdan son nəticədə özgə kədərinə, hətta, sadəcə
olaraq, eqoistik sevinc yox, təmənnasız sevinc gəlir, bu isə əsl bədlik, qəddarlığa kimi gəlib çatan
pislikdir. Sonuncu üçün özgə əzabı artıq öz şəxsi iradəsinin həyata keçməsi üçün vasitə deyil,
özlüyündə məqsəddir. Bu fenomenin daha dəqiq izahı aşağıdakılardan ibarətdir. İnsan – ən
aydın idrakın işığı ilə nura boyanmış iradənin təzahürü olduğundan, öz iradəsinin gerçək və hiss
olunan məmnunluğun ödənilməsi kimi o, həmişə sadəcə olaraq öz idrakının göstərdiyi kimi
mümkün ödənilməni seçir. Buradan da paxıllıq meydana çıxır, hər bir məhrumiyyət sonsuz
olaraq özgə həzzindən artır və əksinə olaraq, başqalarının da eyni şeyləri çəkdiklərini bilmə
onun ağrısını azaldır. Hamı üçün ümumi və insan həyatından ayrılmaz olan müsibətlər bizi az
kədərləndirir, necə ki, bütün ölkəyə xas olan pis iqlim bizi az kədərləndirir və ya heç
kədərləndirmir. Əzablarımızdan daha güclü olan əzablar barədə fikir ağrılarımızı sakitləşdirir;
özgə, əzabların mənzərəsi bizim öz məxsusi əzablarımızı yumşaldır. İnsan öz eqoizminin
yanğısını yatırtmaq üçün iradənin qeyri-adi tərəcədə güclü coşqusuna ilə tutulduğu və yandırıcı,
qızğın ehtiras içərisində hər bir şeyə sahib olmaq istədiyi zaman o, labüd şəkildə əmin olduqda
ki, hansı bir ödənilmə yalnız xəyali, qeyri-həqiqi, qeyri-realdır və əldə olunan şey heç bir vaxt
şövqündə yandığını vermir, ram olunmayan iradəni birdəfəlik, qəti rahatlıq vəziyyətinə gətirmir;
o zaman ki o, ödənilmənin yalnız arzunun formasını dəyişdiyini, arzunun özünün isə insana
başqa bir şəkildə əzab verməkdə davam etdiyini dərk edir, bütün bu formalar tükəndikdən
sonra isə iradə coşqusu şüurlu motiv olmadan saxlanılır və dəhşətli tənhalıq və boşluq
duyğusuhda qorxunc, müdhiş əzabla üzə çıxır; bütün bunlar istəyin adi qüvvəsi zamanı zəif hiss
olunsa və yalnız adi qüssəyə səbəb olsa da, amma o kəslər ki, özündə qeyri-adi dərəcəyə kimi
gəlib çatan kini, bədliliyi,zalımlığı göstərir, onlarda bu, qaçılmaz olaraq hədsiz daxili işgəncəyə,
əbədi həyəcana, əbədi narahatlığa, sağalmaz dərdə qədər artır və o zaman o, dolayı yolla elə bir
yüngülləşmə yolunu axtarır ki, bu yolla birbaşa olaraq irəliləməyə qabil deyildir: öz şəxsi əzabını
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o, özgə əzabının mənzərəsi ilə yüngülləşdirməyə çalışır, bunda o, eyni zamanda öz qüdrətinin
təzahürünü də görür. Özgənin əzabı onun üçün indi özlüyündə məqsədə çevrilir, ona təsəlli
verici mənzərəni bəxş edir: tarixin bizə tez-tez neronların və dominsianların, afrikan qəbilələrin,
Robespyerin və i.a. simasında göstərdiyi əsl qəddarlıq, bədliklə, qana susama hadisəsi belə
meydana çıxır.
Pisliyin əvəzini pisliklə verən qisasçılıq da bədliklə, kinlə artıq eyni qəbildəndir, çünki o,
gələcək barədə mülahizələrdən (cəzanın səciyyəvi əlaməti - bundadır) çıxış etmir, yalnız artıq
keçmiş olanın, özlüyündə keçmişin xatirinə edilir, yəni əvəz, təmənna gözləmədən, bu əməldə
vasitəni deyil, məqsədi görərək, öc alanın incidən şəxsə verdiyi əzabdan özünün həzz almasını
istəyərək edilir. Qisası sadə kindən fərqləndirən və onu bir qədər də üzrlü edən məqam bunun
hüquq görüntüsü olmamasıdır, çünki əgər o, qanuni olaraq yerinə yetirilmiş , yəni qabaqcadan
müəyyənləşdirilmiş məlum məcəllə üzrə və onu sanksiyalaşdırmış cəmiyyətdə törədilmiş
olsaydı, indi qisas sayılan eyni akt cəza, yəni hüquq olmuş olardı.
Təsvir olunan əzab iradədən ayrılmazdır, zira bu kin və əzabla ümumi kökə – çox güclü
iradəyə malikdirlər, amma bununla yanaşı kinlə tamamilə başqa, xüsusi bir əzab da bağlıdır ki,
bu, hər hansı bir bəd əməl zamanı hiss olunur (bunun, sadəcə olaraq, eqoistik haqsızlıq və ya
xalis kin olmasına baxmayaraq) və, öz davamlılığından asılı olaraq, qınaq və ya vicdan əzabı
adlanır. Kim bu dördüncü kitabın əvvəlki məzmununu, xüsusən də onun başlanğıcında
müəyyənləşmiş belə bir həqiqəti yaxşı xatırlayırsa ki, həyat iradəsi üçün onun sadə əksi və ya
güzgüsü kimi həmişə təmin olunmuşdur, kim bundan başqa əbədi ədalət məhkəməsi barədə
bizim xarakteristikamızı xatırlayırsa, o, başa düşəcəkdir ki, yuxarıda irəli sürülən mülahizələrə
uyğun olaraq, vicdanın qınağı yalnız aşağıdakı mənaya malik ola bilər, yəni onun abstrakt ifadə
olunmuş məzmunu aşağıdakılardan ibarətdir. Bu zaman iki hissəyə bölünmüş parçalar öz
aralarında yenidən birləşir və bu isə, nəsə tamamilə vahid olan kimi düşünülməlidir. Mayya
pərdəsi zalımın şüurunu nə qədər örtsə də, yəni principio individuationis onu nə qədər ağuşuna
alsa da, özünün şəxsiyyətini mütləq olaraq fərqli və hər hansı bir digərindən dərin uçurumla ayrı
düşmüş kimi hesab edərək və özündə bu əqidəni bütün qüvvəsi ilə qoruyub saxlayaraq ki, yalnız
o, onun eqoizminə uyğun gəlir və onun dayağı olaraq çıxış edir (axı idrak iradə tərəfindən
demək olar ki, həmişə satın alınmışdır), bununla belə, onun ruhunun gizli, məhrəm dərinliyində
belə bir ön duyğu gizlənir ki, şeylərin belə nizamı – yalnız hadisədir, mahiyyət isə tamamilə
başqadır; zaman və məkan onu başqa fərdlərdən və onların məruz qaldıqları saysız-hesabsız
əzablardan nə qədər ayırsa da və hətta onun özünün günahı ucbatından məruz qaldıqları
əzablardan nə qədər ayırsa da, zaman və məkanı onun üçün nə qədər yad kimi təqdim etsə
də, hər halda onların hamısında vahid həyat iradəsi təzahür olunur, özü özlüyündə və
təsəvvürdən və onun formalarından asılı olmayaraq; o, burada özünü tanımayaraq, öz silahını
özünə qarşı yönəldir və öz təzahürlərinin birində gücləndirilmiş səadətə can atır və, bununla da
başqasını böyük əzaba düçar edir. Mən deyirəm ki,pis zalım insanda o bəsirət duyğusu gizlənir
ki, o, bütün bu iradənin özüdür, deməli, o, yalnız zülm verən deyildir, həmçinin də əzabkeşdir ki,
onun əzablarından onu yalnız aldadıcı kabus xilas edir, bu kabusun forması olaraq isə məkan və
zaman çıxış edir, amma o,bir kabus kimi pərən-pərən olur, və zalım aldığı həzzin haqqını ədalət
naminə əzablarla ödəməlidir və yalnız ona mümkün görünən hər hansı bir əzab həyat iradəsi
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olaraq onu həqiqətən də yaxalayır, zira imkan və gerçəklik, zaman və məkan, yaxınlıq və uzaqlıq
özlüyündə deyil, yalnız fərdi idrak üçün, yalnız principii individuationis vasitəsilə öz aralarında
fərqlənirlər. Məhz bu həqiqəti ruhların köçməsi konsepsiyası mifik olaraq, yəni onu sas
qanununa uyğunlaşdıraraq və bununla da hadisə, təzahür formasına gətirərək ifadə edir, amma
o, özünün hər hansı bir qarışıq olmadan ən xalis ifadəsini məhz o tutqunluqla hiss olunan, amma
təsəllisiz olan əzabda tapır ki, onu vicdan əzabı adlandırırlar. Amma onlar, bundan savayı,
yuxarıda xatırlanan birinci ilə sıx bağlı olan başqa bir bilavasitə şüurdan irəli gəlirlər, yəni, o
qüvvənin dərk olunması şüurundan irəli gəlirlər ki, həyat iradəsi zalım fərddə bu qüvvə ilə özünü
təsdiq edir, o qüvvənin dərk olunması şüurundan irəli gəlirlər ki, bu onun fərdi hadisəsinin,
təzahürünün sərhədlərindən kənara çıxır, və bu sərhədlərdən o qədər uzaqlaşır ki, özgə
fərdlərdə təzahür olunan elə həmin iradəni tamamilə inkar edir. Beləliklə, bəd əməl törətdiyi
əməl nəticəsində keçirdiyi daxili dəhşət hissini o, özündən gizlətməyə çalışır.Beləliklə bəd
əməlin,zalımın özündən gizlətməyə çalışdığı, öz əməli qarşısındakı dəhşəti,irmənməsi yuxarıda
xarakterizə edilən principii individuationis-in heçliyxəyaliliyinin və onların sonuncu tərəfindən
şərtlənmiş onunla başqaları arasındakı fərqin olmamasının ön duyğusu ilə yanaşı-özündə şəxsi
iradəsinin də gərginliyinin dərkini ehtiva edir,dırnaqları,dişləri ilə tutduğu dəhşətli tərəfini
qarşısında və zülm etdiyi insanların müdhiş əzablarında gördüyü, həm də elə sıx qovuşduğu
həyatı ehtiva edir ki,onunla bu sıx qovuşma üzündən öz iradəsinin daha qətiyyətlı təsdiqi kimi
ən dəhşətli şeylərə,əməllərə məhz elə o özü baislik edir. O, özünü həyat iradəsinin bir yerə
cəmləşmiş təzahürü kimi dərk edir, o, hiss edir ki, hansı dərəcəyə kimi həyatın hakimiyyəti,
onunla birgə ona xas olan saysız-hesabsız əzabların altındadır. Zira o, həyat imkan və gerçəklik
arasındakı fərqi məhv etmək və indi onun tərəfindən dərk edilən bütün əzabları hiss olunan
əzablara çevirmək üçün sonsuz zamana və sonsuz məkana malikdir. Doğrudur, daimi yenidən
doğulmanın milyon illəri bu zaman yalnız anlayışda mövcuddur, bütün keçmişin və gələcəyin
yalnız anlayışda mövcud olduğu kimi: doldurulmuş zaman iradənin hadisəsinin, təzahürünün
doldurulmuş zaman forması – yalnız indidir və zaman fərd üçün həmişə yenidir, o, daimi olaraq
özünü yeni doğulmuş kimi hiss edir. Zira həyat olaraq həyat iradəsindən ayrılmazdır, həyatın
forması isə – müstəsna olaraq indidir. Ölüm (obrazı təkrar etdiyimə görə məni bağışlayarlar)
günəşin qürub etməsinə oxşayır, bu, yalnız belə görünür ki, günəş gecə tərəfindən udulur,
gerçəklikdə isə, günəş hər cür işığın mənbəyi olmaqla, fasiləsiz olaraq yanır, özünün əbədi
doğuluşu və əbədi qürubu ilə yeni dünyalara yeni günlər gətirir. Başlanğıc və son yalnız fərdə
aiddir, təsəvvür üçün bu təzahürün forması olan -zaman vasitəsilə. Zamanın xaricində qalan
yalnız iradədir, Kantsayağı özündə şeydir və onun adekvat obyektliyi – Platonsayağı ideyadır. Elə
bu səbəbdən də özünəqəsddə xilas yoxdur: hər bir kəs qəlbinin dərinliklərində istədiyi şey
olmalı və hər bir kəs də elə məhz istədiyi şeydir.
Beləliklə, fərdləri öz aralarında ayıran təsəvvür formalarının hiss vasitəsilə dərk olunan
illüzorluğu və heçliyi ilə yanaşı, öz şəxsi iradəsinin və onun gərginlik dərəcəsinin özünüdərki –
vicdan neştərini, əzabını gücləndirən bax, bunlardır. Həyat, orijinalı mücərrəd xarakter olan
empirik xarakterin obrazını hər dəfə yenidən yaradır və zalım bu obrazdan diksinir, lərzəyə gəlir,
– bu halda fərqi yoxdur ki, bütün dünyanın bu diksinməni, lərzəyə gəlməni onunla bölüşə
bilməsi üçün, o, iri ştrixlərləmi çəkməlidir, və ya cizgiləri elə xırdadır ki, onu yalnız o, görür, zira
o, bilavasitə olaraq yalnız ona aiddir. Əgər xarakter özünü inkar etmədiyi məqamadək hər hansı
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bir zamandan azad və onun tərəfindən dəyişilmə üçün əlçatmaz hiss etməsəydi, onda o,
keçmişə bəsit bir hadisə kimi etinasız baxa bilər və keçmişə görə vicdan əzabı çəkməzdi. Elə
buna görə də, çoxdan törədilmiş əməllər hələ də vicdan üzərində yük olaraq qalırlar. "Məni
şirnikləndirmə, yolumdan çıxartrma" duası "Qoyma, necə olduğumu görüm" mənasını verir.
Zalımın həyatda özünü təsdiq etdiyi və onun qarşıısında başqalarına yerdiyi əzab
şəklində dayanan qüvvə belə bir halın ölçüsü kimi çıxış edir ki, elə həmin iradənin aradan
qaldırılması və inkarı, yəni dünyadan və onun əzablarından mümkün olan yeganə xilas ondan
nə qədər uzaqdır. O, dünyaya nə dərəcədə məxsus və onunla nə dərəcədə sıx bağlı olduğunu
görür: başqalarının dərk edilmiş əzabı ona toxuna bilməmişdir, amma o, həyatın və hiss olunan
əzabın hakimiyyəti altına düşür. Hələ məlum deyildir ki, o, haçansa bu əzabı qıracaqmı və onun
iradəsinin qüvvəsini dəf edəcəkmi.
Şərin, pisliyin bu qaydada, yəni sadə hiss olaraq (yəni, aydın, abstrakt, mücərrəd idrak
olmadan) vicdan əzabının məzmununun və daxili mahiyyətinin təşkil edən qaydada mənasının
və daxili mahiyyətinin açılması daha böyük aydınlıq və tamamlanma əldə edəcəkdir, bu şərtklə
ki, biz xeyiri və nəhayət, tam tövbəni və tövbənin yüksək dərəcəyə nail olduğu zaman ondan
irəli gələn müqəddəsliyi elə həmin qaydada insan iradəsinin xassəsi olaraq nəzərdən keçirsək.
Zira əksliklər həmişə qarşılıqlı olaraq bir-birini aydınlaşdırırlar və Spinozanın gözəl bir tərzdə
dediyi kimi, gündüz, eyni zamanda, həm özünü, həm də gecəni kəşf edir.

§ 66
Əxlaq əsaslandırma olmadan qüvvəyə malik deyildir, yəni sadə nəsihətbazlıq qüvvəyə
malik ola bilməz, çünki, o, motivləndirmir. Amma motivləndirən əxlaq yalnız xudpəsəndliyə
təsir göstərərək qüvvəyə nail olur. Halbuki, xudpəsəndlikdən doğulan hər bir şey əxlaqi
dəyərdən məhrumdur. Buradan bir nəticə çıxır ki, əxlaq və abstrakt, mücərrəd idrak,
ümumiyyətlə, həqiqi fəziləti yaratmaq qüvvəsində deyildir: o, özgə fərddə öz şəxsi varlığını
görən intuitiv idrakdan irəli gəlməlidir. Zira fəzilət idrakdan mücərrəd, sözlərlə ifadə olunan
idrakdan irəli gəlmir. Əgər o, abstrakt, mücərrəd idrakdan törənmiş olsaydı, onda onu öyrətmək
mümkün olardı və biz, onun mahiyyətini və onun əsasında yatan idrakı burada mücərrəd
şəkildə şərh edərək, bununla da bizi başa düşən hər bir kəsi, eyni zamanda, əxlaqi cəhətdən
islah etmiş olardıq. Amma bu, qətiyyən belə deyildir. Əksinə, etikaya dair mühazirələrlə və ya
əxlaqi moizələrlə fəzilətli insanı yaratmaq mümkün deyildir, necə ki, Aristotel estetikasından
başlayaraq bütün estetikalardan heç biri heç bir vaxt heç bir şair yarada bilməmişdir. Zira
fəzilətin əsl daxili mahiyyəti üçün anlayış faydasızdır, o, eləcə incəsənət üçün də faydasızdır və
o, yalnız tamamilə tabe olan rolda, başqa, digər yolla dərk olunanın və həll olunanın həyata
keçirilməsi və saxlanılması üçün alət olaraq faydalı ola bilər. Velle non discitur [arzu etməyi
öyrətmək mümkün deyildir+. Əslində abstrakt, mücərrəd ehkamlar fəzilətə, yəni niyyətlərin
xeyirli olmasına, təsirə malik deyillər: yalançı ehkamlar ona mane olmur həqiqi ehkamlarsa çətin
ki, ona kömək etsinlər. Və doğrudan da, əgər insan həyatında başlıca olan şey – onun etik, əbədi
dəyəri – təsadüfün güclü təsirinə məruz qalan ehkamlar, dini təlimlər, filosofemlər kimi bir
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şeydən asılı olmuş olsaydı, bu, çox pis olardı. Ehkamlar mənəviyyat üçün yalnız o mənaya
malikdirlər ki, başqa qəbildən olan idrak (onu biz tezliklə aydınlaşdıracağıq) sayəsində artıq
fəzilətli insan onlarda o sxemi, o formulyarı əldə edir ki, buna uyğun olaraq, o, özünün qeyrieqoistik əməlləri barəsində öz zəkasına yalnız hesabat verir, amma o əməllərin ki, mahiyyətini
bu zəka, yəni onun özü başa düşmür: o, özünün zəkasını bu hesabatla kifayətlənməyə
öyrətmişdir.
Doğrudur, ehkamlar davranışa, zahiri fəaliyyətə güclü təsirə malik ola bilərlər, necə ki,
belə bir təsirə vərdiş və nümunə malikdir (sonuncu – ona görə ki, adi insan mühakiməyə etibar
etmir, mühakiməsinin zəifliyini dərk edir, öz şəxsi təcrübəsinin və ya özgə təcrübəsinin ardınca
gedir; amma niyyətlərin özləri isə bunun nəticəsində dəyişmir*. Hər hansı bir abstrakt, mücərrəd
bilik yalnız motivləri verir, motivlər isə, yuxarıda göstərildiyi kimi, iradənin özünü deyil, yalnız
onun istiqamətini dəyişə bilər.Ötürülə bilən hər hansı bir bilik isə iradəyə yalnız motiv olaraq
təsir göstərə bilər, və ehkamlar iradəni nə qədər meylləndirsələr də, insanın həqiqətən və
ümumiyyətlə, istədiyi hər halda həqiqidir və ümumiyyətlə, həmişə eyni olaraq qalır, yeni
fikirlərlə zənginləşmişdir o, yalnız buna necə nail olmaq yolları barədə və saxta motivlər onu
gerçək motivlərlə bir bərabərdə idarə edir. Buna görə də, məsələn, insanın etik ləyaqətinə
münasibətdə fərqi yoxdur ki, o, fəqir-füqaraya belə bir möhkəm inamla zəngin hədiyyələr verir
ki, gələcək həyat ona bunun onqat əvəzini verəcəkdir, və ya eyni məbləği öz malikanəsinin
yaxşılaşdırmasında istifadə edir ki, bu ona, bir qədər gec olmasına baxmayaraq, ən yəqin, ən
sərfəli gəlir gətirəcəkdir; və bidətçini tonqalda yandıran kəs və hətta Müqəddəs Torpaqda
türkləri öldürən kəs, əgər o, bununla cənnətdə özünə yer alacağına ümid edərək belə hərəkət
edirsə, onda o, muzdla adam öldürən banditlə eyni dərəcədə qatildir. Zira bu insanlar yalnız
özlərinin, öz eqoizmlərinin qeydinə, qayğısına qalırlar, eləcə də bandit, onlar banditdən yalnız
vasitələrinin absurd olması ilə fərqlənirlər. Artıq deyildiyi kimi, iradəyə kənardan yalnız
motivlərin köməyi ilə yaxınlaşmaq mümkündür, motivlər iradənin yalnız təzahür olunma
üsulunu dəyişirlər, amma onun özünü isə əsla dəyişmirlər. Velle non discitur.
Xeyirli əməlləri həyata keçirən kəs ehkamlara istinad edirsə, onda həmişə fərqləndirmək
lazımdır ki, onlar, yəni xeyirli əməllər həqiqətənmi burada motiv olaraq çıxış edirlər və ya,
yuxarıda dediyim kimi, onlar yalnız vasitəsilə insanın öz şəxsi zəkasını təmin etmək istədiyi saxta
hesabat olaraq irəli gəlir – tamamilə başqa bir mənbədən çıxış edən xeyirxah əməl barəsində
hesabat olaraq, bu əməli o, ona görə törədir ki, o, xeyirxahdır, amma filosof olmadığı üçün onu
lazımi qaydada izah edə bilmir, və hər halda onu necəsə mənalandırmaq istərdi. Amma bu fərqi
tapmaq, ayırd etmək çox çətindir, ona görə ki, o, qəlbin dərinliyində gizlənmişdir. Elə buna görə
də, biz demək olar ki, heç bir vaxt başqalarının davranışının düzgün əxlaqi qiymətləndirilməsini
həyata keçirə bilmərik və çox nadir hallarda öz şəxsi davranışımızı qiymətləndirə bilərik. Ayrıca
şəxsiyyətin və xalqın əməlləri və adətləri ehkamlar, nümunə və vərdişlər vasitəsilə olduqca
modifikasiya oluna bilər. Amma özlüyündə bütün əməllər (opera operata) – yalnız boş
obrazlardır və yalnız onları təlqin edən niyyətlər onlara əxlaqi məna verir. Sonuncu isə olduqca
müxtəlif xarici təzahürlər zamanı tamamilə eyni ola bilər. Bədliyin, pisliyin eyni dərəcə halında
Kilsə belə deyərdi ki, bu, yalnız opera operatadır ki, əgər ilahi nemət olaraq dirçəlişə aparan inam bəxş
edilməyəcəsə onda onlar qətiyyən kömək etmirlər. Bu barədə sonralar bəhs olunacaqdır.
*
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biri ölüm kürsüsündə ölə bilər, başqası isə – sakit bir tərzdə, öz ailəsinin qoynunda. Bədliyin,
pisliyin eyni dərəcəsi bir xalqda kobud cizgilərdə, adam öldürmədə və kannibalizmdə
yamyamlıqda, ifadə oluna bilər; başqa xalqda isə, əksinə olaraq, o, özünü en miniature, zərif və
gizli bir tərzdə, – saray münaqişələrində, əziyyətlər vermədə və hər hansı bir qəbildən olan
məkrlərdə göstərir: mahiyyət isə eyni olaraq qalır. Təsəvvür edək ki, mükəmməl dövlət və ya
hətta axirət həyatının mükafatları və cəzaları barəsində şərtsiz və möhkəm əqidə ilə iman
gətirilmiş ehkam istənilən cinayətin qarşısını alar: siyasi cəhətdən bu, çox şey vermiş olardı,
əxlaqi tərəfdənsə tamamilə heç nə; və yalnız iradənin həyatda nəqş, əks olunduğu proses
ləngidilmiş olardı.
Beləliklə, əsl xeyirli niyyətlər, təmənnasız fəzilət və xalis nəciblik abstrakt, mücərrəd
idrakdan irəli gəlmir, amma hər halda idrakdan irəli gəlir – bilavasitə və intuitiv idrakdan,
bilavasitə və intuitiv idrakı isə nə heç bir düşüncə ilə əldə etmək, nə də heç bir düşüncə ilə
ondan yaxa qurtarmaq mümkün deyildir, bu, onun məhz abstrakt, mücərrəd olduğu üzündən o,
başqa insanlara verilə bilməz, hər bir kəs üçün müstəqil olaraq ortaya çıxmalı, meydana
gəlməlidir və buna görə də, o, özünün əsl adekvat ifadəsini sözlərdə deyil, müstəsna olaraq işdə,
insanın əməllərində, həyat yolunda tapır. Bizlər fəzilət üçün burada nəzəriyyə axtaranlar, buna
görə də, onun əsasında yatan idrakın mahiyyətini abstrakt, mücərrəd olaraq ifadə etməli
olanlar, amma belə bir ifadədə bu idrakın özünü deyil, yalnız onun anlayışını təqdim, təsvir
etməyi bacararıq,- özü də biz həmişə o əməllərdən çıxış edəcəyik ki, yalnız onlarda bu idrak
təzahür olunur və onlara onun yeganə adekvat ifadəsi kimi istinad edəcəyik, o yeganə adekvat
ifadəsi kimi ki, onu biz indi aydınlaşdıracaq və şərh edəcəyik, yəni biz abstrakt, mücərrəd
formada bu zaman özlüyündə əslində nə baş verdiyini ifadə edəcəyik.
Amma təsvir olunan bədliyin əksinə olaraq, həqiqi xeyirxahlıqdan danışmazdan öncə,
bizə aralıq pillə olaraq pisliyin sadəcə inkarına, yəni ədalətə toxunmağımız zəruridir. Haqq və
haqsızlıq nədir, yuxarıda bu barədə kifayət qədər deyilmişdir və buna görə də, biz burada bəzi
sözlərlə məhdudlaşa bilərik. Kim haqq və haqsızlıq arasındakı xalis əxlaqi sərhədi hətta dövlət və
ya hansısa başqa hakimiyyət tərəfindən qorunmayan yerdə belə könüllü olaraq qəbul edir və
ona riayət edirsə, deməli, kim izahımıza uyğun olaraq, öz şəxsi iradəsini təsdiq edərkən heç bir
vaxt başqa fərddə təzahür olunan iradənin inkarına qədər gəlib çatmırsa, o, ədalətlidir. Deməli
o, öz şəxsi rifahını,nemətlərini artırmaq xətrinə başqalarına əzab verməyəcək, başqa cür deyilsə,
cinayət törətməyəcəkdir, özgə hüququna, özgə mülkiyyətinə hörmət edəcəkdir. Biz, beləliklə,
görürük ki, pis adamın əksinə olaraq, ədalətli insan üçün principium individuationis artıq mütləq
maneə deyildir, o, zalım insan kimi bütün digərlərini inkar edərək yalnız öz şəxsi iradəsinin
təzahürünü təsdiq etmir, başqaları ondan ötrü mahiyyətləri onun mahiyyətindən tamamilə
fərqli olan boş kabuslar olaraq çıxış etmirlər: yox, o, öz davranışı ilə şahidlik edir, təsdiqləyir ki,
öz mahiyyətini, yəni həyat iradəsini özündə şey kimi ona yalnız təsəvvür olaraq verilən özgə
təzahürdə də tanıyır, yəni onda, onun daxilində ən azı, müəyyən haqsızlığı törətməməkdən, yəni
özgə hüquqlarını pozmamaqdan ötrü kifayət edəcək dərəcədə öz- özünü tanıyır. Məhz bu
dərəcədə o, principium individuationisni, Mayya pərdəsini bəsirətlə görür, çünki öz varlığının
xaricində olan varlıqları öz şəxsi varlığına bərabər hesab edir və onları incitmir.
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Belə bir ədalətdə, əgər onun mahiyyəti nəzərdə tutularsa, artıq iradənin özgə
təzahürlərini özünə xidmət etməyə məcbur edərək inkar etməmək üçün öz şəxsi iradəsinin
təsdiqində çox da uzağa getməmək qərarı özünə yer alır. Buradan başqasına başqasından
aldığın qədər vermək arzusu meydana çıxır. Niyyətlərin bu ədalətliliyi həmişə həqiqi, artıq yalnız
mənfi xarakterə malik olmayan xeyirxahlıqla birləşir və bu ədalətin ən yüksək dərəcəsi o həddə
kimi gəlib çatır ki, insan özünün miras əmlaka olan hüququnu inkar edir, öz bədənini yalnız öz
şəxsi mənəvi və ya fiziki qüvvələri ilə qoruyub saxlamaq istəyir, özgənin hər hansı bir cüzi
xidmətindən, hər hansı bir dəbdəbədən vicdan əzabı çəkir və nəhayət, özünü könüllü olaraq
yoxsulluğa düçar edir. Belə ki, biz görürük ki, Paskal, asketizm yoluna qədəm qoyaraq, daha heç
kəsin xidmətindən istifadə etmək istəməmişdi, baxmayaraq ki, onun qulluqçuları kifayət qədər
idi: daimi xəstəliyinə baxmayaraq, o, yatağını özü salır, mətbəxdən yeməyi özü gətirirdi və i.a.
(Vie de Pascal par sa soeur, səh. 19). Buna tamamilə o da uyğun gəlir ki, deyilənlərə görə, bəzi
hindlilər, hətta racalar, çox böyük zənginliklərinə baxmayaraq, onu yalnız öz ailəsinin, öz evinin
və öz ev adamlarının saxlanılmasına sərf edirlər və belə bir qaydaya son dərəcə böyük bir
ciddiliklə əməl edirlər – yalnız o şey yeyilməlidir ki, onu öz əllərinlə əkmisən və öz əllərinlə
biçmisən. Əlbəttə ki, bunun əsasında nəsə bir anlaşılmazlıq yatır: ayrıca şəxsiyyət, özünün məhz
zənginliyi və hakimiyyəti sayəsində bütün insan cəmiyyətinə elə əhəmiyyətli xidmətlər
göstərmək iqtidarındadır ki, onlar miras qalmış zənginliklə tarazlaşdırılır ki, bu zənginliyin
saxlanılmasına görə də o, cəmiyyətə borcludur. Əslində hindlilərin bu həddindən artıq
ədalətliliyi - artıq ədalətdən nəsə daha artıq olan bir şeydir: bu, – həqiqi təslimiyyətdir, həyat
iradəsinin həqiqi inkarı, tərki-dünyalıqdır, – onun barəsində biz kitabın sonunda danışacağıq. O
biri yandan miras qalmış əmlak zamanı hər bir məhsuldarlıq olmadan vaxtını əyləncələrlə tam
boş yerə keçirmə və başqalarının qüvvələri hesabına keçirilən həyat artıq əxlaqi ədalətsizlik
hesab oluna bilər, müsbət qanunlar buna izn versələr belə.
Biz gördük ki, könüllü ədalət özünün öz gizli, məhrəm mənbəyinə fəhmin müəyyən
dərəcədə varmasında principium individuationis-ə malikdir, amma ədalətsizlik isə bütövlükdə
onun hakimiyyəti altında qalır. Bu fəhm, məğzə varma yalnız burada həqiqi dərəcə ilə
məhdudlaşmaya bilər, o, müsbət iltifata və xeyirpərvərliyi, insansevərliyə apardığı zaman isə
daha dərin olur; və fərddə təzahür olunan iradə özlüyündə nə qədər güclü və enerjili olsa belə,
bu, mümkündür. İdrak həmişə onunla tarazlığı saxlaya bilər, ədalətsizlik tərəfindən
şirnikləndirilməyə qarşı durmağı öyrənə bilər və xeyirxahlığın və hətta təslimiyyətin istənilən
dərəcəsini həyata keçirə bilər. Beləliklə, qətiyyən düşünmək lazım deyildir ki, guya xeyirxah
insan əzəldən zalıma nisbətən daha zəif iradənin təzahürüdür: yox, yalnız xeyirxah insanda idrak
iradənin kor coşqusunu cilovlayıb ram edir. Doğrudur, bəzi fərdlər yalnız onlarda təzahür
olunan iradənin zəifliyi sayəsində xeyirxah kimi görünürlər; amma onların əslində necə olduqları
bundan görünür ki, onlar ədalətli və ya xeyirxah iş görməkdən ötrü hər hansı ciddi
özünüməhdudlaşdırma qabiliyyətində deyillər.
Əgər, nadir istisna olaraq, bizə elə bir insan rast gəlsə ki, məsələn o, kifayət qədər
varlıdır, amma malik olduğu var-dövlətin yalnız kiçik hissəsini özünə sərf edir, bütün digər
hissəsini isə bir çox həzz və rahatlıqlardan imtina edərək kasıblara paylayır, və əgər biz bu
insanın davranışını özümüz üçün aydınlaşdırmaq istəyiriksə, onda onun öz əməllərini öz zəkası
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üçün izah etmək səylərinin söykəndiyi,istinad etdiyi ehkamlardan tamamilə asılı olmayaraq, biz
görürük ki, onun davranışının ən sadə və ümumi ifadəsi və ən səciyyəvi cizgisi belədir: o, bir
qayda olaraq, özü ilə başqaları arasında adətən olduğuna nisbətən daha az fərq qoyur. Əgər bu
fərq, bir çox başqalarının gözündə o qədər böyükdürsə ki, özgə əzabı zalım üçün bilavasitə
sevincdir, ədalətsiz üçün isə – öz şəxsi xoşbəxtliyinə aparan ən arzu olunan vasitədir; əgər
ədalətli insan sadəcə olaraq onunla məhdudlaşır ki, başqalarına əzab vermir; əgər insanların
əksəriyyəti, ümumiyyətlə, öz ətraflarında başqalarının saysız-hesabsız əzablarını bilir və
görürlərsə, amma onları yüngülləşdirmək qərarına gələ bilmirlərsə, o üzdən ki, onların özləri bu
zaman bəzi məhrumiyyətlərə düçar ola bilərlər; əgər, beləliklə, oxşar insanlardan istənilən biri
üçün öz şəxsi Məni ilə özgə Məni arasındakı fərq çox böyük görünürsə, – onda, bizim təsəvvür
etdiyimiz nəcib insan üçün bu fərq, əksinə olaraq, bir o qədər də mühüm deyildir: principium
individuationis, hadisənin, təzahürün forması artıq bir o qədər də onun başının ağası deyildir,
özgə əzabını isə o, demək olar ki, öz şəxsi əzabı kimi ürəyinə salır və buna görə də, onlar
arasında müvazinəti bərpa etməyə çalışır, özgə əzablarını yüngülləşdirmək üçün həzzlərdən
imtina edir, özünü məhrumiyyətlərə məruz qoyur. O, dərk edir ki, onunla başqaları arasında
zalım üçün böyük dərin uçurum kimi görünən fərq yalnız keçici, ötəri hadisə və xəyali təzahür
olaraq mövcuddur; o, bilavasitə olaraq və sillogizmlər olmadan dərk edir ki, onun öz məxsusi
hadisəsinin, təzahürünün özündə özgənin də özündə şeyində şeyi vardır, yəni, – o həyat iradəsi
vardır ki, o, hər bir şeyin mahiyyətini təşkil edir və hər bir şeydə yaşayır; o, dərk edir ki, bu, hətta
heyvanlara və bütün təbiətə belə aiddir, və buna görə də, o bircə heyvanı belə incitməyəcəkdir*.
O, özü bolluq və firavanlıqla əhatə olunduğu halda, başqalarının məhrumiyyətlərinə etinasızlıqla
baxa bilməz, necə ki, heç kəs bütün gün ərzində aclığa davam gətirə bilməz, ondan ötrü ki,
sabah lazım olana nisbətən daha çox şeyə malik olsun. Zira məhəbbət fədakarlıq edənlər üçün,
Mayya pərdəsi şəffaf olmuşdur, və principii individuationis ilğımı onun qarşısından çəkilmişdir.
Hər bir varlıqda, deməli ki, həmçinin əzab çəkən varlıqda o, özünü, öz şəxsiyyətini, öz iradəsini
tanıyır. Onun üçün o yanılma, aldanış yox olmuşdur ki, onun ucbatından həyat iradəsi özünü
burada, bir fərddə tanımadan, ötəri və xəyali həzzlərə dalır, amma bunun əvəzində orada, başqa
bir fərddə isə əzablara və ehtiyaca düçar olur, və beləliklə əzab verir və əzablara məruz qalır,
dərk etməyərək ki, o, Fiest kimi acgözlük öz ətini yeyirclxxx, sonra isə burada layiq olmadığı
əzablardan gileylənir, orada isə Nemezidadan qorxmayaraq xatakarlıq edir;günah törədir və
bütün bunlar yalnız ona görədir ki, o, təzahürdə özünü tanımır və əbədi ədalət məhkəməsini
*

İnsanın heyvanların həyatına və qüvvələrinə olan hüququ aşağıdakılara əsaslanır: şüurun aydınlığı
ilə birgə ona mütənasib olaraq əzab da gücləndiyindən, ölümün və ya işin heyvanda yaratdığı ağrı hələ o
ağrıya bərabər deyildir ki, onu insan heyvanın ətindən və ya qüvvəsindən yalnız məhrum olduğu halda
insan hiss etmiş olardı; buna görə də, insan öz mövcudluğunu təsdiq edərkən heyvanın mövcudluğunun
inkarına kimi gəlib çata bilər və həyat iradəsi bütövlükdə bundan bunun əksinin baş verəcəyi hala
nisbətən daha az ziyan görür. Bu, eyni zamanda, o hədləri də müəyyənləşdirir ki, onların daxilində insan
heyvanların qüvvələrindən istifadə etmək hüququna malikdir, amma bu hədlər tez-tez, bir çox hallarda,
xüsusən, işçi mal-qaraya və ov itlərinə münasibətdə pozulur və
heyvanları himayə cəmiyyətinin
fəaliyyəti başlıca olaraq ona yönəlmişdir. Bu, hüquq, mənim fikrimə görə, viviseksiyaya şamil edilmir –
xüsusən də, ali heyvanların viviseksiyasına. Əksinə, həşəratlar üçün ölüm insan üçün onun sancması
qədər əzablı deyildir. Hindlilər bunu başa düşmürlər.
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görmür, özgə hadisədə principio individuationisə, yəni əsas qanununun hökm sürdüyü idrak
üsuluna mübtəla olaraq. Bu kabusdan və Mayya korluğundan qurtulmaq və ya sevgi ilə məşğul
olmaq – eyni şeydir. Amma sonuncu həqiqi idrakın qaçılmaz simptomudur.
Mənbəyini və mənasını yuxarıda izah etdiyim vicdan əzabının əksi - təmiz vicdandır,
təmənnasız yerinə yetirdiyimiz hər bir əməldən sonra hiss etdiyimiz məmnunluq duyğusudur.
Onun mənşəyi belədir: bu cür əməl ondan irəli gəlir ki, biz öz şəxsi varlığımızı bilavasitə olaraq
həmçinin özgə hadisədə, özgə təzahürdə də kəşf edirik, həmin əməl, öz növbəsində bu kəşfi
təsdiq edir, yəni o kəşfi təsdiq edir ki, bizim həqiqi Mənimiz təkcə öz şəxsi şəxsiyyətimizdən, bu
xüsusi hadisədən, təzahürdən ibarət deyildir, yaşayan, həyat sürən hər bir şeydən ibarətdir. Bu,
qəlbi genişləndirir, necə ki, eqoizm onu daraldır. Zira eqoizm bizim iştirakımızı öz məxsusi
fərdimizin ayrıca hadisəsində, təzahüründə cəmləşdirir, özü də idrak bu hadisəyə, bu təzahürə
fasiləsiz olaraq təhlükə yaradan saya-hesaba gəlməyən müsibətləri bizə göstərməkdə davam
edir, bunun da nəticəsində, qorxu və qayğı əhval-ruhiyyəmizin əsas tonuna çevrilir, – canlı olan
bütün hər şeyin öz daxili mahiyyətinə görə bizim öz məxsusi şəxsiyyətimizlə eyni olması şüuru,
bunun dərki bizim iştirakımızı canlı olan bütün hər bir şeyə şamil edir: ürək bundan genişlənir.
Beləliklə, öz şəxsiyyətinə diqqətin zəifləməsi onun barəsindəki əzablı qayğını kökündən azaldır
və məhdudlaşdırır: xeyirxah niyyətlərin və təmiz vicdanın bizə bəxş etdiyi sakit, inamlı sevinc də
öz mənşəyini elə buradan götürür; hər bir xeyirxah əməl zamanı bu sevincin daha güclü təzahür
olunması da elə buradan irəli gəlir, zira o, belə bir əhval-ruhiyyənin mənbəyinin özünü bizim
üçün təsdiq edir. Eqoist özünü yad və düşməncəsinə hadisələrlə, təzahürlərlə əhatə olunmuş
kimi hiss edir və bütün ümidlərini, təvəkkülünü öz rifahı ilə bağlayır. Xeyirxah dostcasına
hadisələr, təzahürlər dünyasında yaşayır: bu təzahürlərin, ətrafdakıların hər birinin xoşbəxtliyi –
onun öz xoşbəxtliyidir. Əgər buna görə də, taleyi bilmə insanın ruhunu sevinclə doldurmursa,
onda onun öz məxsusi mahiyyətinin canlı olan hər bir şeydə olmasına daimi inamı ona hər
halda müəyyən bir müvazinət və hətta işıqlı əhval-ruhiyyə verir. Zira saysız-hesabsız hadisələrə,
təzahürlərə şamil edilən qayğıkeşlik bizi bir hadisədə, bir təzahürdə cəmləşən qayğıkeşlik kimi
pis vəziyyətə qoya bilməz. Fərdlər məcmusunun payına düşən, ona zərbə vuran təsadüflər
tarazlaşır, amma ayrıca fərdin payına düşən, ona zərbə vuran təsadüflər isə xoşbəxtlik və ya
bədbəxtlik gətirirlər.
Beləliklə, əgər əxlaqi prinsipləri başqaları müəyyənləşdirmiş və onları fəzilətin hökmləri
və məcburi qanunlar kimi qələmə vermişlərsə, onda, mən artıq deyildiyi kimi, bunu edə
bilmərəm, zira əbədi olaraq azad olan iradəyə hər hansı bir vəzifə və ya qanun buyurmaq
qabiliyyətində deyiləm. Digər tərəfdən, mənim mühakimələrimin ümumi strukturunda belə bir
fikrə, mərama o xalis nəzəri həqiqət bir qədər uyğunluq və analogiya təşkil edir ki, mənim bütün
əsərimi onun sadə inkişafı hesab etmək mümkündür, – bu həqiqət ondan ibarətdir ki, iradə hər
bir hadisənin, təzahürün özünə olanıdır, amma onun özü özlüyündə hadisənin, təzahürün
formasından və, buna görə də, həm də çoxluqdan azaddır; mən bu həqiqəti insan fəaliyyətinə
münasibətdə Vedanın artıq yuxarıda xatırlanan formulundan daha ləyaqətli bir tərzdə ifadə
etməyi bacarmıram: "Tat twam asi!" ("Bu – sənsən!"). Onu qarşılaşdığı hər bir varlıqla əlaqədar
olaraq aydın şüurda və möhkəm və dərin əqidə ilə öz özünə deyə bilən kəs bununla da hər hansı
bir fəzilətə və salehliyə nail olur və doğru xilas yolunda olur.
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Amma düşüncələri davam etdirməzdən və xülasə etməzdən öncə göstərək ki, mənbəyini
və mahiyyətini principii individuationis-nin bəsirət gözü ilə görülməsi hesab etdiyimiz məhəbbət
xilasa, yəni həyat iradəsindən, hər hansı bir arzudan tam üz döndərməyə,əl çəkməyə aparıb
çıxarır, eləcə də digər yol, insanı asanlıqla bir o qədər olmasa da, amma hər halda daha tez-tez
eyni şeyə gətirib çıxarır, – mən öncə bir paradoksal müddəanı deməli və izah etməliyəm – ona
görə yox ki, o, – paradoksdur, ona görə ki, doğrudur və mənim bütün fikrimin tam olması üçün
zəruridir. Budur, o müddəa: “Hər hansı bir məhəbbət (αγαπη, caritas)clxxxi – rəhm, mərhəmət,
şəfqətdir”.

§ 67
Biz gördük ki, principii individuationisin fəhmlə dərk olunmasından, daha az dərəcədə,
ədalət, daha yüksək dərəcədə isə, başqalarına xalis, təmənnasız məhəbbətdə ifadə olunan əsl,
xeyirxah niyyətlər necə meydana gəlir. O yerdə ki o, bu ali həddə nail olur, özgə fərdiyyət və
onun taleyi öz məxsusi fərdiyyəti və taleyi ilə eyniləşir; məhəbbət bundan daha uzağa gedə
bilməz, zira özgə fərdiyyətini şəxsi fərdiliyindən üstün tutmaq üçün əsaslar yoxdur. Amma, əgər
çoxlu sayda yad fərdlərin rifahı və ya həyatı təhlükə altındadırsa, bu, ayrıca insanın öz şəxsi
rifahı barədə qayğını üstələyə bilər. Belə bir halda ali xeyirxahlığı və nəcibliyi ilə seçilən insan
özünün bütün xoşbəxtliyini və həyatını çoxsaylı başqa insanların xoşbəxtliyi üçün qurban verər:
Kodr da, Leonid, Requl, Desiy Mus, Arnold Vinkelrid də belə ölmüşdür, öz yaxınları uğrunda, öz
vətəni uğrunda könüllü və şüurlu olaraq aşkar ölümə gedənlərin hamısı belə ölmüşlər. Bu
pillədə o kəslər də qərar tutmuşlar ki, onlar bəşəriyyətin xoşbəxtliyinə xidmət edən və onun
hüququnu təşkil edən dəyərlər, – ümumi və mühüm həqiqətlər naminə və böyük yanılmalarla,
aldanışlarla mübarizə uğrunda əzabı və ölümü könüllü olaraq qəbul etmişlər: Sokrat da,
Cordano Bruno da belə ölmüşdür və heç də az olmayan həqiqət qəhrəmanları tonqalda,
ruhanilərin əli ilə özlərinə belə bir ölüm hökmü yazmışlar.
Öncə söylənilmiş paradoksla əlaqədar olaraq mən indi xatırlatmalıyam ki, biz əzabı
bütövlükdə həyatın ondan ayrıla bilməyən mühüm əlaməti kimi tanıdıq. Biz gördük ki, hər hansı
bir istək tələbatdan, ehtiyacdan, əzabdan irəli gəlir, elə buna görə də, biz gördük ki, əldə olunan
hər hansı bir ödənilmə – yalnız aradan qaldırılmış əzabdır, müsbət xoşbəxtlik deyildir və
sevinclər müsbət nemət kimi özünü göstərərək arzunu aldatmalarına baxmayaraq, əslində
onların təbiəti mənfidir və onlar yalnız əzabın sonunu bildirirlər. Və xeyirxahlığın, məhəbbətin
və nəcibliyin başqaları üçün etdikləri hər şey onların əzablarının azaldılmasından ibarət olur və
deməli, xeyirli işlərə və məhəbbət fədakarlığına sövq edə bilən şey, – yalnız bilavasitə olaraq öz
şəxsi əzabından anlaşılan və ona bərabər tutulan özgə əzabının dərk olunmasıdır. Amma
buradan görünür ki, təmiz məhəbbət (αγαπη, caritas) öz təbiətinə görə dərdəşəriklilik,rəhm,
şəfqətdir, – onun yüngülləşdirdiyi əzabın böyük və ya kiçik olmasının da fərqi yoxdur ( hər hansı
bir yerinə yetməmiş arzu da ona aiddir). Elə buna görə də, biz Kantın tam əksinə çıxış edirik.
Kant həqiqətən xeyirxah olan bütün hər şeyi və hər cür fəziləti bu statusda yalnız o halda qəbul
etməyə razıdır ki, onlar öz mənbəyi olaraq abstrakt, mücərrəd refleksiyaya, yəni borc anlayışına
və kateqorik imperativə malik olsunlar, kateqorik imperativ üçün isə şəfqət hissi – zəiflikdir,
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qətiyyən fəzilət deyildir, biz Kantın tam əksinə olaraq, qətiyyən tərəddüd etmədən belə deyirik:
quru anlayış əsl incəsənət üçün olduğu kimi, əsl fəzilət üçün də faydasızdır; hər hansı bir həqiqi
və xalis, təmiz məhəbbət – rəhmdir, və rəhm olmayan hər hansı bir məhəbbət, – xudbinlikdir.
Özünüsevmə – ερωσ-dur, rəhm – αγαπη-dir. Bir çox hallarda onlar öz aralarında birləşirlər.
Hətta həqiqi dostluqda da özünüsevmə və şəfqət həmişə birləşir: birinci - fərdiliyi bizim
fərdiliyimizə uyğun gələn dostun iştirakından doğulan həzzdən ibarətdir, və o, demək olar ki,
həmişə böyük hissəni təşkil edir; rəhm isə dostun sevincinə və kədərinə səmimi şəriklik hissində
və bizim ona verdiyimiz təmənnasız qurbanlarda təzahür olunur. Spinoza hətta deyir: "İltifat
rəhmdən əmələ gələn istəkdən başqa bir şey deyildir" (Etika, III, teor. 27, korollar. 3, təfsir).
Paradoksumuzun təsdiqi olaraq o çıxış edə bilər ki, xalis, təmiz hzizləmələri rəhmin,şəfqətin
tonu ilə tamamilə uyuşur,üst-üstə; düşür, yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, italyanca şəfqət və xalis
məhəbbət eyni sözlə ifadə olunur: pietaclxxxii.
Burada, həmçinin insan təbiətinin heyranedici xüsusiyyətlərindən birini – ağlamanı
nəzərdən keçirmək yerinə düşərdi; gülüş kimi ağlamaq da o təzahürlərə aiddir ki, onlar insanı
heyvandan ayırır. Ağlama qətiyyən əzabın birbaşa ifadəsi deyildir: axı əzabların çox az hissəsi
göz yaşlarını doğurur. Mənim fikrimcə, heç bir vaxt bilavasitə hiss olunan əzabdan ağlamırlar:
yalnız onun refleksiyada yenidən yaradılmasından ağlayırlar. Hətta hiss etdiyimiz fiziki əzabdan
biz sadəcə olaraq onun barəsində təsəvvürə keçirik və öz vəziyyətimiz bizə o zaman o qədər
yanıqlı, kədərli, qəmgin görünür ki, əgər əzab çəkən başqası olsaydı, onda biz, bizim möhkəm və
səmimi inamımıza uyğun olaraq, ona kömək, məhəbbət və rəhm göstərərdik. İndi isə özümüz –
özümüzün səmimi rəhm hissinin predmeti olmuşuq: sidqi ürəkdən kömək etməyə hazır olan
bizlər özümüz köməyə ehtiyac duyuruq, hiss edərək ki, başqasında görə biləcəyimizdən daha
çox əzaba düçar olmuşuq; və bu, son dərəcə mürəkkəb, qəribə bir əhval –ruhiyyədir.bilavasitə
əzab hissi burada yalnız dolayı yolla bir daha qavrayışın obyektinə çevrilir, belə ki, biz onu
özgənin iəzabı şəklində təsəvvür edirik, bu da bizdə ürək yanğısı doğurur, sonra isə
gözlənilmədən yenidən onu bilavasitə olaraq öz şəxsi əzabımız kimi qavrayırıq, – bu əhvalruhiyyəni təbiət özü üçün qəribə fiziki qıc olma ilə yüngülləşdirir. Ağlama, beləliklə, – özünə
qarşı duyulan rəhmdir və ya öz çıxış nöqtəsinə qayıdan rəhmdir. Buna görə də,o məhəbbət və
rəhm, həmçinin də fantaziya qabiliyyəti ilə şərtlənmişdir. Buna görə də, həm daşürəkli, həm də
təxəyyüldən məhrum olan insanlar ağlamağa bir o qədər də qabil olmurlar və onda adətən
xarakterin müəyyən xeyirxahlığını görürlər: o, qəzəbi tərksilah edir, zira hər bir kəs hiss edir ki,
hələ də ağlaya bilən hər bir kəs hökmən məhəbbətə də, yəni başqalarına rəhm göstərməyə də
qabildir, zira sonuncu yuxarıda təsvir olunan yolla ağlamaya aparıb çıxaran əhval-ruhiyyəyə daxil
olur.
Təklif olunan izaha o hal tamamilə uyğun gəlir ki, Petrarka öz hissini sadədilliklə və
düzgün ifadə edərək, öz göz yaşlarının peyda olmasını təsvir edir:
I vo pensando; e nel pensar m'assale
Una pieta si forte di me stesso,
Che mi conduce spesso,
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Ad alto lagrimar, ch'i non soleva*clxxxiii.
Deyilənlər onunla da təsdiq olunur ki, hansısa ağrını hiss etdikdə, adətən, uşaqlar bir
qayda olaraq yalnız onlara kiminsə yazığı gələndə,şəfqət göstərəndə ağlamağa başlayırlar,
deməli, onlar ağrıdan deyil, onun barəsində təsəvvürdən ağlayırlar.
O zaman ki, öz əzabımız deyil, özgə əzab bizdə göz yaşları doğurur, onda bu, ona görə
baş verir ki, biz öz təxəyyülümüzdə canlı olaraq özümüzü əzab çəkənin yerinə qoyuruq və ya
onun taleyində bütün bəşəriyyətin taleyini və deməli, hər şeydən öncə – öz şəxsi taleyimizi
görürük, beləliklə, çox dolayı yolla olmuş olsa belə, biz hər halda öz günümüzə ağlayır, özümüzə
qarşı rəhm, şəfqət duyuruq. Ölümün doğulrduğu qaçılmaz, yəni təbii göz yaşlarının əsas səbəbi,
görünür ki, bundan ibarətdir. Dərd çəkən şəxs öz itkisinə ağlamır: belə bir eqoistik göz
yaşlarından o, xəcalət çəkərdi, amma buna baxmayaraq, bəzən o, ağlamadığı üçün xəcalət çəkir.
Hər şeydən öncə o, əlbəttə ki, vəfat edənin taleyinə ağlayır, amma axı o, o halda da ağlayır ki,
ölüm sonuncu üçün uzun sürən, əzablı və sağalmaz əzablardan arzulanan xilas olmuşdu. Deməli,
bizi başlıca olaraq sonluluğa məhkum olmuş bütün bəşəriyyətin taleyinə münasibətdə yazıqlıq
hissi bürüyür, bu sonluluq nəticəsində də, qaynar olduğu qədər də, bir çox hallarda məhsuldar
olan həyat sönməli və heç nəyə çevrilməlidir: amma bəşəriyyətin bu ümumi taleyində hər bir
kəs hər şeydən öncə öz aqibətini görür və vəfat edən kəs ona nə qədər yaxındırsa, bu halı o, bir
o qədər daha dərindən yaşayır, bu yaşantı ən dərin o zaman olur ki, vəfat edən kəs onun atası
olur. Əgər, hətta qocalıq və xəstəlik onun həyatını işgəncəyə çevirmişsə belə və o öz taqətsizliyi
ilə oğul üçün ağır bir yükə çevrilmişsə belə, hər halda oğul burada izah olunmuş səbəbə görə*
atasının ölümünə acı-acı ağlayb, yas tutur.

§ 68
Xalis, təmiz məhəbbətlə və rəhmin eyniyyətini sübut edən və rəhmin qeyriliyi, öz
fərdiliyinə doğru çevrilməsinin ağlamanın simptomu olması barədə bu haşiyədən sonra mən
hər hansı bir xeyirxahlığın, məhəbbətin, fəzilətin və alicənablığın irəli gəldiyini eyni mənbədən,
nəhayət, mənim həyat iradəsinin inkarı adlandırdığımın da irəli gəldiyini göstərmək üçün
davranışın nəzərdən keçirdiyimiz etik mənasına qayıdıram.
Biz öncə gördük ki, nifrət və kin eqoizmlə şərtlənmişdir, eqoizmin əsasında isə o yatır ki,
idrak principle individuationislə təhkim olunmuşdur, indi isə biz əmin olduq ki, ədalətin mənbəyi
və mahiyyəti, onun sonrakı inkişafında onun ən yüksək dərəcələrinin, məhəbbətin və nəcibliyin
mənbəyi principii individuationis-in o fəhmi, idrakıdır ki, məhz elə o öz məxsusi və özgə fərdlər
arasındakı fərqi məhv edir və bununla da təmənnasız məhəbbətə və başqalarının namiinə

Mən düşüncələrim içində dolaşdığım zaman məni özümə qarşı elə bir güclü şəfqət hissi bürüyür ki, bir
çox hallarda mən hönkürürəm, bu isə əsla mənə xas deyildir.
*
Buraya II cildin 47-ci fəsli aiddir. Çox çətin ki, xatırlatmaq lazım gəlsin ki, 61-67-ci paraqraflarda oçerk
şəklində təqdim olunan bütün etik hissə özünün ən müfəssəl və tamamlanmış təsvirini mənim «Əxlaqın
əsası barədə» müsabiqə əsərimdə tapmışdır.
*
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özünü alicənablıqla qurban verməyə kimi gedib çıxan niyyətlərin ideal nəcibliyini mümkün
fəhmlə izah edir.
O zaman ki, bu principii individuationis-in idrak, iradənin bütün təzahürlərində onun
eyniyyətinin bu bilavasitə dərki yüksək dərəcədə aydınlığa nail olur, o, dərhal iradəyə daha
dərin təsir göstərir. Yəni, əgər hansısa insanın gözlərində Mayya pərdəsi, principium
individuationis o qədər şəffaf olmuşdursa ki, o, artıq öz şəxsiyyəti ilə başqa şəxsiyyət arasında
fərq qoymur, digər fərdlərin əzabını isə öz şəxsi əzabı kimi, ürəyinə salır, ona şərik olur və buna
görə də, ən böyük sevinclə nəinki öz köməyini təklif edir, hətta bununla bir neçə özgə fərdi xilas
etmək üçün öz məxsusi fərdini qurban verməyə belə hazır olur – təbiidir ki, artıq bütün
varlıqlarda özünü, özünün gizli, məhrəm və həqiqi Mənini tanıyan belə bir insan canlı olan hər
bir şeyin bütün sonsuz əzablarını öz şəxsi əzabları olaraq nəzərdən keçirməli və bütün dünyanın
bədbəxtliyini, ağrısını bölüşməlidir. Heç bir əzab ona daha yad deyildir. Başqalarının onun
gördüyü və nadir hallarda yüngülləşdirilə bilən bütün əzabları,dərdləri haqqında o, dolayı
yollarla məlumat aldıqda belə, mümkün əzablar belə bütün bunlar onun ruhuna onun öz şəxsi
əzabları kimi təsir göstərir. O, artıq hələ də eqoizmə mübtəla insan kimi dəyişkən xoşbəxtliyi və
şəxsi müsibətləri barədə düşünmür; yox, bütün hər şey eyni dərəcədə ona yaxındır, zira o,
principium individuatioriisin məğzinə varmışdır. O, bütövü dərk edir, onun mahiyyətini anlayır
və onu daim yox olmaya, əhəmiyyətsiz meyllərə, daxili nifaqa və daimi əzaba qərq olmuş kimi
görür, – və nəzər saldığı hər bir yerdə o, əzab çəkən bəşəriyyəti, əzab çəkən heyvanları və keçici,
fani dünyanı görür. Və bütün bunlar indi ona eqoistə onun öz məxsusi şəxsiyyəti yaxın olduğu
qədər yaxındır, və məgər o, dünyanı belə gördükdən sonra bu həyatı iradənin daimi fəaliyyəti ilə
təsdiq etməkdə davam edə bilərmi və ona getdikcə daha çox yaxından bağlanarmı, onu
getdikcə daha sıx-sıx bağrına basarmı? Əgər hələ ki, principii individuationisin, eqoizmin
hakimiyyəti altında olan kəs yalnız ayrıca şeyləri və onların onun şəxsiyyətinə münasibətini dərk
edirsə və buna görə də, onlar onun bütün istəyinin yeni və yeni motivlərinin mənbəyi olaraq
çıxış edirlərsə, onda, əksinə olaraq, bütövün, özündə şeylərin mahiyyətinin təsvir olunan idrakı
hər hansı bir arzunun kviyetivinə çevrilir. İradə həyatdan üz döndərir; indi o, onun sevincləri
qarşısında diksinir, lərzəyə gəlir, o sevincləri qarşısında ki, onlarda onun təsdiqini görür. İnsan
könüllü olaraq imtina, tam təslimiyyat, həqiqi sakitlik, dinclik və arzuların tamamilə yoxluğu
vəziyyətinə çatır. Əgər bizi, hələ ki, Mayya pərdəsi ilə sarmış digər insanları bəzi hallarda, ağır
əzab çəkdiyi və ya özgə dərdinə canlı olaraq şərik olma anlarında – əgər həyatın puçluğu və
acılığı şüuru həmçinin bizdən də yan ötmürsə və biz ehtiraslardan bütövlükdə və həmişəlik əl
çəkmək, onların kəskinliyini azaltmaq, hər hansı bir əzabın yolunu bağlalmaq, özünü təmizləmək
və ərənləşdirmək, müqəddəsləşdirmək arzusu hiss ediriksə, onda tezliklə hadisənin, təzahürün
ilğımı bizi bir daha şirnikləndirir, onun motivləri iradəmizi yenidən hərəkətə gətirir və biz
qurtula bilmirik. Ümidin cazibəsi, gerçəkliyin tələsi, həzzlərin sevinci, əzab çəkən dünyanın
qəmləri içərisində, təsadüflər və yanılmalar məmləkətində şəxsiyyətimizin payına düşən
nemətlər bizi geriyə, bu dünyaya çəkib aparır və yenidən qandallarımızı bərkidir. Elə buna görə
də, Məsih belə deyir: "Dəvənin iynənin gözündən keçməsi, varlının behiştə daxil olmasından
daha asandır"clxxxiv.
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Əgər həyatı hökmən qaçıb keçməli olduğumuz, üzərində alovlanan kösövlər səpilmiş və
az miqdarda sərin yerləri olan meydana bənzətsək, onda məlum olar ki, xəyali arzuya qapanana
o sərin yer təsəlli olur ki, bunu, o, elə həmin verilmiş anda tutur və ya onun gözünə yaxınlıqda
görünür və o özünün meydandakı qaçışını davam etdirir. Principium individuationis-i anlayaraq
özündə şeylərin mahiyyətini və onunla birgə bütövü də dərk edən kəs isə artıq belə bir təsəlliyə
uymur: o, özünü eyni zamanda meydanın bütün yerlərində görür və ondan kənara çıxır. Onun
iradəsində çevriliş baş verir: özünün hadisədə, təzahürdə əks olunan mahiyyətini o, artıq təsdiq
etmir, – o, bunu inkar edir. Bunun simptomu fəzilətdən asketizmə keçiddən ibarətdir. İnsan
artıq yaxınlarını özünü sevdiyi kimi sevməyə qadir olmur və onlar üçün özü üçün etdiyi qədər
etməyə – onun daxilində onun şəxsi hadisəsində, təzahüründə ifadə olunan mahiyyətə qarşı
nifrət meydana çıxır, artıq məsum,mənhus saydığı bu dünyanın nüvəsi və mahiyyəti olan həyat
iradəsindən o imrənir.çiyirir. O, onda təzahür edən və artıq onun öz bədənində ifadə olunmuş
bu mahiyyəti rədd edir və bu hadisə ilə, bu təzahür ilə açıq düşmənçiliyə girərək bu hadisənin,
bu təzahürün gücsüzlüyünü həyatı ilə göstərir. Öz mahiyyəti etibarı ilə iradənin hadisəsi,
təzahüründən başqa bir şey olmayaraq o, amma, nəyisə istəməkdən qalır, özünün iradəsini
hansısa bağlılıqdan qoruyur, özündə bütün hər bir şeyə qarşı böyük biganəliyi
möhkəmləndirməyə can atır. Onun sağlam və güclü bədəni genitaliyalarla cinsi həvəsi büruzə
verir, amma o, iradəni inkar edir və bədənə qulaq asmır: o, heç bir vəchlə, şərtlə cinsi ödənilmə
istəmir. Könüllü, tam bakirlik – asketizmdə və ya həyat iradəsinin inkarında birinci addım bax,
budur. Asketizm bununla fərdi həyatın sərhədləri xaricinə çıxan iradənin təsdiqini inkar edir, və
bununla da göstərir ki, verilən bədənin həyatı ilə birgə təzahürü kimi çıxış etdiyi iradə də məhv
olur. Həmişə doğru və sadədil olan təbiət bizə deyir ki, əgər bu maksima ümumi olacaqsa, onda
insan nəsli sona çatacaqdır, iradənin bütün hadisələrinin, təzahürlərinin əlaqəsi barədə ikinci
kitabda deyilənlərdən sonra isə, mən düşünürəm ki, belə qəbul etmək mümkün olar ki, iradənin
ən yüksək əhadisəsi, təzahürü ilə birgə onun daha zəif inikası – heyvanlar aləmi - yox olmalıdır:
tam işıq yarıkölgələri belə qovaraq uzaqlaşdırır. İdrakın tam məhvi ilə digər dünya da özözlüyündə heç nəyə çevrilərdi, zira subyekt olmadan obyekt də yoxdur. Mən buraya, hətta
Vedalardan o yeri də aid edərdim ki, orada belə deyilir: "necə ki, bu dünyada ac uşaqlar
analarına qısılırlar, eləcə də bütün varlıqlar müqəddəs qurbana təşnədirlər" (Asiatic researches,
v. VIII. Colebrooke, On the Vedas, Samavedadan çıxarış; həmçinin digər yerdə də tapmaq
mümkündür: Miscellaneous Essays Colebrooke'a, cild. I, səh. 88). Qurban, ümumiyyətlə, tam
itaət,təslimiyyat mənasını verir, və qalan təbiət özünün eyni zamanda həm kahin, həm də
qurban olan insandan azad olunmasını gözləməlidir. O son dərəcə diqqətəlayiq hal barədə də
xatırlatmaq lazımdır ki, elə bu fikri möcüzəvi və təsəvvür olunmaz dərəcədə dərin zəkalı Angelus
Silezius da "İnsan bütün hər şeyi Tanrıya ucaldır" adlı beytdə ifadə etmişdir:
Səni hər şey sevir, yol – sənə doğrudur:
Tanrıya çatmaq üçün hamı sənə can atırclxxxv.
Ondan da daha böyük olan mistik, fövqəladə dərəcə gözəl əsərləri bizim üçün Frans
Pfeyferin nəşri (1857) sayəsində əlçatan olan Mayster Ekhart tamamilə bizim mənada danışır
(səh. 459): "Mən bunu Məsihlə təsdiq edirəm, zira o, belə deyirdi: "Mən yerdən yüksəldiyim
zaman hər şeyi Özümə doğru çəkəcəyəm" (İncil. Yəhyadan 12, 32). Eləcə də, xeyirxah insan
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bütün şeyləri Tanrıya – onların ilk mənbəyinə yüksəltməlidir. Müəllimlər bizə təsdiq edirlər ki,
bütün yaradıqlar insanın naminə yaradılmışlar. Bütün yaradıqlarda bunu yoxlayın ki, bir yaradıq
başqasının tələbatıdır: ot – mal-qaranın, su – balığın, hava – quşun, meşə – vəhşi heyvanın. Belə
ki, bütün yaradıqlar: insan oğlunun ehtiyacı üçündür.» xeyirxah insan bir yaradığı başqa
birisində Tanrıya yüksəldir. O, bununla demək istəyir ki, insan özlüyündə və özü ilə birgə
heyvanların da günahlarını yuduğuna görə, o, onlardan bu həyatda istifadə edir. Mənə hətta elə
gəlir ki, Yazıda çətin olan yer (Romalılara məktub. 8, 21-24) bu mənada şərh olunmalıdır.
Buddizmdə də eyni fikrin ifadə olunmasında nöqsan yoxdur: məsələn, Budda hələ
bodhisatvaclxxxvi olduğu zaman ata iqamətgahından çöllüyə qaçmaq üçün öz atını sonuncu dəfə
yəhərlədərkən ata aşağıdakı sözlərlə müraciət edir: "Artıq çoxdan sən həyatda və ölümdə
mənimləsən, indi isə sən daha daşımayacaqsan və sürülməyəcəksən. Yalnız bir daha, bu dəfə də
məni buradan apar, Kantokana və mən qanunu yerinə yetirdiyim zaman (Budda olduğum
zaman), səni unutmayacağam" (Foe Koue Ki, trad. p. Abel Remusat, səh. 233).
Asketizm bundan sonra, könüllü və bilərəkdən edilən yoxsulluqda, dilənçilikdə, ifadə
olunur, bu yoxsulluq yalnız per accidens olaraq, özgə əzablarının yüngülləşdirilməsi üçün
mülkiyyətin paylanması nəticəsində başlamır, həm də burada özlüyündə məqsəd kimi çıxış edir
və arzuların ödənilməsi və həyatın şirinliyi iradəni yenidən oyatmasın deyə, özünüdərk isə ona
qarşı ikrahla doldurulsun deyə, iradənin daimi öldürülməsi olmalıdır. Bu həddə yetişən insanın
canlı bədəni də iradənin konkret hadisəsi, təzahürü olaraq hər hansı bir qəbildən olan istəklərə
hər halda meyl göstərməkdə davam edir, amma o, onları şüurlu surətdə susdurur, özünü
məcbur edir ki, onun istədiyi heç nəyi etməsin, və əksinə, onun istəmədiyi hər şeyi etsin – hətta
bu, iradənin öldürülməsindən savayı heç bir sonrakı məqsədə malik olmasa belə. O öz
şəxsiyyətində təzahür edən iradəni rədd etdiyinə görə, başqası da eyni şeyi etsə, yəni ona
hansısa haqsızlıq etsə, o, müqavimət göstərməyəcəkdir: buna görə də, o, ona kənardan gələn,
təsadüfi olaraq və ya özgənin pisliyi ucbatından ona yetişən hər hansı bir əzaba, itkiyə, söyüşə,
təhqirə, incidilməyə şaddır, – artıq o, onları iradəni təsdiq etmədiyinə əmin olmaq üçün sevinclə
qəbul edir onun özünün şəxsiyyətini təşkil edən hadisənin, təzahürün istənilən düşməninin
həvəslə tərəfini tutur. Elə buna görə də, o, hədsiz səbr və həlimliklə, mülayimliklə əzablara və
biabırçılığa dözür, pisliyin əvəzini təkəbbür olmadan yaxşılıqla verir və yol vermir ki, onda
haçansa qəzəb və ya ehtiras alovu alışsın. O, həm iradənin özünü, həm də onun xarici
görkəmini, onun obyektliyini – bədəni öldürür: o, onu pis qidalandırır ki, ifadəçisi və güzgüsü
kimi təzahür olunan bədənin artımı və gözəl rəngi iradəni canlandırmasın və
möhkəmləndirməsin. Beləliklə, o, oruc tutur, hətta özünü incitməyə və özünə işgəncə verməyə
üz tutur ki, daimi məhrumiyyətlər və əzablarla iradəni daha çox taqətdən salsın və öldürsün,
çünki iradədə o, özünün cəfakeş varlığının və dünya əzablarının mənbəyini görür və buna görə
də ondan ikrahla üz çevirir. O zaman ki iradənin bu hadisəsinə, təzahürünə son qoyan,
mahiyyəti özünün azad özünü inkarı ucbatından onun daxilində artıq çoxdan ölmüş, zəif
qalığından – bədənin canlılığından savayı heç nəyi qalmayan ölüm nəhayət ona yetişdiyi zaman,
o, ölümü sanki arzulanan qurtuluş kimi böyük bir sevinclə qarşılayır. Onunla burada
başqalarında olduğu kimi sadəcə olaraq hadisə, təzahür qurtarmır, həm də mahiyyətin özü
məhv olur, o mahiyyətin ki, burada hələ ki, yalnız hadisədə, təzahürdə və yalnız onun vasitəsilə
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birtəhər mövcud idi*: indi ölüm bu sonuncu kövrək əlaqəni də qırır. Ömrünü bu cür başa
vuranlar üçün, eyni zamanda dünya da sona çatır.
Və mənim burada zəif dillə və yalnız ümumi cizgilərdə təsvir etdiyim bütün hər bir şey
qətiyyən, əsla qondarma fəlsəfi nağıl deyildir və heç də bu gün meydana gəlməmişdir: yox,
xristianlar içərisində və ondan da daha çox hinduistlər və buddistlər içərisində, həmçinin də
digər dini təlimlərin ardıcılları içərisində bir çox gözəl qəlblərin və müqəddəslərin qibtə olunacaq
həyatları belə idi. Bu insanların zəkalarında möhkəmlənmiş ehkamların bütün fərqliliyi halında,
onların hamısının həyat tərzində daxili, bilavasitə, intuitiv idrak tamamilə eyni dərəcədə ifadə
olunmuşdur. Elə yalnız bu daxili, bilavasitə, intuitiv idrak da hər hansı bir fəzilətin və
müqəddəsliyin mənbəyi ola bilər. Zira burada da bizim bütün araşdırmamız üçün çox vacib olan
intuitiv və abstrakt, mücərrəd idrak arasında hər yerdə özünü göstərən, amma bu vaxta qədər
həddindən artıq az nəzərə alınan o böyük fərq aşkar olur. Dərin uçurum idrakın bu iki növünü
bir-birindən ayırır və onun vasitəsilə yalnız fəlsəfə buuçurumun vasitəsilə, ondan keçməklə
dünyanın mahiyyətinin dərk olunmasına aparıb çıxarır. Doğrudan da intuitiv olaraq, və ya in
concrete olaraq hər bir insan bütün fəlsəfi həqiqətləri dərk edir, onları abstrakt, mücərrəd biliyə,
refleksiyaya çevirməksə – filosofun işidir, o, başqa heç nə ilə məşğul ola bilməz və olmamalıdır.
Və burada müqəddəsliyin, özündən imtinanın, iradənin öldürülməsinin, asketizmin daxili
mahiyyəti, ehtimal ki, ilk dəfə, abstrakt, mücərrəd olaraq və hansısa mifin qarışığı olmadan, öz
məxsusi mahiyyətinin mükəmməl bir tərzdə dərk olunmasının iradə üçün hər cür istəyin
kviyetivinə çevrilməsindən sonra baş verən həyat iradəsinin inkarı kimi ifadə olunmuşdur. Bunu
bilavasitə olaraq isə, bir dəfə öz zəkaları ilə qəbul etdikləri ehkamlara uyğun olaraq tamamilə
müxtəlif dillərdə eyni daxili inamla danışan bütün müqəddəslər və övliyalar dərk etmiş və öz
həyatları ilə ifadə etmişlər, həmin bu ehkamlara uyğun olaraq və onların təsiri ilə hind
müqəddəsi, xristian müqəddəsi və ya lamaist müqəddəs özlərinin əməlləri haqqında özlərinə
tamamilə müxtəlif hesabatlar verməlidirlər, amma bu, işin mahiyyəti üçün tamamilə fərqsizdir.
Müqəddəs ərən, vəli öz başını cəfəng fikirlərlə doldura və ya, əksinə o, filosof da ola bilər:
bunun fərqi yoxdur. Yalnız onun əməlləri onun müqəddəsliyindən xəbər verir, zira əxlaqi
cəhətdən onlar abstrakt, mücərrəd idrakdan deyil, dünyanın və onun mahiyyətinin intuitiv
olaraq qavranılmış, bilavasitə dərk edilmiş olmasından çıxış edirlər, və yalnız öz zəkalarını təmin
etmək üçün onları hansısa ehkamın köməyi ilə izah edirlər. Elə buna görə də, eyni dərəcədə
lazım deyildir ki, müqəddəs filosof olsun, filosof isə müqəddəs olsun, eləcə də, lazım deyildir ki,
çox gözəl bir insan böyük heykəltəraş olsun və ya böyük heykəltəraş gözəl simalı bir insan olsun.
Ümumiyyətlə əxlaqçıdan tələb etmək qəribədir ki, o, özünün malik olduğu fəzilətlərdən savayı,
başqa fəzilətləri təbliğ etməsin. Dünyanın bütün mahiyyətini abstrakt, mücərrəd, ümumi və
aydın formada əks olunmuş şəkil kimi anlayışlarda yenidən canlandırmaq, yaratmaq və onu

Bu fikir sanskrit dilində "Sankxya-Karika" adlı qədim fəlsəfi əsərdə gözəl müqayisədə ifadə
olunmuşdur: ―Hər halda ruh bir müddət bədənə örtülmüş halda qalır, – necə ki, dulusçu dəzgahının çarxı,
əvvəlcədən aldığı təkanın sayəsində, qab artıq hazır olan zaman da hələ ki fırlanmaqda davam edir.
Aydınlaşmış, nurlanmış ruh yalnız o zaman bədəndən ayrılır və onun üçün təbiət yox olur ki, bu zaman
onun günahdan arınması tam azad olması başlayır‖. Colebrooke, "On the philosophy of the Hindus:
Miscellaneous essays", т. I, сящ. 259. "Sankhya Karica by Horace Wilson", § 67, səh. 184.
*
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sabit,dayanıqlı və həmişə mövcud anlayışlarda zəkaya təqdim etmək – fəlsəfə, bax budur və
bundan başqa bir şey deyildir. Birinci kitabda Verulamlı Bekondan gətirilmiş sitatı xatırladıram.
Amma həyat iradəsinin inkarının, gözəl ruhun ömür yolunun, könüllü cəfakeşin və
müqəddəsin tam təslimiyyatının mənim tərəfimdən təsviri məhz yalnız abstrakt və ümumidir,
buna görə də soyuqdur. İradənin inkarının irəli gəldiyi idrak intuitivdir, abstrakt, mücərrəd
olmadığından özünün tam ifadəsini abstrakt, mücərrəd anlayışlarda deyil, yalnız əməllərdə və
həyat tərzində tapır. Buna görə də, bizim fəlsəfi olaraq həyat iradəsinin inkarı kimi işarə
etdiyimizi daha yaxşı anlamaq üçün, təcrübədən və gerçəklikdən nümunələrlə tanış olmaq
lazımdır. Əlbəttə ki, gündəlik təcrübədə biz onlarla rastlaşmırıq: Spinozanın gözəl bir şəkildə
dediyi kimi, nam omnia praeclara tarn difficilia quam rara sunt *zira gözəl olan bütün hər bir şey
nadir olduğu qədər də, çətindir]clxxxvii. Buna görə də, əgər bizim qismətimizə belə insanların
şahidi-müasiri olmaq xüsusi xoşbəxtliyi düşmürsə, bizə onların tərcümeyi-halları ilə qane olmaq
lazım gəlir. Hind ədəbiyyatı, bizim bu vaxta qədər bildiyimiz o qədər də çox olmayan
tərcümələrdən artıq göründüyü kimi, müqəddəslərin, zahidlərin, ərənlərin samani,clxxxviii sanias
adlandırılanların və s. fədakarların vəsfi-halları ilə çox zəngindir. Hətta heç də bütün
münasibətlərdə təriflərə layiq olmamasına baxmayaraq məşhur olan "Mythologie des Indous
par Mad. de Polier" bu qəbildən olan bir çox gözəl nümunələrdən xəbər verir (xüsusən ikinci
cildin 13-cü fəsli). Xristianlar içərisində də müvafiq nümunələr baxımından elə bir çatışmazlıq
yoxdur. Gah müqəddəs zatlar, ruhlar, gah pietist, gah kviyetist, gah xəyalpərvər mömin və i.a.
adlandırılan şəxslərin daha çox hissəsi pis, bərbad yazılmış tərcümeyi-hallarını oxuyun. Belə
tərcümeyi-halların məcmuələri müxtəlif zamanlarda tərtib olunmuşdur, – məsələn, Tersteqenin
"Müqəddəs ruhların həyatları", Raytsın "Yenidən doğulanların tarixi"; bizim günlərdə Kannenin
məcmuəsi meydana çıxmışdır ki, burada bir çox sərsəm şeylərlə yanaşı nəsə yaxşı şeylər də
vardır, buraya mən xüsusən "Beata Şturminin həyatı"nı aid edirəm. Layiq olduğu yeri burada
müqəddəs Fransisk Assizlinin – asketizmin bu həqiqi mücəssəməsinin və dilənçilik edən bütün
monaxların proobrazının-həyatı tutmalıdırclxxxix. Fransisk Assizlinin yoxsa kiçik müasiri, məşhur
sxolast müqəddəs Bonaventuracxc tərəfindən təsvir olunmuş həyatı bu yaxınlarda yeni nəşrdə
çap olunmuşdur: "Vita S. Francisci a S. Bonaventura concinnata" (Soest, 1843), bundan bir
qədər əvvəl isə Fransiskin Fransada diqqətlə, təfsilatları ilə yerinə yetirilmiş, bütün mənbələri
nəzərə alan tərcümeyi-halı meydana çıxmışdır: "Histoire de S. Francois d'Assise, par Chavin de
Mallan" (1845).
Bizdə rahiblik barədə bu kilsə ədəbiyyatının şərq paraleli olaraq hədsiz maraqlı bir kitab
vardır: Spence Hardy "Eastern monachism, an account of the order of mendicants founded by
Gotama Budha" (1850). O, bizə elə həmin hadisəni, amma başqa qiyafətdə göstərir; buradan
görünür ki, onun teist və ya ateist dindən çıxış etməsi onun üçün nə qədər də fərqsizdir. Amma
mən özüm şərh etdiyim fikirlərin səciyyəvi, yüksək dərəcədə təfsilatları ilə verilmiş nümunəsi və
faktiki illüstrasiyası olaraq xüsusən xanım Qüyonun (Guion) avtobioqrafiyasını tövsiyə edə
bilərdim: mənim həmişə dərin pərəstiş və rəğbətlə xatırladığım bu gözəl və böyük ruh ilə tanış
olmaq, eyni zamanda, onun idrakının alt qatlarına enərək ruhunun ülvi cizgilərinə layiq olduğu
qiyməti vermək, – hər bir ən yaxşı insan üçün o ölçüdə fərəhli olmalıdır ki, həmin ölçüdə
yuxarıda xatırlanan kitab bayağı zövqə malik insanların, yəni əksəriyyətin nəzərində pis
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olacaqdır, zira hər yerdə və hökmən hər bir kəs yalnız onu qiymətləndirə bilər ki, o, ona
müəyyən dərəcədə doğma və yaxındır, ona qarşı zəif də olsa meyli vardır. Bu, həm intellektual,
həm də etik sferaya aiddir. Hansısa cəhətdən burada uyğun nümunə olaraq hətta Spinozanın
məşhur fransız tərcümeyi-halı da çıxış edir, - əgər ona açar olaraq "İntellektin
mükəmməlləşdirilməsi barədə" adlı olduqca qeyri-kafi olan traktatına gözəl girişdən istifadə
etsək – bu yeri mən eyni zamanda ehtiraslar burulğanını ram etmək üçün mənə məlum olan
vasitələrin ən təsirlisi olaraq tövsiyə edə bilərəm. Nəhayət, böyük Hötenin özü, o, hansı
dərəcədə ellin olursa-olsun, bəşəriyyətin bu son dərəcə gözəl tərəfini bizə poeziyanı “düzü-düz,
əyrini-əyri” göstərməyi özünə layiq bilirdi: o, "Gözəl ruhun etirafı"nda xanım Klettenberqin
ideallaşdırılmış həyatını təsvir etmiş, sonradan isə, öz avtobioqrafiyasında bu barədə tarixi
məlumatlar da vermişdir; bundan savayı, o, hətta iki dəfə bizə müqəddəs Filipp Nerinin tarixini
nəql etmişdir.
Ümumdünya tarixi belə insanlar barədə, əlbəttə ki, həmişə susacaq, susmalıdır da,
amma onların həyatı bizim tədqiqatın bu vacib hissəsinin ən yaxşı və yeganə qaneedici
illüstrasiyasıdır. Zira ümumdünya tarixinin materialı tamamilə başqa və hətta əksdir, yəni, həyat
iradəsinin inkarı və məhv edilməsi deyildir, əksinə, saysız-hesabsız fərdlərdə onun təsdiqi və
təzahürüdür, bu təzahürdə iradənin özlüyündə ikiləşməsi onun təcəssümünün son zirvəsində
tam aydınlığı ilə çıxış edir və bizim gözlərimiz qarşısında tam aşkar bir tərzdə ayrıca şəxsiyyətin
öz ağlı sayəsində hökmranlığı, sayca çoxluğu sayəsində kütlənin hakimiyyəti baş verir, taledə öz
təcəssümünü tapan təsadüfün qüdrəti baş verir, bütün meyllərin əbədi bihudəliyi və heç nəliyi
baş verir. Burada müvəqqəti hadisələrin, təzahürlərin ardınca getməyərək, filosof olaraq isə
əməllərin etik mənasını anlamağa çalışaraq və onu burada bizim üçün əhəmiyyətli və vacib olan
bütün hər bir şeyin yeganə ölçüsü kimi qəbul edərək, biz adinin və bayağının əsl təzyiqindən
qorxuya düşmürük və etiraf edirik ki, dünyanın yalnız təsəvvür edə bildiyi ən böyük, ən vacib və
ən əlamətdar hadisə, – ümumdünya istilaçısı deyildir, sülhün qalibidircxci, yəni əslində belə bir
idrakla himayə edilmiş insanın sakit və gözə çarpmayan həyatı olmaqdan başqa bir şey deyildir,
bu idrakın təsiri ilə o, hər şeyi əhatə edən, hər bir şeydə fəaliyyət göstərən və meyl edən həyata
yönümlü iradənin qarşısını alır və onu özündən kənarlaşdırır, belə ki iradə azadlığı onun
əməllərini adinin tam əksi edərək, yalnız burada, yalnız onun daxilində təzahür olunur. Beləliklə,
özlərindən üz döndərən insanların müqəddəslərin tərcümeyi-halı əksər hissəsində çox pis
yazılmasına baxmayaraq və hər cür mövhumatla və cəfəngiyatla çulğaşmasına baxmayaraq, bu
cəhətdən hər halda məzmununun əhəmiyyətliliyi sayəsində filosof üçün, hətta Plutarxa və Liviyə
nisbətən müqayisə olunmaz dərəcədə daha ibrətamiz və daha mühümdür.
Şərhimizin abstrakt, mücərrəd ümumiliyində bizim həyata
iradəsinin inkarı
adlandırdığımızı daha yaxşı və daha tam aydınlaşdırmaqdan ötrü bu mənada verilən və bu
ruhun daşıyıcıları tərəfindən verilmiş əxlaqi əhdlərə, vəsiyyətlərə, ibrətlərə nüfuz etmək çox
faydalı olardı; onlar bizim baxışlarımızın nə qədər qədim olduğunu üzə çıxaracaqlar, onların xalis
fəlsəfi qiyafənin bütün yeniliyi ilə yanaşı. Bizə bütün hər bir şeydən yaxın olanı xristianlıqdır;
onun etikası büsbütün göstərilən ruhla dolub-daşır və yalnız insansevərliyin yüksək dərəcələrinə
deyil, həm də özündən imtinaya aparıb çıxarır; və bu tərəfin aşkar rüşeym şəklində artıq apostol
işarələrində üzə çıxmasına baxmayaraq, o, yalnız sonralar tam inkişaf etdirilmiş və explicite
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olaraq ifadə olunmuşdur. Apostollar, həvarilər .bizə bunları vəsiyyət etmişlər: öz yaxınlarını elə
özün qədər sev, xeyriyyəçilik et, nifrətin əvəzini xeyrixahlıq, məhəbbətlə ver, səbr et,
mülayim,helimli ol hər cür incikliklərə qarşılıq vermədən döz, ehtirasın qarşısının alınması
xatirinə yeməkdə mötədillik et, – bunları bir araya sığışdıra bilənlər üçünsə – cinsi məhəbbətdən
tamamilə imtina. Biz artıq burada asketizmin, və ya iradənin həqiqi inkarının ilk pillələrini
görürük, – sonuncu ifadə İncildə "özündən üz döndərmək" və "öz xaçını götürmək"
adlandırılanlarla (Matf. 16, 24, 25; Mark 8, 34, 35; Luka 9, 23, 24; 14, 26, 27, 33) eyni mənanı
verir. Bu asketik istiqamət getdikcə daha çox inkişaf etmişdir və zahidləri, fədakarları,
müctəhidləri, tərki-dünya olanları və rahibləri yaratmışdır, – bu hadisənin mənbəyi özlüyündə
təmiz və müqəddəsdir, amma məhz buna görə də, insanların əksəriyyəti üçün tamamilə güc
çatmaz, yetilməzdir və səbəbdən də o, sonradan yalnız ikiüzlülüyü və tənhalığı doğura bilmişdir,
zira abusus optimi pessimus *yaxşıdan sui-istifadə etmə sui-istifadələrin ən pisidir]. Bu asketik
özək,həlqə xristianlığın sonrakı inkişafında, xristian müqəddəslərinin və mistiklərinin əsərlərində
tam çiçəklənmə dövrünə yetişdi. Onlar xalis, təmiz məhəbbətlə yanaşı həmçinin tam
təslimiyyatı, könüllü və şərtsiz dilənçiliyi, həqiqi dincliyi, dünyəvi olan bütün hər bir şeyə qarşı
tam biganəliyi, öz şəxsi iradəsinin öldürülməsini və Tanrıda yenidən doğuluşu, öz şəxsiyyətinin
tam unudulmasını və Tanrının seyrinə qapanmanı təbliğ edirlər. Bunun tam təsvirini Fenelonda,
onun "Explicationt des maximes des Saints sur la vie interieure" əsərində tapmaq mümkündür.
Amma xristianlığın ruhu öz inkişafında alman mistiklərinin əsərlərindən, – xüsusən Mayster
Ekhxartda layiq olduğu şöhrətlə qarşılanan "Alman teologiyası" kitabından başqa heç bir yerdə
belə tam və qüdrətli bir şəkildə ifadə olunmamışdır, Lüter özünün bu kitaba yazdığı ön sözdə
deyir ki, Bibliyadan və Avqustindən savayı başqa heç bir kitab onu Tanrı, Məsih və insan barədə
belə yaxşı maarifləndirməmiş,işıqlandırmamışdır (buna baxmayaraq, onun əsl və təhrif
olunmamış mətnini biz yalnız 1851-ci ilə, Pfeyferin Ştutqart nəşrində almışıq). Onda verilmiş
öyüdlər, nəsihətlər və dərslər mənim həyat iradəsinin inkarı kimi xarakterizə etdiyimin ən
tam,ən dərin daxili inamla dolub-daşan təsvirini təşkil edirlər, deməli, ondan yəhudiprotestantsayağı özünə güvənmə ilə ayrılmazdan öncə, onunla tanış olmaq lazımdırcxcii. Taulerin
"Məsihin yoxsul həyatının təqlidi" əsəri də onun "Medulla animae" ["Ruhun mahiyyəti"] əsəri ilə
birgə elə həmin gözəl ruhda yazılmışdır, baxmayaraq ki, ləyaqətcə onlar, yuxarıda xatırlanan
əsərə qətiyyən bərabər hesab edilə bilməz. Mənə elə gəlir ki, bu əsl xristian mistiklərinin
təlimlərinin Yeni Əhdə(əhdi-cədidə) münasibəti spirtin şəraba münasibəti kimidir. Və ya: Yeni
Əhddə bizə dumanlı tüstüdə olduğu kimi görünən şey mistiklərin əsərlərində qarşımızda örtük
olmadan, tam aydınlığı və təmizliyi ilə canlanır. Nəhayət, Yeni Əhddə ilk sirri-qeybi, mistiklərdə
isə – ikinci sirri-qeybi (ayinlərin mənasını), ςμικρα και μεγαλα μυςτηρια *kiçik və böyük
misteriyalar+ görmək olar.
Bizim həyat iradəsinin inkarı adlandırdığımız şey sanskrit dilinin ən qədim abidələrində
xristian kilsəsində və qərb dünyasında ola bildiyinə nisbətən daha çox inkişaf etmiş, hərtərəfli
ifadə olunmuş və canlı bir tərzdə şərh olunan kimi qarşıda dayanır. Burada həyata bu mühüm
əxlaqi baxışın daha dərin inkişafa və daha artıq bir dərəcədə müəyyən olan ifadə olunmaya nail
ola bilməsini, ehtimal ki, başlıca olaraq o xüsusa aid etmək lazımdır ki, o, burada ona tamamilə
yad olan elementlə məhdudlaşmamışdır, xristianlıqda təzahür olunan belə bir yad element
yəhudi dini təlimidir ki, dinmizin ülvi Banisi ona zəruri olaraq uyğunlaşmalı idi, qismən şüurlu
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olaraq, qismən də, ola bilər, onun özü üçün həm də şüursuz olaraq. Bunun təsiri ilə də xristianlıq
iki çox müxtəlifcinsli elementdən ibarətdir: onlardan biri xalis etik elementdir, onu mən hətta
daha üstün dərəcədə xristian elementi adlandırardım və onu artıq ondan əvvəl mövcud olan
yəhudi doqmatizmindən ayırardımcxciii. Əgər bir çox hallarda, xüsusən də bizim zamanda belə bir
qorxu, belə bir təhlükə dilə gətirilirsə ki, Məsihin gözəl və nəcib dini haçansa tam tənəzzülə gəlib
çıxa bilər, onda mən bunu təkcə onunla izah edərdim ki, o, bir sadə elementdən ibarət deyildir,
əzəldən müxtəlifcinsli olan, öz aralarında yalnız tarixi hadisələrin təsiri ilə birləşən iki
elementdən ibarətdir və bu elementlərin gəlib çatan zamanın ruhu ilə uzlaşmayan bənzəyişi,
onların ona eyni olmayan reaksiyası parçalanmaya və tənəzzülə gətirib çıxara bilər, amma
bundan sonra xristianlığın xalis etik tərəfi hər halda zədələnməmiş qalır, zira o, pozulmazdır.
Hinduistlərin etikasına qaldıqda isə, onların ədəbiyyatı ilə tanışlığımızın çatışmazlığa, nə
qədər yetərsiz olmasına baxmayaraq o, bizə Vedalardan, puranalardan poetik əsərlərdən,
miflərdən, müqəddəslər haqqında əfsanələrdən, kəlamlardan və həyat qaydalarından* müəyyən
dərəcədə özünün müxtəlif və ifadəli formasında məlumdur, hinduizmin etikasında yaxınlarıa
olan məhəbbət hər hansı bir özünüsevmədən tam imtina ilə təlqin edilir, buyrulur özü də,
məhəbbət, ümumiyyətlə, yalnız bir bəşəriyyətlə məhdudlaşdırılmır, bütün canlı aləmi əhatə
edir; fitrə, zəkat ağır əməklə əldə olunan gündəlik zəhmət haqqının paylanmasına qədər gedib
çıxır; bütün könül sındıranlara qarşı sərhədsiz helm; hər hansı bir zalımlığın, pisliyin əvəzini nə
qədər ağır olursa olsun, xeyirxahlıq və məhəbbətlə vermə; hər hansı bir təhqirə, söyüşə könüllü
olaraq və sevinclə sovuşdurma, yola vermə; heyvani qidadan imtina; həqiqi müqəddəsliyə səy
edənlər üçün tam bakirəlik və hər hansı bir şəhvətdən imtina; hər hansı bir mülkiyyətdən,
doğma evdən və ev ailə üzvlərindən imtina; dərin və mükəmməl bir tərzdə tənhalığa, sakit
seyrə çəkilmə, könüllü zahidlik və bədən və nəfsin tam öldürülməsi xatirinə dəhşətli, yavaşyavaş özünə əcr vermə, zülm etmə bu, da, nəhayət, aclıqdan könüllü ölümə gətirib çıxarır, insanı
timsahlara yem olmağa və ya Himalayın müqəddəs zirvəsindən aşağı tullanmağa və ya özünü
diri-diri basdırmağa, və ya şən mahnıların və rəqqasələrin rəqslərinin sədası altında tanrıların
təsvirini daşıyan böyük bir arabanın təkəri altına atılmağa məcbur edir. Hind xalqı bir çox
cəhətdən nə qədər cırlaşsa da, dörd min il əvvəl meydana çıxan bu hökmlərə hələ də əməl edir,
bəziləri isə onları hətta ifrata qədər gətirib çatdırır*. Çoxmilyonlu xalqın içərisində, məruz qaldığı
qurbanların ağırlığına baxmayaraq, bu qədər uzun müddət ərzində əməl olunanlar ixtiyari
təsadüfi uydurma və şıltaqlıq ola bilməz, bunlar insan nəslinin mahiyyətinin özünə köklənmiş
olmalıdır. Amma xristian və hind zahidinin, fədakarının və ya müqəddəsinin vəsfii-hallarında
rastlaşdığın tam oxşarlığa heyran olmamaq mümkün deyildir. Ehkamlarda, adətlərdə və

Bax, məsələn, "Oupnek'hat studio Anquetil Duperron", т.2, №№ 138, 144, 145, 146. – "Mythologie
des Indous par Mad. de Polier", ъ. 2, фясилляр. 13, 14, 15, 16, 17, – Keaprotun"Asiatisches
Magazin"i birinci cilddə: "Fo dini barədə"; elə orada – "Bhaqavad Gita" və ya "Krişnanın və Arcunanın
söhbəti"; ikinci cilddə: ―Mohamudqava‖ Sonra: "Institutes of Hindu-Law, or the ordinances of Menu,
from the Sanskrit by Win. Jones" (alman dilinə tərcümə Huttnerindir, 1797), – xüsusən 6 və 12
fəsillər. Nəhayət, bir çox yerlər "Asiatic researches"də. (Son qırx ildə hind ədəbiyyatı Avropada elə
artmışdır ki, əgər mən indi birinci nəşrdə edilmiş bu qeydi tamamlamaq istəsəm, onda mənə bunun üçün
bir neçə səhifə lazım gələrdi).
*
1840 ilin iyununda Caqqernaut prosessiyası zamanı on bir hindus arabanın altına atılmış və həmin
andaca həlak olmuşlar. (Bax. Ostindiyadan bir torpaq sahibinin məktubu. "Times" 30 dekabr 1840-cı il).
*

Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

515

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

mühitdəki əsaslı fərqlər halında da, ideallar və daxili həyat onların hər ikisində tamamilə eynidir.
Onların hər ikisinin göstərişləri, hökmləri ilə bağlı məsələ də elə bu cürdür. Tauler, məsələn, tam
dilənçilikdən bəhs edir ki, buna can atılmalıdır və o, hansısa təsəlli və ya dünyəvi nemətə gətirə
bilən hər bir şeydən tamamilə imtinadan ibarətdir, – yəqin ki, buna görə bütün bunlar iradəyə
yeni qida verir, halbuki, burada məqsəd onun tam öldürülməsidir. Və budur, hind dinində biz Fo
əmrlərində buna uyğunluq görürük: ev və hər hansı bir mülkiyyət olmadan keçinməli olan
sanyas ondan savayı,nəhayət, daha bir göstəriş alır ki, tez-tez eyni ağacın altında uzanmasın ki,
onda bu ağaca üstünlük vermə və ya ona qarşı meyl yaranar. Xristian mistikləri və vedanta
fəlsəfəsi müəllimləri öz aralarında həm də o məsələdə oxşardırlar ki, onlar kamilliyə çatmış
insan üçün bütün zahiri işləri və dini ayinləri artıq, yersiz hesab edirlər. Dövrlərin və xalqların
belə bir müxtəlifliyi halında bu cür həmfikirlik faktiki olaraq onun sübutudur ki, burada bizim
qarşımızda səthi optimistlərin görmək istədikləri kimi zehni pozğunluq və anomaliya deyil, insan
təbiətinin ülviliyi üzündən yalnız nadir hallarda təzahür olunan hansısa bir mühüm tərəfi çıxış
edir.
Beləliklə, mən o mənbələri göstərdim ki,burada həyat iradəsinin inkarının təzahür
olunduğu fenomenləri bilavasitə olaraq həyatdan götürmək mümkündür. Müəyyən dərəcədə
bu, bizim bütün tədqiqatın ən mühüm cəhətidir. Bununla belə, mən onu yalnız ümumi cizgilərdə
şərh etdim, zira özünün bilavasitə təcrübəsindən çıxış edərək danışanlara istinad etmək artıq
onlar tərəfindən deyilənlərin zəif təkrarı ilə bu kitabın ölçüsünü lüzumsuz artırmağa nisbətən
daha yaxşıdır. Amma mən istərdim ki, belə insanların vəziyyətinin ümumi xarakteristikası üçün
bir neçə söz də əlavə edim. Əgər bizim öncə gördüyümüz kimi, zalım insan öz istəyinin şiddətii
ucbatından aramsız, onu daxildən yeyən əzablara məruz qalırsa və son nəticədə, istəyin bütün
obyektləri tükəndiyi zaman mənfəətgüdənliyin əzablı yanğısını özgə əzabının mənzərəsi ilə
söndürürsə, əksinə, daxilində həyat iradəsinin inkarı meydana çıxan kəsin, kənardan onun
vəziyyəti nə qədər miskin, fərəhsiz və hər cür məhrumiyyətlərlə dolu olan kimi görünsə də,
daxili sevinc və həqiqətən səmavi rahatlıqla sarınmışdır. Bu, həyatın üsyankar coşqusu, o
şadyana vəcd də deyildir ki, onun əvvəlki və ya sonrakı şərti böyük əzabdır (həmişə şən olan
insanın həyat yolu belədir); yox, bu, – sakit, soyuqqanlı hüzur, sükunətdir, dərin sülh və ruhi
aydınlıqdır, o vəziyyətdir ki, biz onu ən böyük qəm qüssə olmadan görə bilmir, onun barəsində
düşünə bilmirik, zira o, bizə yeganə olan dünyanın bütün başqa şeylərindən və sonsuz olaraq
üstün kimi görünür, ruhumuzda ən yaxşı olan hər şey bizi ona döğru çağırır. böyük çağırışla:
sapere aude [dərk etməyə cəsarət et]! Biz o zaman dərindən hiss edirik ki, yerinə yetirilmiş hər
bir arzu, dünyanın əlindən alınan, qazanılan hər bir şey, hər halda dilənçinin sabah bir daha
acıması üçün bu günkü həyatını saxlayan sədəqəyə bənzəyir; təslimiyyətsə irsi malikanəyə
oxşardır: o, sahibini hər hansı bir qayğıdan həmişəlik azad edir.
Bizim üçüncü kitabdan xatırladığımız kimi, gözəllikdən estetik feyz alma əhəmiyyətli
ölçüdə ondan ibarətdir ki,xalis seyr vəziyyətinə daxil olaraq, biz bir anlıq hər hansı bir istəkdən,
yəni bütün arzu və qayğılardan ayrı düşür, sanki özümüzdən azad edilirik və budur biz artıq
özünü özünün aramsız arzuları xatirinə dərk edən fərdlərdən deyilik, o ayrıca şeyin korrelyatı
deyilik ki, onun üçün obyektlər motivlərə çevrilir, idrakın iradəsiz əbədi subyekti - ideyanın
korrelyatıyıq və biz bilirik ki, istəklərin dəli coşqusundan azad olduğumuz zaman yaşadığımız bu
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anlarda biz sanki yerin ağır atmosferi üzərində yüksələn kimi oluruq, bu anlar – bizə məlum
olanların ən xoşbəxtidir. Buradan asanlıqla anlamaq olar ki, iradəsi estetik həzzdə olduğu kimi
bir anlığa deyil, həmişəlik ram olunan və hətta bədənə cüc verən sonuncu közərən qığılcımadək
tamamilə sönən və onunla birlikdə özü də sönən kəsin həyatı necə də bəxtiyar olmalıdır. Öz
təbiəti ilə uzunmüddətli və acı mübarizədən sonra, nəhayət, qəti, həlledici qələbə çalmış, belə
bir insan hələ ki, yer üzərində yalnız xalis dərk edən varlıq kimi, dünyanın tutqunlaşmamış
güzgüsü kimi qalır. Artıq daha heç nə onu dilxor və ya narahat edə bilməz, zira o, istəyin bütün o
minlərlə bağını kəsib atmışdır ki, onlar bizi dünya ilə əlaqələndirir və tamahkarlıq, acgözlük,
qorxu, paxıllıq, qəzəb qiyafətlərində bizi fasiləsiz əzab içində gah bura, gah da ora çəkirlər. Bu
dünyanın kabuslarına o, sakitcə və gülümsəyərək nəzər salır, o kabuslarına ki, onlar onun
ruhunu haçansa narahat edə və əzə bilərdi, amma indi onun üçün onlar tamamilə fərqsizdir,
oyundan sonra şahmat fiqurları tamamilə fərqsiz olduqları kimi, karnaval gecəsində bizi
həyəcanlandıran və başdan çıxaran maskarad kostyumları səhərə yaxın bir kənara atıldıqdan
sonra tamamilə fərqsiz olduqları kimi. Həyat və onun obrazları onun qarşısında yuxudan hələ ki,
yarımçıq oyanmış insanın yüngül səhər xülyaları kimi, keçici görüntü kimi dolaşırlar, o xülyalar
kimi ki, onlar artıq gerçəkliyi işıqlandırırlar, onlar daha onu aldada bilməzlər və nəhayət, bu
görüntülər də, zorakı keçid olmadan elə onlara kimi də yox olurlar. Bu mülahizələr bizə onu
anlamağa kömək edir ki, xanım Güyon öz avtobioqrafiyasının sonunda tez-tez hansı mənada
belə deyir: “Bütün hər şey mənim üçün fərqsizdir, mən daha heç nə arzu edə bilmərəm, mən bir
çox hallarda bilmirəm ki, mövcudammı, yoxsa, yox”. Onu göstərmək üçün ki, iradənin
öldürülməsindən sonra bədənin ölümü də (axı bədən yalnız iradənin təzahürüdür və ona görə
də, sonuncunun məhv edilməsi ilə hər hansı bir mənasını itirir) artıq acı heç nə ola bilməz,
əksinə, o, arzu edilən olur, – yəqin ki, o müqəddəs fədakarın,mücahidin öz sözlərini xatırlatmaq
mənim üçün müsaidəli olar, baxmayaraq ki, onun frazası bir o qədər də zərif deyildir: "Şöhrətin
günortaçağı ; artıq gecənin olmadığı gündüz; ölümün özündə artıq ölümdən qorxmayan həyat,
zira ölüm ölümə qalib gəlmişdir, və birinci ölümü görən kəs artıq ikinci ölümə məruz qalmır "
(Vie de Mad. de Guion, c. 2, səh. 13).
Hərçənd, biz düşünməməliyik ki, kviyetivə çevrilmiş idrak nəticəsində həyat iradəsinin
inkarı yarandıqda artıq daha o, tərəddüd etməyəcək və ondan sanki əldə edilmiş bir nemət kimi
arxayın olmaq olar. Yox, daimi mübarizədə onu yenidən və yenidən fəth etmək lazım gəlir. Zira
bədən – iradənin özüdür, yalnız obyektlik formasında və ya təsəvvür kimi dünyada hadisə,
təzahür olaraq; ona görə də, o vaxta qədər ki, bədən hələ yaşayır, əbədən gerçəkliyə
çevrilməyə və özünün bütün alovu ilə bir daha alışmağa çalışaraq, həyat iradəsi bütövlükdə
imkan kimi mövcuddur. Elə buna görə də, müqəddəslərin həyatındakı sakitlik və bəxtiyarlıq
yalnız iradə üzərində daimi qələbədən boy atan çiçəklərdir; onu ərsəyə gətirən torpaq isə həyat
iradəsi ilə daimi mübarizədədir, zira uzun ömürlü sakitliyə yer üzərində heç kəs malik ola bilməz.
Elə buna görə də, müqəddəslərin daxili həyatının tarixi ruhi mübarizə, yolundan sapmalar və
bərəkətin yoxa çıxması ilə doludur, yəni o idrak üsulunun yoxa çıxması ilə doludur ki, o, bütün
motivləri gücsüzləşdirərək, ümumi kviyetiv olaraq hər cür istəyi ram edir, ən möhkəm sülh verir
və azadlığın qapılarını açır. Elə buna görə də, iradənin inkarına bir dəfə nail olanlar bütün
səylərini cəmləşdirməlidirlər ki, bu yolda duruş gətirə bilsinlər; hər hansı bir qəbildən olan zorakı
məhrumiyyətlərə əl ataraq, onlar mücahid həyat tərzi sürür, müxtəlif cür rahatsızlıqlar
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axtarırlar və bütün bunlar daim dirçələn iradəni ram etmək üçündür. Elə buna görə də, qurluşun
nəyin bahasına əldə edildiyini artıq dərk etmiş belə insanlarda nail olunmuş nemətin əldə
möhkəm saxlanılması ilə bağlı ağır, əziyyətli qayğı meydana çıxır; duyduqları hər məsum həzz
zamanı və ya şöhrətpərəstliyin kiçicik oyanması halında meydana çıxan vicdan əzabı da öz
mənbəyini buradan götürür, şöhrətpərəstliyin öldürülməsi iradənin ram edilməsinin sonuncu
məqamıdır, zira bu, bütün insani meyllər içərisində ən məhvedilməzi, ən fəalı və cəfəngidir.
Artıq tez-tez istifadə etdiyim asketizm terminini mən, dar mənada, xoş gələn şeydən
imtina və xoş gəlməyən şeylərə canatma, könüllü olaraq seçilmiş tövbə həyatı və iradənin tam
öldürülməsi xətrinə özünə əcr,əzab vermə vasitəsilə iradənin bilərəkdən məhv edilməsi kimi
başa düşürəm.
Əgər biz, beləliklə, görürüksə ki, hətta iradənin inkarına nail olanlar belə, bu halda qala
bilmək üçün asketizmə üz tuturlar, onda ümumiyyətlə talenin göndərdiyi əzab da, bu inkarın
ikinci yolu (δευτεροσ πλουσ)* kimi çıxış edir; biz hətta qəbul edə bilərik ki, əksəriyyət ona yalnız
bu, ikinci yolla gəlirlər və tam təslimiyyata təkcə dərk edilmiş əzab deyil, daha çox şəxsən
yaşanan əzab, bir çox hallarda yalnız ölüm yaxınlaşanda zaman yaşanan əzab aparıb çıxarır. Zira
iradənin inkarına gəlib çıxmaq üçün təkcə idrak yalnız çox az üçün yetərlidir, idrak, principium
individuationisə fəhmən vararaq, öncə niyyətlərin tam nəcibliyini və insana qarşı ümumi
məhəbbəti doğurur və, nəhayət, dünyanın bütün əzablarını öz şəxsi əzabı kimi qəbul etməyə
vadar edir. Hətta bu məqama yaxınlaşan kəsdə belə, şəxsi məmnunluq duyğusu, bir anın
heyranlığı, ümid tələsi və daimi iradənin qulluğunda durmağa, yəni kefə, əyləncəyə qayıtmaya
hazır olma, demək olar ki, həmişə iradənin inkarı yolunda inadcıl maneə və onun yeni təsdiqi
istiqamətində əbədi şirnikləndirmə olaraq çıxış edir: elə buna görə də, bu cəhətdən bütün belə
tələlər iblisin simasında təcəssüm olunur. Beləliklə, iradə onun özünüinkarı başlamazdan öncə
əsas etibarı ilə ən böyük şəxsi əzabla sındırılmalıdır. Və o zaman biz görürük ki, insan getdikcə
artmaqda olan üzüntülərin bütün pillələrindən keçərək, güclü müqavimətə baxmayaraq,
məyusluğun son həddinə gəlib çıxaraq, qəflətən diqqətini özündə cəmləşdirir, özünü və dünyanı
dərk edir, bütün varlığını dəyişir, öz üzərində və hər hansı əzab üzərində yüksəlir və sanki
onunla təmizlənərək və müqəddəsləşərək, əlçatmaz rahatlıqda, bəxtiyarlıq içərisində və
yüksəklikdə dayanaraq əvvəllər ehtirasla arzuladıqlarından könüllü olaraq imtina edir və
sevinclə ölümü qarşılayır. Elə bu da, o, həyat iradəsinin inkarının, yəni günahkarlıqdan
qurtarmanın əzabın təmizləyici alovundan qəflətən çıxan gümüş kimi parlaq haləsi,şəfəqidir. Biz
bəzən görürük ki, hətta çox zülmkar olanlar belə, məhz belə bu dərəcəyə qədər dərin kədərlə
təmizlənirlər: onlar dəyişərək yaxşılaşır, dönüb tamam başqa adam olurlar və əvvəlki
zülmkarlıqlar,bəd əməllər artıq onların vicdanını incitmir, amma onlar həvəslə bunları öz
ölümləri ilə yuyurlar və indi onlar üçün iyrənc və özgə, yad olan iradənin təzahürünün sonunu
sevinc içərisində görürlər. İradənin böyük bədbəxtlikdən doğulan və xilas olma imkansızlığının
dərkindən meydana çıxan tam məyusluqdan irəli gələn belə bir inkarının aydın və əyani obrazını
bizə böyük Höte özünün ölməz şedevrində – "Faust"da, Qretxenin kədərli tarixiçəsində vermişdir: mən poeziyada buna oxşar heç nə bilmirəm. Qretxenin taleyi iradənin inkarına
aparan ikinci yolun gözəl nümunəsidir; bu, dünyanın könüllü olaraq bölüşdürülən bütün
*

Bu termin barədə baxın. Stob. Floril, vol. 2, p. 374.
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dərdinin təkcə idrakından keçən birinci yol deyildir: yox, ikinci yol özünün məxsusi, şəxsən
yaşanan, ölçüyəgəlməz əzabından keçməklə gedir. Doğrudur, bir çox faciələr özlərinin ehtiraslar
arzulayan qəhrəmanını son nəticədə tam təslimiyyatın bu məqamına gətirib çıxarırlar, bu
zaman, bir qayda olaraq, həm həyat iradəsi, həm də onun təzahürü eyni zamanda başa çatır;
amma mənə məlum olan obrazlardan heç biri bu çevrilişin mahiyyətini məhz Qretxen kimi,
kənar heç bir şey olmadan, belə aydın bir şəkildə və belə bir xalislikdə açıb göstərmir.
Gerçək həyatda biz görürük ki, belə bir çevriliş çox tez-tez o bədbəxtlərlə baş verir ki,
onlar əzabların ən böyüyünü dadmalı olmuşlar, – onlar hər hansı bir ümiddən məhrum olaraq,
mənəvi qüvvələrin tamlığında, biabırçı, zorakı, bir çox hallarda ölüm kürsüsündə baş verən
əzablı ölümə doğru gedirlər. Amma, biz düşünməməliyik ki, onların xarakteri ilə əksər insanların
xarakteri arasında həqiqətən də bu qədər böyük fərq mövcuddur, onların payına düşən
qismətdən belə bir nəticə çıxarıla bilər: yox sonuncu adətən şəraitdən asılıdır, baxmayaraq ki,
belə insanlar, əlbəttə ki, günahkar və çox zalımdırlar. Və budur, biz görürük ki, tam ümidsizliyə
düçar olanların bir çoxunda köklü çevriliş baş verir. Onlar bu zaman həqiqətən nəcib və təmiz
niyyətlər, istənilən zalımlığa və ya mərhəmətsiz əmələ qarşı səmimi nifrət,ikrah təzahür
etdirirlər; düşmənlərini bağışlayırlar, – hətta o düşmənlərini bağışlayırlar ki, onların ucbatından
günahsız olduqları halda əziyyət çəkmişlər və yalnız sözdə cəhənnəm və axirət hakimləri
qarşısında ikiüzlülükdən yaranan qorxu nəticəsində bağışlamırlar, özlüyündə, səmimi olaraq,
ürəkdən bağışlayırlar və qətiyyən qisas təşnəsi olmurlar. O Bu azmış kimi nlar üçün əzab və
ölüm son nəticədə arzu edilən olur, zira həyat iradəsinin inkarı baş vermişdir, onlar təklif olunan
xilas üsullarını bir çox hallarda rədd edirlər, həvəslə, rahatca, sakitcə, bəxtiyarcasına ölürlər.
Saya-hesaba gəlməyən əzablar içərisində onlar üçün həyatın sonuncu sirri açılmışdır – həyatın o
sonuncu sirri ki, zalımlıq və kin, əzab və nifrət, əzabkeş və zülm verən, əsas qanununa riayət
edən idrak üçün nə qədər fərqli olsalar da, onlar özlüyündə eyni şeydirlər, o vahid həyat
iradəsinin təzahürüdürlər ki, o, principio individuationisdə özünün özü ilə daxili ixtilafını
obyektivləşdirir; onlar hər iki tərəfi – kini və zalımlığı - tam ölçüdə dərk etmişlər və nəhayət, hər
ikisinin eyniyyətini görərək, eyni zamanda onların hər ikisini rədd edirlər, həyat iradəsini inkar
edirlər. Onların öz zəkalarına məhz hansı miflərdə və ehkamlarda bu intuitiv və bilavasitə idrak
və özlərinin dönməsi barədə hesabat vermələri isə - bu, artıq dediyim kimi, tamamilə fərqsizdir.
Belə bir əxlaqi çevrilişin şahidi şübhəsizdir ki, "Wandsbecker Boten"də (1-ci hissə, səh.
115) özünün "Cənab... başqalaşma tarixçəsi" adı altında çap olunan görkəmli əsərini: “İnsanın
fikir tərzi çevrənin bir nöqtəsindən əks nöqtəsinə keçə bilər və sonra əvvəlki nöqtəyə qayıda
bilər, əgər şərait ona belə bir qövsü çəksə. Və bu dəyişikliklər insanda böyük və maraqlı olan bir
şey olaraq çıxış etmir. Amma bütün çevrənin dönməz şəkildə, qəti olaraq darmadağın edildiyi,
psixologiyanın bütün qanunlarının boş və cəfəng olmuş olduqları zaman, insanın dərisi
soyulduğu zaman və ya, ən azı, tərs üzünə çevrildiyi zaman o kotolik, valehedici, transsendental
dəyişiklik baş verir ki, onda sanki gözün qarşısındakı pərdə götürülür, – bu, elə bir şeydir ki,
özündə azacıq da olsa öz nəfəsini duyan hər hansı bir kəs, əgər onun haqqında nəsə səhih bir
şey eşidə və bilə bilərsə, atasını və anasını qoyaraq onun ardınca gedir” sözləri ilə qurtaran
Mattias Klaudius həmin əsəri yazdığı zaman olmuşdur.
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Özü də, ölümün yaxınlığı və məyusluq əzabla bu cür təmizlənmə üçün zəruri şərt
deyildir. Və böyük bədbəxtlik və qəm onlar olmadan da gözləri zorla aça bilər və həyat
iradəsinin özü ilə ixtilafını və eləcə də hər hansı bir canatmanın əbəs olduğunu, bihudəliyini
göstərə bilər. Elə buna görə də, bir çox hallarda tez-tez elə nümunələr olmuşdur ki, ehtirasların
burulğanında çox coşqun həyat sürən insanlar – hökmdarlar, qəhrəmanlar, macəra axtaranlar –
qəflətən dəyişmiş, tam təslimiyyat və tövbəyə gəlmişlər, rahiblərə, tərki-dünyalara çevrilmişlər.
Buraya dönmələrin bütün doğru tarixçələri aiddir, məsələn, Raymund Lullinin tarixçəsi:
Raymund Lullinin uzun müddət ürəyini çalmaq üçün əlləşdiyi gözəl, nəhayət, öz otağının
qapılarını onun üzünə açmış və Raymund Lulli özünün bütün xəyallarının gerçəkləşəcəyindən
vəcdə gəldiyi halda, həmin gözəl öz korsajının düymələrini açaraq, ona döşünü göstərmişdir.
Xərçəngin dəhşətli bir tərzdə parçaladığı döşü görən Raymund Lulli bu andan başlayaraq sanki
cəhənnəmi görüb-qayıtmış kimi olur, dəyişir, Mayorka kralının sarayını tərk edir və tövbə etmək
üçün səhralara çəkilir*. Abbat Ranseenin tarixçəsi dönmənin, başqalaşmanın bu nümunəsi ilə
oxşardır, onu mən qısaca olaraq ikinci cildin 48-ci fəslində danışmışam. Əgər biz diqqət yetirsək
ki, həm orada, həm də burada stimul olaraq kef-səfadan həyatın dəhşətlərinə keçid çıxış
etmişdir, onda bu, bizə o faktı izah edir ki, niyə Avropanın məhz həmişə şən, həmişə şad,
hissiyyatlı və yüngülxasiyyət millətinin, yəni fransızların içərisində bütün monax ordenlərindən
ən ciddisi – trappistlər ordeni meydana gəlmişdir və niyə o, özünün tənəzzülündən sonra
Ransee tərəfindən bərpa edilmişdir və, inqilaba, kilsə reformasiyalarına və geniş yayılan
inamsızlığa baxmayaraq, özünün bütün paklığında və dəhşət gətirən ciddiliyində bu günə kimi
mövcuddur.
Lakin varlığımızın mahiyyətini qəfildən beləcə bəsirətlə görmə insanı öz bəhanəsi ilə
birgə yenidən tərk edə bilər, onda həm həyat iradəsi, həm də onunla birlikdə əvvəlki xarakter
də qayıdacaqdır. Məsələn, biz görürük ki, qızğın Benvenuto Çellini belə bir çevrilişi bir dəfə
həbsxanada, başqa dəfə isə ağır xəstə olaraq yataqda olarkən yaşamışdır, amma əzablar yox
olanda, o, yenidən əvvəlki vəziyyətə qaydırdı. Ümumiyyətlə iradənin inkarı əzabdan qətiyyən
əməlin,təsirin səbəbdən çıxması qaçılmazlığı ilə çıxmır, – yox, iradə azad olaraq qalır. Zira
burada o yeganə məqamdır ki, orada onun azadlığı bilavasitə olaraq hadisəyə, təzahürə daxil
olur; "transsendental dəyişiklik" qarşısında Asmusun güclü bir tərzdə ifadə olunmuş heyrəti də
öz başlanğıcını elə buradan götürür. Hər bir əzab zamanı iradəni təsəvvür etmək mümkündür ki,
o, gərginliyilə onu üstələyir və ona görə də, məğlubedilməzdir. Budur, bunun da nəticəsində,
Platon "Fedon"da o insanlar barədə xəbər verir ki, onlar özlərinin edam anına qədər həyatı
təsdiq edərək yeyib içir, məhəbbətdən həzz alırdılar. Şekspir bizə kardinal Boforun simasında
günahkarın dəhşətli sonunun rəsmini yaradır, o, ümidsizdik, məyusluq içərisində ölür, zira nə
əzablar, nə də ölüm öz gərginliyi baxımından kinin,bədliyin son həddinə kimi gəlib yetişən
iradəni məhv edə bilməz*.
İradə nə qədər gərgindirsə, onun ixtilafının təzahürü bir o qədər parlaqdır və deməli,
əzab bir o qədər güclüdür. Müqayisə olunmaz dərəcədə daha gərgin həyat iradəsinin hadisəsi,

*
*

Bruckeri hist, philos., tomi IV, pars I, p. 10.
Henrix VI, hissə. II, pərdə 3.
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təzahürü ola bilən dünya, bu dünyaya nisbətən daha böyük əzabları təzahür etdirərdi: deməli o
cəhənnəm olmuş olardı.
Hər hansı bir əzab iradənin öldürülməsi və təslimiyyata çağırış olmaqla potensiyada
ruhlandırıcı qüvvəyə malik olduğundan bununla o da izah olunur ki, niyə böyük bədbəxtlik və
dərin kədər artıq özlüyündə müəyyən bir hörmət təlqin edir. Amma əzab çəkən bizim
gözümüzdə yalnız o zaman tamamilə hörmətə layiq olan kimi görünür ki, bu zaman özünün
bütün həyatını əzablar zənciri kimi nəzərdən keçirərək və ya hansısa böyük və təsəllisiz dərdinə
ağlayaraq, o, amma, özlüyündə hadisələrin o gedişinə,kələfinə diqqət yetirmir ki, onlar məhz
onun həyatını kədərə qərq etmişlər və o, məruz qaldığı bu böyük ayrıca bədbəxtlik üzərində
durub qalmır(axı o, hələ ki, müstəsna olaraq özü barədə düşünür və kədərlənir, onun idrakı
əsas qanununa tabe olur və ayrıca hadisəyə, təzahürə bənd olub qalır və o, hələ də həyatı hər
halda istəyir, amma yalnız başqa şəraitdə olan həyat: doğrudan da o, yalnız o zaman hörmət
doğurur ki, bu zaman onun baxış bucağı təfsilatlardan ümumiyə doğru genişlənir, bu zaman o,
özünün şəxsi əzabında yalnız bütövün bir nümunəciyini görür və etik cəhətdən bir dahiyə
çevrilərək, bir halı bütöv minlərlə halın nümayəndəsi hesab edir, və buna görə də, həyatın onun
tərəfindən mahiyyətcə bir əzab olaraq qəbul edilən məcmusu onu tam təslimiyyətə gətirib
çıxarır. Elə buna görə də, o hal hörmətə layiqdir ki, Hötenin "Torkvato Tasso" əsərində şahzadə
qız o barədə danışır ki, şəxsi həyatı və doğmalarının həyatı həmişə kədərli və sevincsiz
olmuşdur və bu zaman o tamamilə ümumi mövqedə qalır.
Nəcib xarakterə malik olan insanı biz həmişə özlüyündə həzin qəmə qərq olmuş kimi
təsəvvür edirik, bu qəm öncə gündəlik pis xəbərlərin, pisliklərin doğurduğu daimi pərtliyə,
dilxorluğa çox az yaxındır (belə bir pərtlik, dilxorluq qeyri-nəcib cizgi olmuş olardı və bəd
niyyətlərdən şübhələnməyə vadar edərdi); yox, bu kədərdə bütün nemətlərin və mücadilələrin
heç nə olması şüuru və yalnız özününkünün deyil, hər cür həyatın əzabları ifadə olunur. Amma
belə bir şüur ilk dəfə şəxsi kədərlərdən, xüsusən hansısa böyük bir bədbəxtlikdən doğula bilər,
məsələn, yerinə yetirilməz bircə arzu Petrarkanı bütün həyatı boyu itaət kədərinə gətirib çıxardı
ki, onun əsərlərinə hopan bu kədər də bizi valeh, məftun edir,dalınca düşdüyü Dəfnə onun
qoynundan sivrişib çıxmalı idi ki, öz yerinə ona ölməzlik çələngini saxlasıncxciv. Əgər talenin belə
bir böyük və geridönməz imtinası iradəni bir dəfə sındırmışsa, onda artıq sonradan demək olar
ki, heç bir başqa arzu meydana çıxmır, və xarakter itaətin həlim, kədərli, nəcib cizgilərini təzahür
etdirir. Əgər, nəhayət, kədər artıq müəyyən bir obyektə malik deyildirsə, ümumiyyətlə həyatı
əhatə edirsə, onda o, - iradənin müəyyən dərəcəyə kimi bir yerə toplanması, azalması, tədricən
yox olmasıdır; kədər iradənin görünüşünü, görünə bilən təzahürünü – bədəni gizli, məhrəm
dərinlikdə sakitcə içəridən dağıdır, və bu zaman insan onu dünyaya bağlayan bağların bir qədər
zəiflədiyini, – eyni zamanda həm bədənə, həm də iradəyə rüsxət verilməsini vəd edən ölümün
yüngülcə önduyumunu hiss edir; elə buna görə də, belə bir kədəri gizli sevinc izləyir,müşaiyət
edir və mən düşünürəm ki, bütün xalqların içərisindən ən melanxolik olanı məhz onu the joy of
grief [kədərdən doğulan sevinc+ adlandırmışdır. Amma bunun əvəzində məhz elə burada
həssaslıq, duyğusallıq maneəsi də yatır, həm həyatın özündə, həm də onun poetik təsvirində: bu
maneə ondan ibarətdir ki, mərdi-mərdanə tam təslimiyyətə yüksəlmədən, əbədi olaraq
kədərlənir və gileylənirlər; belə halda biz dərhal həm yeri, həm də göyü itiririk və məzmunsuz
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sentimentallıq qalır. Yalnız əzab xalis idrak formasını qəbul etdiyi və sonuncu iradənin kviyetivi
olaraq öz ardınca həqiqi tam itaəti,təslimiyyəti gətirdiyi zaman – və yalnız onda əzab xilasa
aparan yol olur və ona görə də, hörmətə layiq olur. Özü də, bu mənada biz ümumiyyətlə, bir çox
bədbəxt insanı görərkən ona qarşı müəyyən bir hörmət hissi duyuruq və bu hiss fəzilətin və
nəcibliyin bizdə doğurduğu hissə yaxındır. Və bədbəxt insanı görərkən öz şəxsi xoşbəxtliyimiz
bizə eyni zamanda sanki bir danlaq, tənə kimi görünür. Hər hansı bir əzab – istər şəxsi əzab,
istərsə də özgə, yad əzabı – qeyri-iradi olaraq bizə fəzilətə və müqəddəsliyə, ən azı, potensial
yaxınlaşma kimi görünür; dünyəvi nemətləri və həzzləri isə biz, əksinə olaraq, onlardan sapma
hesab edirik. Bu, o dərəcəyə kimi gəlib çatır ki, böyük fiziki əzaba və ya ağır mənəvi iztirablara
məruz qalan hər hansı bir insan, hətta yalnız özünün alın təri ilə və aşkar üzülmə ilə, ən böyük
gərginlik tələb edən fiziki iş görən və bütün bunları səbirlə və dinməz-söyləməz edən hər hansı
bir kəs, mən deyərdim ki, əgər ona candan diqqət yetirilsə, bizim gözümüzdə özünü əzablı
müalicəyə məruz qoyan, amma bu müalicədən doğan ağrıya həvəslə və hətta zövqlə dözən
xəstəyə bənzəyir, dərk edərək ki, o, nə qədər çox əzab çəkirsə, xəstəliyin materiyası da bir o
qədər güclü bir tərzdə dağılır, və buna görə də, kecirdiyi ağrı onun müalicəsinin meyarı kimi çıxış
edir.
Bütün yuxarıda deyilənlərə uyğun olaraq, həyat iradəsinin inkarı, başqa cür deyilsə, tam
təslimiyyət və ya müqəddəslik adlandırılan şey həmişə iradənin kviyetivindən irəli gəlir, iradənin
kviyetivi isə onun (iradənin) canlı olan bütün hər bir şeyin əzabında aşkara çıxan daxili ixtilafının
və fəlakətin,mənhus puçluğunun dərk olunmasıdır. Bizim iki yol şəklində təsvir etdiyimiz fərq
onunla şərtlənmişdir ki, bu, yalnız xalis nəzəri olaraq dərk edilmiş əzabın nəticəsi olaraqmı
təzahür olunur, onun azad bir şəkildə mənimsənilməsinin və principii individuationis-in fəhmən
dərk edilməsinin nəticəsidirmi, yoxsa o, bilavasitə olaraq və şəxsən yaşanan əzabdanmı irəli
gəlir. Həqiqi xilas, həyatdan və əzabdan azad olma iradənin tam inkarı olmadan, ağlagəlməzdir.
Bu vaxta qədər hər bir kəs bu iradənin özü olmaqdan başqa bir şey deyildir, onun hadisəsi,
təzahürü kimi isə ötəri mövcudluq, həmişə bihudə olan və əbədi olaraq aldadılan canatma,
bütün hamımızın dönməz olaraq və eyni özgəninkiləşdirilməzliklə məxsus olduğumuz, əzablarla
dolub-daşan dünya çıxış edir. Zira biz yuxarıda gördük ki, həyat iradəsi üçün həyat həmişə təmin
olunmuşdur və indi onun yeganə real formasıdır, insanlardan heç kəs heç bir vaxt indidən
kənara çıxa bilməz, doğuluş və ölüm hadisədə, təzahürdə necə hökmranlıq edirsə etsin. Hind
mifi bunu aşağıdakı sözlərlə ifadə edir: “Onlar yenidən doğulacaqlar”. Xarakterlərin böyük etik
fərqi o mənaya malikdir ki, zalım iradənin inkarının irəli gəldiyi idrakdan sonsuz olaraq uzaqdır,
və buna görə də, o, haqlı olaraq həqiqətən də həyatda mümkün olan bütün əzablara məhkum
edilmişdir, belə ki, indiki məqamda onun şəxsiyyətinin təsadüfi xoşbəxt vəziyyəti yalnız principio
individuationis ilə vasitələndirilən hadisə, təzahürdür və Mayyanın qarabasmasıdır, dilənçinin
xoşbəxt yuxusudur. Onun öz iradəsinin ehtiraslı və acıqlı coşqunluğu içərisində başqalarını
məruz qoyduğu əzablar o əzabların ölçüsü olaraq çıxış edir ki, öz iradəsini darmadağın etmədən
və onun son inkarına yetmədən bu əzablara şəxsən tuş gələ və dözə bilər. Əksinə, hər hansı bir
həqiqi və xalis, təmiz məhəbbət, hətta hər hansı bir azad ədalət artıq principii individuationisın
fəhmən dərk olunmasından irəli gəlir və əgər o, özünün bütün qüvvəsində baş verirsə, onda öz
ardınca tam müqəddəsliyi və qurtuluşu gətirir, bu azad olmanın fenomeni olaraq isə yuxarıda
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təsvir olunan tam təslimiyyət vəziyyəti, onu müşayiət edən pozulmaz sülh və ölüm qarşısında
yüksək sevinc hissi çıxış edir*.

§ 69
Biz öz tədqiqatımızın sərhədləri çərçivəsində həyat iradəsinin inkarını kifayət qədər
səciyyələndirdik, bu inkar iradənin hadisədə, təzahürdə aşkara çıxan yeganə azadlıq aktıdır, və
ona görə də Asmusun ifadəsinə görə, - transsendental dəyişiklikdir. İradənin ayrıca bir
təzahürünün faktiki məhvi – intihar - ona ən çox oxşardır. Heç cür iradənin inkarı olmamaqla,
o, - onun qüdrətli təsdiqinin fenomenidir. Zira bu inkarın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, insan
həyatın əzablarını deyil, həzzlərini rədd edir. Özünü öldürən həyatı istəyir və yalnız onun ona
təqdim olunan şəraitindən narazıdır. Elə buna görə də, o, qətiyyən həyat iradəsindən imtina
etmir,onun ayrıca bir təzahürünü dağıdaraq yalnız həyatın özündən imtina edir. O, həyatı,
möhkəm cansağlığının təsdiqini istəyir, amma şəraitin gedişi, dolaşıqlığı buna yol vermir və
onun qarşısına böyük bir əzab çıxır. Həyat iradəsinin özü bu ayrıca hadisədə, təzahürdə özünü o
qədər çətinlikdə, darda hiss edir ki, öz canatmalarını inkişaf etdirə bilmir. Elə buna görə də, o, öz
daxili mahiyyətinə uyğun gələn qərarı seçir, onun daxili mahiyyəti isə əsas qanununun formaları
xaricində yatır və bunun nəticəsində də, hər hansı bir ayrıca hadisə, təzahür onun üçün
fərqsizdir, belə ki, bu mahiyyət hər hansı bir əmələ gəlmə və məhv olma üçün toxunulmamış
qalır və bütün hər bir şeyin həyatının özəyini təşkil edir. Zira o möhkəm, daxili əminlik ki, onun
təsiri ilə bizim hamımız ölümün daimi qorxusu olmadan yaşayırıq, – o əminlik ki, iradə heç bir
vaxt özünün təzahürü olmadan qala bilməz, bu əminlik həm intihar aktı üçün də dayaq kimi çıxış
edir. Beləliklə, həyat iradəsi eyni dərəcədə həm bu özünüməhvetmədə (Şiva), həm özünü
qoruyub saxlamanın sevincində (Vişnu) və həm də doğuluş ehtirasında (Brahma) təzahür
olunur. Trimurti vəhdətinin daxili mənası belədir, hər bir insan bütövlükdə belədir, baxmayaraq
ki, o, zaman daxilində özünün üç başından gah birini, gah da digərini qaldırır .
İntiharın iradənin inkarına münasibəti ayrıca şeyin ideyaya münasibəti kimidir: özünə
qəsd edən kəs, özünün qatili olan kəs növdən deyil, yalnız fərddən üz döndərir. Biz artıq
yuxarıda gördük ki, həyat iradəsi üçün həyat həmişə təmin olunduğundan, həyatın mühüm
əlaməti olaraq isə əzab çıxış etdiyindən, onda intihar, dəyişilməz olaraq qalan özündə şeyə
toxunulmadan bir xüsusi hadisənin, təzahürün könüllü olaraq dağıdılmasıdır, göy bu qurşağının
öz ötəri daşıyıcılarının-damcıların sürətli dəyişilməsinə, əvəzlənməsinə baxmayaraq, dəyişilməz
qalması kimidir, deməli intihar – tamamilə faydasız və ağılsız əməldir. Amma bununla yanaşı o, həyat iradəsinin öz-özü ilə ixtilafının, ziddiyyətinin ən tükürpədici ifadəsi kimi Mayyanın
şedevrıdır. Bizim bu ziddiyyətlə artıq iradənin aşağı səviyyələrdə təzahürlərində qarşılaşdığımız,
bütün üzvi fərdlərin təbii qüvvələrinin bütün aşkarlanmalarının materiya, zaman və məkan
uğrunda aramsız mübarizəsində ifadə olunmasına oxşar olaraq, onun iradənin
obyektivasiyasının pillələri ilə dəhşətli bir aşkarlıqla getdikcə daha çox yüksəlməsinə oxşar
olaraq, nəhayət, o insan ideyasını təcəssüm etdirən ən yüksək pillədə xüsusi enerjiyə nail olur.

*

Buraya II cildin 48-ci fəsli də aiddir.
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Və burada eyni ideyanı təmsil edən fərdlər yalnız bir-birini məhv etmirlər, həm də, hətta eyni
fərd özünə müharibə elan edir və həyatı istədiyi və ona mane olan əzabı dəf etdiyi şiddət onu
özünüməhvə qədər gətirib çıxarır, belə ki, əzab iradəni sındırmazdan daha öncə, fərdi iradə
özünün aktı, əməli ilə bədəni, yəni öz görüntüsünü məhv edir. Məhz ona görə ki, intiharçı
özünün qatili olmaqdan qala bilmir, o, yaşamaqdan qalır, intiharçı və iradə burada özünü məhz
öz təzahürünü məhv etmə yolu ilə təsdiq edir, zira o, özünü başqa cür təsdiq etmək qüvvəsində
deyildir. Belə ki, iradənin öldürülməsi olaraq özünə qəsd edən kəs, intiharçı öz şəxsiyyətinin
inkarına və xilasa gətirə bilən şey məhz əzabdır ki, ondan o öz əməli ilə yayınır, onda özünə qəsd
edən kəs,intiharçı özünün qatili bu cəhətdən sanki bir xəstəyə bənzəyir, o xəstəyə bənzəyir ki,
artıq başlanmış, ona tam şəfa verə biləcək ağrılı əməliyyatı başa çatdırmağa imkan vermir və
xəstəliyi saxlamağı üstün tutur. Əzab onun köməyinə gəlir və özlüyündə ona iradəni rədd etmək
imkanını yaradır, amma o, onu özündən kənarlaşdırır, iradənin özünün sındırılmadan qalması
üçün, iradənin təzahürünü, bədəni dağıdır. Demək olar ki, bütün, həm fəlsəfi, həm də dini etik
sistemlərin, intiharı pisləməsinin əsas səbəbi, bax, budur, baxmayaraq ki, onların özləri bunun
üçün yalnız qəribə, sofist əsaslar gətirirlər. Amma əgər insan haçansa xalis əxlaqi səbəblərdən
özünü intihardan saxlamışsa, onda bu özünüdəfin (bu, onun zəkası tərəfindən anlayışlar
vasitəsilə hansı qiyafətə salınırsa-salınsın) gizli, məhrəm mənası aşağıdakı olmuşdu: “Mən
yaxamı əzabdan qırağa çəkmək istəmirəm, və bunu təzahürü son dərəcə kədərli olan həyat
iradəsini məhv etmək üçün mənə kömək etsin deyə edirəm, onun üçün edirəm ki, o (əzab)
dünyanın həqiqi mahiyyətinin indi mənim üçün artıq açılan idrakını o dərəcədə
möhkəmləndirsin bu idrak mənim iradəmin sonuncu kviyetivi olsun və məni həmişəlik olaraq
azad etsin”.
Məlum olduğu kimi, zaman-zaman belə hallar da təkrarlanır ki, intihar uşaqlara da şamil
edilir: ata sevimli övladlarını , sonra isə özü-özünü öldürür. Əgər biz ona diqqət yetirsək ki,
vicdan, din və bütün ənənəvi anlayışlar insanı belə bir ölümdə ən ağır cinayəti görməyə məcbur
edirlər, halbuki, ölümü saatında insan, bunu hər halda edir, özü də burada o, hər hansı bir
eqoistik motivi əldə rəhbər tuta bilməz, – bu fenomeni yalnız onunla izah etmək mümkündür ki,
verilmiş halda fərdin iradəsi özünü bilavasitə olaraq uşaqlarda tanıyır, amma hadisənin,
təzahürün– guya mahiyyətin özü olması barədə yanılmalara qərq olaraq və hər hansı bir həyatın
müsibətli olması şüuru ilə dərindən məyus olaraq səhv olaraq belə güman edir ki, hadisə,
təzahür ilə birgə o, mahiyyətin özünü də dağıdır və, buna görə də, fərd özünü və özünün
bilavasitə yenidən doğuluşu hesab etdiyi uşaqlarını varlıqdan xilas etmək istəyir.
Belə düşünmək tamamilə analoji yanılma olmuş olardı, guya, mayalanma zamanı
təbiətin məqsədlərini susduraraq, könüllü bakirəliyin nəticəsində nail olunulana nail olmaq
mümkündür; eləcə də həyata can atan şeyi həyatla təmin etmək üçün mümkün olan hər bir şeyi
etmək əvəzinə, həyatın qaçılmaz əzabları ucbatından təzə doğulan uşağın ölümünə kömək
etmək cəfəngdir. Zira madam ki, həyat iradəsi mövcuddur, onda onu yeganə metafizik
başlanğıc və ya özündə şey olaraq heç bir qüvvə sındıra bilməz, yalnız onun hadisəsi, təzahürü
bu yerdə və bu zaman məhv edilə bilər. İradənin özü idrakdan savayı heç nə ilə ləğv edilə
bilməz. Elə buna görə də, xilasın yeganə yolu ondan ibarətdir ki, iradə maneəsiz təzahür
olunsun, ki, zira bu təzahürdə biz öz varlığımızı dərk edə bilək. İradə yalnız bu idrak nəticəsində
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öz özünü rədd edə və bununla da onun təzahürü ilə ayrılmaz olaraq bağlı olan əzaba son qoya
bilər, amma bunu fiziki zorakılıq yolu ilə həyata keçirmək mümkün deyildir, dölün çıxarılması
(abort), çağanın öldürülməsi və ya intihar halları isə məhz belədir. Elə buna görə də, indi ki,
təbiətin daxili mahiyyətini təşkil edən həyat iradəsi müəyyənləşmişdir, hər bir vəchlə təbiətin
məqsədlərinə yardım etmək lazımdır.
Görünür, intiharın elə bir xüsusi növü vardır ki, o, adi intihardan tamamilə fərqlənir.
İntiharın bu xüsusi növü, ehtimal ki, hələ də kifayət qədər öz təsbitini tapmamışdır. Bu, –
asxezanın, zöhrün yüksək pilləsində könüllü seçilən aclıqdan ölmədir; onun meydana çıxması,
amma ki, həmişə dini sərsəmləmələrlə və hətta fanatik mövhumatla müşayiət olunmuşdur ki,
bu da ona heç də tam aydın olmayan bir görkəm verir. Amma hər halda iradənin tam inkarı elə
bir qüvvəyə çata bilər ki, bu zaman hətta o iradə də qüvvədən düşür ki, o, cismani həyatın qida
qəbulu ilə qorunub saxlanılması üçün zəruridir. İntiharın bu növü qətiyyən, əsla həyat
iradəsindən irəli gəlmir: belə bir mütləq təslimiyyətə nail olmuş asket yaşamaqdan yalnız ona
görə qalır ki, o, istəməkdən tamamilə qalır. Aclıqdan ölümlə yanaşı, ölümün başqa bir növü
burada hətta ağla belə yerləşmir (hərgah hansısa xüsusi qatı mövhumatçılıq, vəhşilik tərəfindən
düşünülüb-tapılanlar olmasa), zira əzabları azaltmaq arzusu artıq mahiyyəti etibarı ilə iradənin
təsdiqinin bir dərəcəsi olmuş olardı. Belə bir zahidin, mücahidin zəkasını dolduran ehkamlar
belə bir illüziya zamanı ona təlqin edirlər ki, guya yüksək təbiətin varlığı ona o məqamı
göstərmişdir ki, daxili şövqü onu buraya çağırır. Bunun qədim nümunələrini Breslav"Təbiət
tarixi təbabət məcmuəsi"ndə (sentyabr 1799-ci il., səh. 363 və sonrakılar) ; Beyldə, ("Nouvelles
de la republique des lettres", fevral, 1685, səh. 189 və sonrakılar); Simmermanda "Zahidlik
barədə " (c. 1, səh. 182); "Histoire de l'academie des sciences" məcmuəsində (1764-cü il.) –
Hottuynun (Houttuyn) "Praktiki həkimlər üçün məcmuə"sində (c. 1, səh. 69) çap olunan
hekayətlərdə tapmaq mümkündür. Yeni məlumatları Qufelandda, "Praktik təbabət jurnalı"nda
(c. X, səh. 181 və c. XLVIII, səh. 95), həmçinin də Nassda "Psixiatrlar üçün jurnal"da (1819,
buraxılış. 3, səh. 460), "Edinburgh medical and surgical Journal" jurnalında (1809, c. V, səh. 319)
tapmaq mümkündür. 1833-cü ildə bütün qəzetlər belə bir məlumat yaydılar ki, ingilis tarixçisi dr Linqard yanvarda Duvrda aclıq edərək ölmüşdür; sonrakı məlumatlara görə, bunu edən onun
özü deyilmiş, qohumu imiş. Amma oxşar məlumatlar belə insanları əsas etibarı ilə dəli kimi
təsvir edirlər, və əmin olmaq mümkün deyildir ki, bu, hansı dərəcədə ədalətlidir. Amma belə
qəbildən olan bir yeni xəbəri mən burada gətirmək istərdim, – ən azı insan təbiətinin burada
toxunulan heyranedici, valehedici və qeyri-adi fenomenlərinin nadir nümunələrindən birinin
daha etibarlı bir qaydada saxlanılması məqsədi ilə. Bu fenomen, ən azı, öz görüntüsünə görə,
mənim onu aid etmək istədiyim yerə aiddir, və o, başqa cür çətin ki, izah oluna bilsin. Adı
çəkilən yeni xəbər "Nürnberq müxbiri"ndədir (29 iyul 1813-cü il.) və o, belədir:
“Berndən xəbər verirlər ki, Turnenin yaxınlığında qalın meşədə bir koma tapmışlar və
onun daxilində artıq bir aya yaxın çürüməkdə olan kişi meyiti varmış. Onun əynində olan geyim
sahibinin vəziyyətini müəyyənləşdirmək üçün az yararlı imiş. Meyitin yanında iki çox nazik
köynək varmış. Burada ən vacib, ən mühüm predmet isə əlavə təmiz səhifələr tikilmiş Bibliya
olmuşdu, bu səhifələr qismən mərhum tərəfindən yazılıb doldurulmuşdu. O, onlarda özünün
evdən çıxdığı gün barədə xəbər verir (amma, vətəni barədə burada xəbər verilmir), sonra isə
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özü barədə danışır: Tanrı ruhu ona dua etmək və pəhriz saxlamaq, oruc tutmaq üçün səhraya
çəkilməyi təlqin etmişdir; yolda o, artıq yeddi gün oruc tutmuş, sonra isə yenidən qida qəbul
etmişdir; sonra isə, həmin bu yerdə məskunlaşaraq, o, yenə də oruc tutmağa başlamış və bunu
bir-neçə gün ərzində etmişdir, – orada hər bir gün cızıqla qeyd olunmuşdur, və beş belə gün
işarə edilmişdir, həmin günlər keçdikdən sonra isə, bu zahid, tərki-dünya görünür ki, ölmüşdür.
Bundan savayı, burada həm də mərhumun bir ruhaniyə ünvanlanmış məktubu da tapılmışdır ki,
həmin məktub məhrumun ruhaninin dilindən eşitdiyi moizəyə dair idi, – amma burada da ünvan
göstərilməmişdir”.
Asketizmin son həddindən doğulan bu könüllü ölümlə və ümidsizlikdən, məyusluqdan
doğulan adi intihar arasında, əlbəttə ki, müxtəlif aralıq pillələr və kələflər mövcuddur və onları
izah etmək asan deyildir; amma insan ruhunda elə dərinliklər, qaranlıq uçurumlar və
dolanbaclar vardır ki, onları işıqlandırmaq və onlardan baş çıxarmaq qeyri-adi dərəcədə çətindir.

§ 70
İradənin inkarı ilə bağlı bizim indi tamamlanmış bütün xarakteristikamızı, yəqin ki, o
əvvəlki sübut ilə bir araya sığmayan kimi qəbul edə bilərlər ki, zərurət əsas qanununun hər hansı
bir başqa növü kimi, həmçinin motivasiyaya da xasdır, onun təsiri ilə motivlər, eləcə də bütün
səbəblər yalnız təsadüfi səbəbdirlər və onlarla əlaqədar olaraq, xarakter öz mahiyyətini üzə
çıxarır və onu təbiət qanunu zəruriliyi ilə təzahür etdirir, – elə buna görə də, biz yuxarıda tam
iradə azadlığını liberum arbitrium indifferentiae kimi rədd etdik. Bu baxışdan qətiyyən imtina
etmədən, mən burada onu hətta yada da salıram. Gerçəklikdə əsl azadlıq, yəni əsas
qanunundan asılı olmama özündə şey olaraq yalnız iradəyə xasdır, onun təzahürünə xas deyildir,
təzahürün səciyyəvi forması olaraq isə hər yerdə əsas qanunu, zəruriliyin stixiyası çıxış edir.
Amma bu azadlığın bilavasitə olaraq hadisədə də, təzahürdə də aşkara çıxa bildiyi yeganə hal o
zaman baş verir ki, bu zaman o, təzahür olunana son qoyur; belə ki, bu zaman hadisə, təzahür,
canlı bədən səbəblər zəncirində həlqə olmaqla, hər halda yalnız hadisələri, təzahürləri özündə
ehtiva edən zaman daxilində mövcud olmaqda davam edir, onda bu hadisədə, təzahürdə aşkara
çıxan iradə bu hadisənin, təzahürün ifadə etdiyini inkar edərək, onunla ziddiyyətə girir. Şeylərin
belə bir vəziyyəti halında məsələn, genitaliyalar cinsi instinkt imkanı olaraq mövcud və
normaldırlar və amma hətta ruhun dərinliyində belə cinsi həvəs yoxdur və bütün bədən həyat
iradəsinin yalnız görünən ifadəsini təşkil edir, halbuki, bu iradəyə uyğun gələn motivlər artıq
təsir göstərmir; bu azmış kimi hətta bədənin parçalanması, fərdin sonu və bununla da təbii
iradənin ən böyük durdurulması arzu edilən və sevindirici olur. Bir tərəfdən, bizim iradənin
xarakterə uyğun olaraq motivlərlə müəyyənləşməsinin zəruriliyi barədə mülahizələrimizlə, digər
tərəfdənsə, motivləri hər cür qüvvədən məhrum edərək, iradənin tam aradan qaldırılması
imkanı barədə mülahizələrimiz arasındakı ziddiyyət yalnız indicə təsvir olunan o real ziddiyyətin
fəlsəfi refleksiyada yenidən yaradılmasıdır, ki,o, hər hansı bir zərurətə yad olan iradə azadlığının
özünə – onun təzahür zərurətinə - bilavasitə nüfuz etməsindən irəli gəlir. Bu ziddiyyətlərin
barışdırılmasının açar ondadır ki, xarakterin motivlərin hakimiyyətindən xilas olduğu vəziyyət
bilavasitə iradədən deyil, idrak üsulundakı dəyişiklikdən irəli gəlirr. Yəni, nə qədər ki, bu idrak
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principio individuationis-un kilidi altındadır və şərtsiz olaraq əsas qanununa tabedir, o vaxta
qədər motivlərin hakimiyyəti dəfedilməzdir; o zaman ki biz fəhmlə principium individuationis-ə
varır və ideyaları, hətta özündə şeylərin mahiyyətini hər bir şeydə eyni olan iradə kimi bilavasitə
olaraq dərk edirik, və bu idrakdan bizim üçün istəyin ümumi kviyetivi meydana çıxır, o zaman
ayrıca motivlər gücsüz olurlar, ona görə ki, onlara uyğun gələn idrak üsulu tamamilə başqa üsul
tərəfindən kənarlaşdırılır, kölgədə qalır. Elə buna görə də, baxmayaraq ki, xarakter heç bir vaxt
hissələri üzrə dəyişə bilməz, təbiət qanununun ardıcıllığı ilə ayrı-ayrı məqamlarda o iradəni
həyata keçirməlidir ki, özü bütövlükdə onun təsviridir, – amma məhz bu bütöv, xarakterin özü
idrakda yuxarıda xatırlanan dəyişikliyin təsiri ilə tamamilə ləğv edilə bilər Bu ləğvi, Asmus,artıq
qeyd etdiyim kimi heyrətlə "katolik, transsendental dəyişiklik" adlandırır, xristian kilsəsi isə çox
dəqiq olaraq onu dirçəliş, onun mənşə götürdüyü idrakı isə lütf,inayətcxcv adlandırır. Məhz ona
görə ki, burada söhbət xarakterin dəyişilməsindən deyil, tam ləğvindən gedir, məhz buna görə
də, xarakterlər ləğvə düçar olanadək müxtəlif olsalar da, bundan sonra onlar hər halda öz
əməllərində böyük oxşarlıq aşkara çıxarırlar, baxmayaraq ki, hər bir kəs öz anlayış və
ehkamlarına uyğun olaraq, hələ də çox müxtəlif tərzdə danışır.
Beləliklə, iradə azadlığı haqqında bu mənada köhnə, əbədi olaraq mübahisə doğuran və
iddia olunan filosofema əsassız deyildir, lütf və ilahi dirçəliş barəsində kilsə ehkamı əhəmiyyət
və mənadan məhrum deyildir. Amma biz gözlənilmədən görürük ki, bu filosofema və bu ehkam
bir yerə qovuşur, və biz indi anlaya bilərik ki, görkəmli filosof Malbranş hansı mənada belə
deyirdi: "La liberte est un mystere" *"azadlıq – sirdir"] və nəyə görə o haqlı idi. Zira xristian
mistiklərinin məhz lütf və dirçəliş adlandırdıqları şey, bizim iradə azadlığının bilavasitə yeganə
təzahürüdür. O, yalnız o zaman baş verir ki, bu zaman iradə öz mahiyyətinin dərk olunmasına
nail olaraq, bu idrakı nəticəsində özü üçün kviyetiv əldə edir və bununla da sferasında
obyektləri yalnız təzahür və hadisələr olan idrakın başqa üsulu sahəsində olan motivlərin
təsirindən qurtulur. Azadlığın belə bir aşkarlanma imkanı insanın əsrlər boyu heyvanat aləminə
nəsib olmayan ən boyük üstünlüyünü təşkil edir, belə ki, bu imkanın şərti zəkanın təfərrüatlara
qədər düşünə bilmə qabiliyyətində təzahür olunur, bu, həyatı indinin təəssüratlarından asılı
olmayaraq bütövlükdə nəzərdən keçirməyə imkan verir. Heyvan hər hansı bir azadlıq
imkanından məhrumdur, eləcə də hətta motivlərin öncəki bitmiş konfliktindən sonra gələn əsl,
yəni düşünülmüş bir şəkildə qərar seçimi imkanından məhrumdur, bunun üçün həmin motivlər
abstrakt, mücərrəd təsəvvürlər olmalı idilər. Elə buna görə də, daşın yerə düşdüyü həmin
zərurətlə, eləcə də canavar öz dişlərini şikarının ətinə batırır, dərk etmək imkanına malik
olmadan ki, o, eyni zamanda həm didib-parçalayan, həm də didilib parmalanandlr. Zərurət –
təbiət səltənətidir, azadlıq - bərəkət,nemət səltənətidir.
Gördüyümüz kimi, iradənin özünüləğvi idrakdan irəli gəldiyindən, hər hansı bir idrak və
anlama isə özlüyündə özbaşınalıqdan asılı olunduğundan deyillər, təsvir olunan inkarı, azadlığa
qovuşma bilərəkdən törədilə bilməz, insanda idrakın istəyə olan gizli, məhrəm münasibətindən
irəli gəlir, elə buna görə də, qəflətən baş verir, bir növ ilhamla, instinktiv, qeyri-şüuri olaraq.
Buna görə də, kilsə onu bərəkətin təsiri adlandırmışdır, amma sonuncu həm də, onun nöqteyinəzərindən, bərəkətin qavrayışı ilə şərtləndiyindən, kvietivin təsiri də son nəticədə azad iradə
aktı olur. Və bərəkətin oxşar təsiri nəticəsində insanın bütün varlığı kökündən dəyişildiyindən və
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başqa şəklə düşdüyündən, belə ki, o, bu vaxta qədər ehtirasla istədiklərindən artıq heç nəyi
arzulamır və həqiqətən ondakı köhnə insan yeni insan üçün çıxardılırsa-çıxardılsın, kilsə
bərəkətin təsirinin bu nəticəsini dirçəliş adlandırmışdır. Zira onun (kilsənin) xeyrə qabil olmasını
danaraq, təbii insan adlandırdığı şey – məhz həyat iradəsidir. Əgər biz hazırkı
mövcudluğumuzdan, varlığımızdan xilas olmaq istəyiriksə həyat iradəsi rədd edilməlidir. Bizim
varlığımızın arxasında nəsə elə bir şey gizlənir ki, bizim üçün o yalnız bu dünyanı bir geyim kimi
əynimizdən çıxaracaqsa, əlçatan olur.
Əsas qanunu qəbul etməyərək fərdləri deyil,onun vahidliyində insan ideyasını nəzərdə
tutaraq, xristian dini təlimi təbiəti, həyat idəsinin təsdiqini Adəmin şəxsində simvollaşdırır,
Adəmin bizə miras qalan günahı, yəni ideyada bizim onunla zaman daxilində doğuluş bağları ilə
ifadə olunan vəhdətimiz bütün, hamımızı əzabın və əbədi ölümün şəriki edir, halbuki, bərəkəti,
iradənin inkarını, xilası o, insanlaşmış Tanrının simasında simvollaşdırır, insanlaşmış Tanrı hər
hansı bir günahkarlıqdan, yəni hər hansı bir həyata iradəsindən azad olduğundan, bizə oxşar
olaraq iradənin ən qəti təsdiqindən törəyə bilməzdi və bizə oxşar olaraq bütövlükdə konkret
iradə olan bədənə, iradənin təzahürünə malik ola bilməz, yox. Bakirə Qızdan doğularaq, o, yalnız
xəyali bədənə malikdir. Dokertlərincxcvi cəhətdən çox ardıcıl olan kilsə atalarının təlimi belə
bəyan edir. Bunu xüsusən Appelles belə öyrədirdi; onun və onun ardıcıllarının əleyhinə
Tertulliancxcvii üsyan qaldırmışdı. Amma hətta Avqustin də "Tanrı Öz Oğlunu günahlı bədənə
oxşar bədəndə göndərmişdir" (Romalılara məktub. 8, 3) yerini aşağıdakı qaydada şərh edir: "Zira
Onda cismani, şəhvani həvəsdən doğulan günahlı bədən yox idi; amma onun bədəni hər halda
günahlı bədənə oxşar idi, zira bu, öləri bədən idi" (Liber 83 quaestion., qu. 66) Elə o, özünün
Opus imperfectum *Tamamlanmamış əsər+ (1, 47) adlı əsərində, öyrədir ki, ilkin günah – eyni
zamanda həm günah, həm də cəzadır. Bu günah artıq yeni doğulan körpələrdə gizlənir, amma
yalnız o onlar böyüyəndə aşkar olur. Amma, Avqustinə görə, bu günahın mənbəyini günah
edənin iradəsinə aid etmək lazımdır. Belə bir günahkar Adəm idi, amma onun daxilində bizim
hamımız mövcud idik; Adəm bədbəxt oldu və onun daxilində bizim hamımız bədbəxt olduq.
Həqiqətdə də, ilkin günah (iradənin təsdiqi) və xilas (iradənin inkarı) haqqında təlim –
xristianlığın nüvəsini təşkil edən böyük bir həqiqətdir, fəqət ondan qalan hər şey əsas etibarı ilə
yalnız qabıq və örtükdür, ya da detaldır. Elə buna görə də, İsa Məsihi fərdi olaraq deyil, həmişə
ümumi mənada sanki simvol olaraq və ya həyat iradəsinin inkarının bir mücəssəməsi olaraq
başa düşmək lazımdır – bu halda onun İncildəki mifik tarixinə və ya bu mifik tarixin əsasında
yatan daha çox ehtimallı və həqiqi olan tarixə istinad etmək eyni şeydir. Zira nə o, nə də digəri
tam məmnunluq verə bilməz. Onlar ona düzgün baxışın yalnız xarici, zahiri forması, xalq üçün
uyğunlaşdırılmış formanırlar, xalq həmişə faktiki olan nəyisə tələb edir. O ki, xristianlığın indiki
dövrdə özünün həqiqi mənasını unutmasına və səthi optimizmə doğru tənəzzül etməsinə
qaldıqda isə bunun bizə dəxli yoxdur.
Bunun ardınca qeyd edək ki, xristianlığın əsas və incil təlimi odur ki, Avqustin onu kilsə
başçıları ilə razılaşdırılmış bir şəkildə pelagian bayağılıqlarından müdafiə etmişdircxcviii; onun
səhvlərdən təmizlənməsini və əvvəlki şəklində bərpa edilməsini Lüter öz səylərinin əsas
məqsədi hesab etmişdir, bu onu özünün "De servo arbitrio" *"Kölələşdirilmiş iradə barədə"+ adlı
kitabında birbaşa olaraq söyləyir. Bu, o barədə təlimdir ki, iradə azad deyildir, əzəldən şərə
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meyllidir və buna görə də, o həmişə günah və kasad işlər görür, heç bir vaxt ədaləti ödəyə
bilmir; deməli, əsla bu işlər deyil, yalnız inam xilas edir, bu inamın özü isə niyyətlərdən və azad
iradədən irəli gəlmir, bizə bərəkət olaraq və bizim dəstəyimiz, iştirakımız olmadan verilir, sanki
kənardan bizə daxil olurcxcix. Yalnız əvvəllər xatırlananlar deyil, eləcə də bu sonuncu həqi incil
ehkamı o sıraya aiddir ki, onları bizim günlərin kobud və səthi dünyaseyri qəbul etmir, sanki bir
absurd olaraq rədd edir və ya gizlədir, çünki, Avqustinin və Lüterin əksinə olaraq, o, bayağı
pelagianlığa meyllidir (müasir rasionalizmin xarakteri belədir), xristianlığa məxsusi mənada xas
olan və onun üçün mühüm olan məhz bu dərin mənalı ehkamları nədənsə köhnəlmiş hesab edir
və əksinə olaraq, əsas ehkam kimi o ehkamı saxlayır ki, o öz mənşəyini yəhudilikdən götürür və
yalnız tarixi yolda xristianlıqla birləşmişdir* cc . Biz isə yuxarıda xatırlanan təlimdə bizim
düşüncələrimizin nəticələri ilə tamamilə üst-üstə düşən həqiqəti etiraf edirik. Əslində biz
görürük ki, həqiqi fəzilət və niyyətlərin müqəddəsliyi özlərinin ilkin mənbəyinə düşünülmüş
özbaşnalıqda, ixtiyarilikdə (işlərdə) deyil, idrakda (inamda) malikdirlər, – əsas fikrimiz məhz elə
buna gətirib çıxardı. Əgər motivlərdən və düşünülmüş niyyətlərdən bilərəklikdən irəli gələn işlər
*

Bunun necə ədalətli olduğunu ondan görmək olar ki, Avqustin tərəfindən ardıcıllıqla
sistemləşdirilmiş xristian doqmatikasında əks pelagian bayağılığına gətirib çıxarmış ziddiyyətlər və
anlaşılmaz fikirlər məhz o zaman yox olurlar ki, biz əsas yəhudi ehkamından abstraktlaşırıq və etiraf
edirik ki, insan – hansısa başqa iradənin deyil, öz iradəsinin yaratdığıdır. Bu zaman bütün hər bir şey
dərhal aydın və anlaşıqlı olur, o zaman heç bir operaridə [əməl+ azadlıq lazım deyildir, zira o, essedə
*varlıqda+ yatır və elə günah da oradadır, ilkin günah olaraq. Bərəkətin təsiri isə bizim öz təsirimiz,
hərəkətimizdir. Müasir rasionalist baxış halında isə Yeni Əhdə əsaslanan Avqustin doqmatikasının bir çox
tezisləri tamamilə yararsız və hətta hiddətləndirici olur, məsələn, tale, alın yazısı. Bunun nəticəsində əsl
xristian başlanğıcını qəbul etmirl, rədd edir və qaba iudaizmə qayıdırlar. Halbuki, xristian doqmatikasının
səhvi və ya əsas çatışmazlığı onu heç bir vaxt axtarmadıqları yerdədir və o, məhz həll olunmuş və səhih
hesab olunan və tənqidə məruz qoyulmayan şeydədir. Əgər o, aradan qaldırılsa, bütün doqmatika
rasional olur, zira adı çəkilən ehkam bütün digər elmlərlə birgə, həmçinin teologiyanı da məhv edir.
Avqustin teologiyasını onun "De civitate Dei" *"İlahi Şəhər barədə") kitabı üzrə (xüsusən 14-cü kitab üzrə)
öyrənərək, təqribən ona oxşar nəsə hiss edirsən ki, əgər biz dəyişməz olaraq ağırlıq mərkəzi onun
xaricində olan cismi yerə qoymaq istəsək, onda biz onu necə çeviririksə-çevirək, necə qoyuruqsa-qoyaq,
o, hökmən geriyə,əvvəlki yerinə qayıdacaqdır. Eləcə də burada, Avqustinin bütün səylərinə və
sofizmlərinə baxmayaraq, dünyanın günahı və onun əzabları daimi olaraq bütün hər bir şeyi və bütün hər
bir şeyin daxilində olan hər şeyi yaradan və buna əlavə olaraq, şeylərin inkişafının gələcək gedişini bilən
Tanrının üzərinə düşür. Avqustinin özünün çətinliyi başa düşməsini və ondan qayğılanmasını, çaş-baş
qalmasını mən artıq müsabiqəyə təqdim etdiyim iradə azadlığı haqqında əsərində (fəsil 4, səh. 66-68 I və
II nəşrlər) göstərmişəm. Eyni qaydada İlahinin xeyir İlahisi olmasını və dünyanın müsibətləri arasındakı,
eləcə də iradə azadlığı ilə İlahi bəsirət arasındakı ziddiyyət kartezianlar, Malbranş, Leybnits, Beyl, Klark,
Arno və bir çox başqaları arasında demək olar ki, yüzillik mübahisələrin tükənməyən mövzusu olmuşdur;
bu zaman mübahisə edənlərin gözündə yeganə sarsılmaz ehkam olaraq Tanrının varlığı və Onun xassələri
çıxış etmişdir və onların hamısı yuxarıda xatırlanan ziddiyyəti aradan qaldırmağa, yəni həll olunmaz riyazi
məsələni həll etməyə səy edərək, aramsız olaraq dairə üzrə fırlanmışlar, bunun da nəticəsində həmişə
qalıq alınır: bir yerdə gizlədilərək, o, gah burada, gah da orada yenidən peyda olurlar. Çətinliyin
mənbəyini məhz əsas müqəddimədə görmək, bu, heç bir kəsin ağlına gəlməmişdir, baxmayaraq ki, o
gözgörətidir. Yalnız Beyl bizə anladır ki, onu sezmişdir.
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xilasa gətirib çıxarsaydı, onda fəzilət həmişə yalnız ağıllı, metodik, uzaqgörən eqoizm olmuş
olardı vəssalam. Xristian kilsəsinin vasitəsilə xilas vəd etdiyi inam aşağıdakılardan ibarətdir:ilk
insanın günaha batması ilə bizim hamımızın günaha şərik olduğumuz məhvə və ölümə düçar
olduğumuz kimi, bizim hamımız, eləcə də yalnız bərəkət, nemət sayəsində və onun nəticəsində
xilas tapırıq ki, bizim günahımızı ilahi vasitəci öz üzərinə götürdü, və özü də bizim tərəfdən
(şəxsiyyət tərəfindən) hər hansı bir xidmət əvəz olmadan, zira şəxsiyyətin önniyyətli, bilərəkdən
olan (motivləşdirilmiş) əməllərindən irəli gələn bütün hər bir şey, bizim bütün işlər heç bir vaxt
bizə artıq birbaşa özlərinin təbiətinə görə bəraət qazandıra bilməzlər, məhz ona görə ki, bu işlər
önniyyətli, bilərəkdəndirlər, onlar motivlərdən irəli gəlmiş və opus operatum [yerinə yetirilmiş
iş+ təşkil edirlər. Beləliklə, bu inam hər şeydən öncə onu nəzərdə tutur ki, bizim vəziyyətimiz
əzəldən mahiyyəti etibarı ilə şər içərisindədir və bizim ondan xilasa ehtiyacımız vardır, Daha
sonra, biz özümüz öz varlığımızda şərə ortaq və onunla sıx əlaqədəyik, odur ki, bizim qanuna və
göstərişlərə uyğun, yəni motivlər üzrə yerinə yetirilən işlərimiz heç bir vaxt ədalətin tələblərinə
cavab verə, bizi xilas edə bilməz; buna görə də, xilas,günahları yuma yalnız inamla, yəni
dəyişilmiş idrak üsulu ilə verilir, inamın özü isə yalnız bərəkətdən əmələ gələ,törəyə bilər, yəni
bir növ kənardan gələ bilər: bu, o deməkdir ki, xilas nəsə bizim şəxsiyyətimizə tamamilə yad
olan bir şeydir və xilas üçün məhz bu şəxsiyyətin inkarı və ləğvi zəruridir. İşlər, özlüyündə
qanuna əməl etmə heç bir vaxt bəraət qazandıra bilməzlər, ona görə ki, onlar həmişə motivlər
üzrə əməlidirlər. Lüter "De libertate Christiana" *"Xristianın azadlığı barədə"+ kitabında tələb
edir ki, inam doğulduğu zaman xeyirli işlər ondan onun simptomu, məhsulu olaraq öz-özünə
irəli gəlsin, amma onlar heç bir vaxt özlüyündə xidmət, bəraət və ya mükafat təmannası, iddiası
olmasın, tamamilə könüllü və təmənnasız olaraq yerinə yetirilsin. Beləliklə, biz principii
individuationisin tədricən aydınlaşan fəhmi idrakından öncə yalnız azad ədaləti, sonra
eqoizmdən tam imtinaya qədər gedib çatan məhəbbəti və nəhayət, tam təslimiyyəti və ya
iradənin inkarını çıxardıq.
Mən burada xristian dini təliminin özlüyündə fəlsəfəyə yad olan bu ehkamlarını yalnız
onun üçün gətirdim ki, bizim bütün mühakiməmizdən irəli gələn və onun bütün hissələri ilə tam
uyğunluqda olan etikanın öz formasına görə yeni və bu vaxta kimi eşidilməmiş olmasına
baxmayaraq, mahiyyəti etibarı ilə isə əsla belə olmadığını, bu etika əsl xristian ehkamları ilə
tamamilə uzlaşır və mahiyyəti etibarı ilə hətta onlara daxil və onlardan ibarət olduğunun digər
tərəfindənsə onun elə həmin dəqiqliklə Hindistanın yenə də hər halda tamamilə başqa bir
formada şərh olunan müqəddəs kitablarının təlimlərinə və etik göstərişlərinə uyğun olduğunu
göstərim. Eyni zamanda, xristian kilsəsinin ehkamları barədə xatırlatma mənə bir ziddiyyəti də
aydınlaşdırmaqda və işıqlandırmaqda kömək etmişdir, bu, bir tərəfdən, verilmiş motivlər
halında xarakterin bütün aşkarlanmalarının zərurəti (təbiətin səltənəti) və digər tərəfdənsə,
özündə iradənin özündən üz döndərə bilməsi və xarakteri motivlərin ona əsaslanan bütün
zərurəti ilə ləğv edə bilməsi azadlığı (lütfün,inayətin səltənəti) arasında yalançı bir ziddiyyətdir.

§ 71
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Etikanın və onunla birgə şərhi məqsədim olan vahid fikrin bütün inkişafının əsas
cizgilərinin xarakteristikasını burada tamamlayaraq, əsərimin bu sonuncu hissəsinə aid olan bir
məzəmməti də qətiyyən, gizlətməyi arzu etmirəm: əksinə, mən göstərəcəyəm ki, o, predmetin
özünün mahiyyətinə köklənib və ondan qaçmaq qəti olaraq mümkün deyildir. O, aşağıdakından
ibarətdir: tam müqəddəslikdə biz hər hansı bir istəyin inkarını və ləğv olmasını qəbul etdik, buna
görə də, bütün varlığı qarşımızda əzab olaraq dayanan dünyadan xilas olma – məhz bu vəziyyət
bizim üçün boş heç nəyə keçid olmuş olur.
Bununla əlaqədar olaraq mən hər şeydən öncə qeyd etməliyəm ki, heç nə anlayışı öz
mahiyyətinə görə həmişə nisbidir və inkar etdiyi müəyyən bir şeyə şamil olunur. Bu xassə yalnız
nihilo privativo *nisbi heç nəyə+ şamil edilmişdir (Kant tərəfindən); o, «+» işarəsinin əksinə
olaraq «–» işarəsi ilə qeyd olunur, «–» işarəsi əks nöqteyi-nəzərdən «+» işarəsinə çevrilə bilər;
və bu nihilo privativo-nun əksinə olaraq nihil negativum-u *mütləq heç nə+ müəyyənləşdirmişlər
ki, guya bu, bütün münasibətlərdə heç nədir; sonuncunun nümunəsi olaraq məntiqi ziddiyyəti,
özü özünü məhv edən ziddiyyəti göstərirdilər. Amma onun yaxından nəzərdən keçirilməsi
zamanı biz əmin oluruq ki, mütləq heç nə, gerçək nihil negativum sadəcə olaraq ağlagəlməzdir,
bu qəbildən olan daha yüksək baxış bucağından nəzərdən keçirilən və ya daha ümumi anlayışın
altına gətirilən hər bir nihil həmişə yalnız hər halda nihil privativum olmuş olur. Hər bir heç nə
yalnız o ölçüdə heç nədir ki, bu ölçüdə o, başqa nəyəsə münasibətdə ağlabatandır və o, artıq bu
ölçüdəki münasibəti deməli ki, bir başqasını da nəzərdə tutur. Hətta məntiqi ziddiyyət belə
yalnız nisbi heç nədir. O, ağılla düşünülə bilən nəsə deyildir, amma bu, hələ ki o demək deyildir
ki, o, mütləq heç nədir. Zira o, sözlərin müqayisəsidir, düşünülə bilməyənin təfəkkür
qanunlarının müəyyənləşdirilməsi üçün məntiqdə zəruri olan nümunəsidir; elə buna görə də,
əgər bu məqsəd üçün belə bir nümunəyə müraciət edirlərsə, onda mənfi olan bir şey kimi
mənanın üzərindən adlayaraq, mənasızlığı müsbət və axtarılan bir şey kimi saxlayırlar. Beləliklə,
hər hansı bir nihil negativum, və ya mütləq heç nə, əgər o ali anlayışa tabe etdirilsə, sadə nihil
privativum və ya nisbi heç nə olmuş olur, bu isə, həmişə işarəsini inkar etdiyinin işarəsinə
dəyişdirilə bilər, odur ki,sonuncu mənfi, onun özü isə – müsbət olan şey kimi düşünülə bilər.
Bununla heç nə -nin çətin dialektik tədqiqinin nəticəsi də uzlaşır, Platon bu tədqiqatı "Sofist"də
(səh. 277-287, Bip.) edir: "Axı başqasının təbiətinin mövcudluğunu, bölündüyünü və bir-birinin
ardınca bütün varlıqlarda yayıldığını göstərərək onun nəyinsə var olanına əks olan hissəsini biz
həqiqətdə var olmayan kimi adlandırmağı qət edirik(83)* – yoxluqdur (μη ον) "cci.
Hamı tərəfindən müsbət olan nəsə kimi qəbul olunan, bizim mövcud olan
adlandırdığımız və inkarı ən ümumi mənasında heç nə anlayışı ilə ifadə olunan, – təsəvvür
dünyasıdır, təsəvvür dünyası, göstərdiyim kimi, iradənin obyektliyi, onun güzgüsü kimi çıxış edir.
Bu iradə və bu dünya həm də biz özümüzük və ona ümumiyyətlə onun tərəflərindən biri kimi
təsəvvür aiddir; bu təsəvvürün forması - məkan və zamandır, və buna görə də, bu nöqteyinəzərdən üçün mövcud olan hər şey hardasa və haçansa mövcud olmalıdır. Təsəvvürə sonra
anlayış, fəlsəfənin materialı və nəhayət, söz, anlayışın işarəsi də aiddir. İradənin inkarı, ləğv
edilməsi, çevrilməsi - eyni zamanda dünyanın, onun güzgüsünün ləğv edilməsi, yox olmasıdır.
Əgər, biz onu bu güzgüdə daha görmürüksə, onda biz əbəs yerə soruşuruq ki, o, haraya
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çəkilmişdir və ona görə gileylənirik ki, onda daha artıq harada və nə zaman yoxdur, – o, heç
nəyə çevrilmişdir.
Əks nöqteyi-nəzər, əgər o, bizim üçün mümkün olsaydı, işarələri dəyişmiş olardı və bizim
üçün mövcud olan heç nə kimi görünərdi, heç nə isə – mövcud olan kimi. Amma hələ ki, biz
özümüz həyat iradəsiyik, bu sonuncu bizim tərəfimizdən yalnız mənfi olaraq dərk edilə və işarə
edilə bilər, zira Empedoklun oxşar olanın yalnız oxşar olan vasitəsilə dərk olunması ilə bağlı
köhnə müddəasıccii məhz bu verilmiş halda bizi hər hansı bir idrakdan məhrum edir, eləcə də,
digər tərəfdən, bizim hər hansı bir gerçək idrak imkanımız, yəni təsəvvür kimi dünya və ya
iradənin obyektliyi son nəticədə məhz ona əsaslanır. Zira dünya – iradənin özünüdərkidir.
Amma əgər nəyin bahasına olursa-olsun, o barədə hansısa müsbət biliyə nail olmaq
lazım olsaydı ki, fəlsəfə onu yalnız neqativ olaraq, iradənin inkarı kimi ifadə edə bilər, onda bizə
o vəziyyəti göstərməkdən savayı başqa heç nə qalmazdı ki, iradənin tam inkarına yüksələn
bütün kəslər bu vəziyyəti, "ekstaz", "heyranlıq", "nurlanma", "Tanrı ilə qovuşma" və bu kimi sair
sözlərlə işarə edilən vəziyyəti hiss etmişlər; amma bu vəziyyəti, əslində, özlüyündə idrak
adlandırmaq düzgün deyildir, zira o, artıq subyekt və obyekt formalarına malik deyildir və yalnız
hər bir kəsin şəxsi ötürülə bilməyən təcrübəsi üçün əlçatandır.
Biz isə, bütövlükdə fəlsəfənin nəzər nöqtəsində qalaraq, burada mənfi biliklə
kifayətlənməliyik, ona qane olmalıyıq ki, müsbət biliyin ifrat hədlərinə çatmışıq. Əgər biz,
beləliklə, dünyanın daxili mahiyyətini iradə kimi dərk etmişiksə və onun (dünyanın) bütün
təzahürlərində yalnız onun (iradənin) təbiətin qaranlıq qüvvələrinin şüursuz coşqusundan şüurlu
insan fəaliyyətinə qədər izlənilən obyektliyini görmüşüksə, onda biz heç cür belə bir nəticədən
qaça bilmərik ki, iradənin azad inkarı, ləğvi ilə birlikdə hadisələr, təzahürlər və obyektliyin bütün
pillələrində aramsız olaraq davam edən və məqsədsiz olan canatma və axtarış da ləğv olur ki,
dünya onun daxilində və onun vasitəsilə mövcuddur, onunla birlikdə formaların varisliyinin
çoxcəhətliliyi də ləğv olunur, iradə ilə birgə onun bütün hadisələri, təzahürləri və nəhayət, onun
ümumi formaları – məkan və zaman, həmçinin də onun sonuncu əsas forması – subyekt və
obyekt də ləğv olunur. İradə yoxdursa, – təsəvvür də yoxdur, dünya da yoxdur.
Qarşımızda, əlbəttə ki, yalnız heç nə qalır. Amma axı heç nənin içərisində bu əriməyə
müqavimət göstərən şey, təbiətimiz əslində, özlüyündə, yalnız həyat iradəsidir, biz özümüzük
və bizim dünyamızdır. Heç nənin bizi belə dəhşətə gətirməsi yalnız o şeyin başqa ifadəsidir ki, biz
həyatı bu qədər güclü bir tərzdə istəyirik və özümüz bu iradə olmaqdan savayı başqa bir şey
deyilik, və ondan savayı başqa bir şey bilmirik.
Amma əgər biz öz nəzərimizi öz şəxsi ehtiyacımızdan və asılılığımızdan o kəslərə
yönəltsək ki, onlar dünyanı dəf etmişlər, onlarda iradə, tam özünüdərkə nail olaraq, özünü
yenidən bütün hər bir şeydə tapmışdır və sonra azad bir surətdə özü özünü rədd etmişdir, onlar
yalnız o anı gözləyirlər ki, onun sonuncu qığılcımı və bununla birgə onun canlandırdığı bədən də
bir zaman yox olacaqdır, – onda fasiləsiz can atma, istəkdən qorxuya və sevincdən əzaba daimi
keçid əvəzinə, iradə edən, istəyən insanın həyat yuxusunun baş verdiyi heç bir vaxt məmnun
olmayan və heç bir vaxt ölməyən ümidi əvəzinə, – bütün bunların əvəzinə qarşımızda dərin
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rahatlıq və sülh durur, o, hər hansı bir zəkadan daha üstündür, ruhun o tam sakitliyi, barışı, o
sarsılmaz güvənci və aydınlığı ki, onun elə təkcə sifətdəki əksi, Rafaelin və Korreconun yenidən
yaratdıqları kimi, tam və şübhəsiz bir İncildir: bu sifətdə yalnız idrak qalmışdır, iradə yox
olmuşdur. Biz isə o zaman bu vəziyyətə əzabla və dərin qüssə ilə nəzər salırıq, bizim vəziyyətimiz
onunla yanaşı qoyulduqda sifətimiz qəmli və fərəhsiz görünür, təzad sayəsində tam
görünüşüncə üzə çıxır. Bununla belə, bu mənzərə – yeganə şeydir ki, bizi bir müddət sakitləşdirə
bilər, biz bir tərəfdən, sağalmaz əzab və sonsuz dərdin iradənin hadisəsinə, təzahürünə),
dünyaya xas olduğunu dərk etsək, digər tərəfdən görürük ki. iradənin məhv olması ilə dünyanın
da yox olduğunu və bizim qarşımızda yalnız boş heç nə qaldığını görsək. Son məqsəd olaraq hər
hansı bir fəzilətin və müqəddəsliyin arxasında dayanan və bizi uşaqlar qaranlıqdan qorxduqları
kimi qorxudan bu "heç nə"dən yaranan vahiməli təəssüratı dağıtmaq üçün, biz həyatın seyr
olunması və müqəddəslərin mücahidliyi yolu ilə getməliyik, müqəddəslərlə şəxsi təcrübədə
qarşılaşmaq, əlbəttə ki, nadir hallarda mümkün olur, amma onları bizim gözlərimiz qarşısına
onların qələmə alınmış həyatları və daxili həqiqətlə möhürlənmiş incəsənət çıxarır. Və bu "heç
nə"dən hindlilərin öz miflərinin və məzmunsuz sözlərinin köməyi ilə etdikləri kimi yan keçmək
lazım deyildir, məsələn buddistlərin Brahmayacciii və ya nirvanayacciv qərq olmaları kimi. Biz isə,
əksinə olaraq, açıq bir şəkildə etiraf və etiqad edirik: hələ də iradə ilə dolu olan bütün kəslər
üçün iradənin qəti olaraq ləğv edilməsindən sonra qalan hər bir şey, əlbəttə ki, heç nədir. Amma
həm də əksinə: o kəsdə ki, iradə dönüb geriyə qayıdır və özünü rədd etmişdir, onun üçün bizim
bu qədər real olan dünyamız özünün bütün günəşləri və kəhkəşanları ilə – heç nədir*.

Buddistlərin pracnyaparamitası elə bundan ibarətdir, "hər hansı idrakın o biri tərəfində, ötəsində", yəni o
məqam ki, burada daha subyekt və obyekt yoxdur (bax. İ.Y.Şmidt "Mahayana və Pracnyaparamita
barədə").
*
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QEYDLƏR*
BİRİNCİ KİTAB

1
2

Russo. Yeni Eloiza. Y, 1
Rus dilinə tərcümə F.F.Zelinskinindir.

Kalderonunun "Həyat yuxudur" (1636) dramının süjet kolliziyasının əsasına o situasiya qoyulmuşdur ki,
bu zaman əsas fəaliyyət göstərən şəxs, şahzadə Sexizmyando, yuxudan oyanarkən özünü dustaq
vəziyyətində görür; onun bəxtinə düşən sınaqlardan sonra özünün əvvəlki vəziyyətinə geri qayıdan
şahzadə bir mənəvi çevriliş yaşayır. Kalderonunun dramının fəlsəfi simvolikası ölümün gerçək həyata
yönəmli oyanış kimi anlaşılmasının qədim ənənəsinə gedib çıxır.
4
İngilis təbiətşünası Robert Huk (1635-1703) Nyutonun ümumdünya cazibə qanununu qabaqcadan yalnız
duymuşdu. Nyutonun digər müasirlərinə (İ.Bulyo və C.Borelli) oxşar olaraq, o, belə bir mülahizə irəli
sürmüşdür ki, planetlərin hərəkəti hər bir planeti Günəşə doğru cəzb edən qüvvənin təsiri ilə izah oluna
bilər. Nyuton isə özünün qədəmə aldığı "Natural fəlsəfənin riyazi prinsiplər"də (1687) ümumdünya
cazibə qanununu ilk dəfə olaraq ciddi bir surətdə, riyazi olaraq əsaslandırmışdır.
5
Lavuazye yanma, metalların oksidləşməsi, turşuması və tənəffüs proseslərində oksigenin rolunu
aydınlaşdırmışdır.
6
Höteyə görə ("Rənglər haqqında təlim", 1829), monoxromatik rənglərin təzahür olunma effekti işığın və
qaranlığın qarşılıqlı təsirinin nəticəsidir: sonuncu bizə real olaraq mövcud olan rəngi görməyə imkan
verir. Belə bir nəticəyə Höte qəti olaraq Nyutonun işıq şüasının qaranlıq otaqda prizmanın köməyi ilə
spektral parçalanma təcrübəsi şəraitinin modifikasiyasından sonra gəlmişdir.
7
Şopenhauer, görünür ki, Şellinqin "eyniyyət fəlsəfəsinin" (bu mütəfəkkirin yaradıcılığında müəyyən bir
dövr belə bir ada malik idi) "Bruno, və ya şeylərin ilahi və təbii başlanğıcı barədə" (1802) dialoqunda ən
qabarıq bir şəkildə ifadə olunmuş mərkəzi ideyasını şərh edir.
8
Şopenhauer Fixte yaradıcılığın birinci dövründə onun fəlsəfi mövqeyi (ən tam bir şəkildə "Elmtəlimi"
(1794 – 1797) əsərində əks olunan mövqeyi) ilə, onun "transsedental idealizm" təlimi – o barədə təlimi
ilə ki, hər hansı bir reallıq Mənin şüursuz fəaliyyətinin məhsuludur (buna uyğun olaraq, təbiət bu
fəaliyyətə münasibətdə – yalnız yadlaşmış bir şəkildə xarici gerçəklik olaraq çıxış edən materialdır; bu
yadlaşmanı dəf edərək, Mən özünə qayıdır, amma özü ilə heç bir vaxt qəti olaraq uyğun gələ bilməz, belə
ki, fəaliyyət kəsilə bilməz) - və daha sonrakı (1800-ci ildən sonra) konsepsiyası arasında ziddiyyəti
göstərir, onun çərçivəsi daxilində absolyut – aktual varlıq, Tanrıdır; onun xaricində hər bir şey (təbiət)
qarşımızda varlığın naturfəlsəfə ilə rekonstruksiya olunan sxemi olaraq dayanır. Ziddiyyət həm də ondan
ibarətdir ki, transsedental idealizm özündə şeyin qəbul olunmasını istisna edərək, hər halda təbiəti
tamamlanmış bütöv kimi düşünməyi qeyri-mümkün hesab etmişdir, amma buna baxmayaraq, naturfəlsəfə
(təbiətin aktual bütövlük olaraq nəzəri şərhi) varlığın sxemini təbii obyektlərin reallığından çıxış edərək
bərpa edir.
9
İoniyalılar – bizim eradan əvvəl VI əsrdə Kiçik Asiyanın İoniya polislərində (indiki Türkiyə ərazisinin
qərbi) – Miletdə (Fales, Anaksimandr və Anaksimen) və Efesdə (Heraklit) meydana çıxan qədim yunan
fəlsəfəsinin nümayəndələri. İoniyalılar üçün dünyanı daimi dəyişikliklər prosesi kimi nəzərdən keçirməyə
yönəmli olan oriyentasiya xarakterik idi. Bu dəyişikliklərin əsasında isə hansısa bir əzəli başlanğıc yatır
3

*

Qeydlərin əsası olaraq A.A.Çanışev tərəfindən hazırlanmış mətn götürülmüşdür.
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(su, hava, od, və s.), – həm maddi stixiya və eyni zamanda həm də qanun olaraq. Antik dövrdə onları
"fisioloqlar" adlandırırdılar, yunan sözü olan "fysis", ("cisim") sözündən çıxış edərək.
10
XVIII əsrdə materializmin mexanistik versiyasını işləyib hazırlayan mütəfəkkirlər – Lametri, Helvetsi,
Didro, Holbax nəzərdə tutulur; onlar təfəkkürü materiyanın xassəsi kimi başa düşürdülər.
11
Eleatlar – bizim eradan əvvəl VI əsrin sonunda, V əsrin birinci yarısında antik fəlsəfə məktəblərindən
biri (İtaliyanın sahil zonasında salınan Eleya şəhər-dövlətinin adı ilə belə çağırılırlar). Əsas
nümayəndələri – Ksenofan, Parmenid, Zenon Eleyalı. Ümumi ideya - varlığın (vahid, əbədi olaraq
mövcud, hərəkətsiz, eynicinsli, özlüyündə bölünməz və tamamlanmış olan kimi başa düşülən varlığın) və
həqiqi fikrin eyniyyətinin təsdiqi idi; onlar dəyişikliklərin reallığı , şeylərin çoxluğu barədə tezislərin
düzgünlüyünü özünəməxsus bir şəkildə təkzib etmişlər və o barədə tezisi də təkzib etmişlər ki, "yoxluq
mövcuddur.»
12
Pifaqorçular – pifaqoreizmin davamçıları, pifaqoreizm fəlsəfi fikir istiqaməti olaraq bizim eradan əvvəl
V əsrdən ellinizm dövrünün sonuna qədər mövcud olmuşdur; bizim eradan əvvəl I əsrdən başlayaraq isə
neopifaqoreizm mövcud olmuşdur). Pifaqoreizm Pifaqor tərəfindən əsası qoyulmuş dini ittifaqın
doktrinası əsasında yaranmışdır. Ümumi xüsusiyyəti ədədin (ölçünün) məntiqi olaraq təşkil edən,
oluşduran xaosu kosmosa çevirən başlanğıc kimi anlaşılmasıdır.
13
İ tszin (Çin dilində) – "Dəyişikliklər kitabı", Çin müdrikliyinin kanonik kitabı, onun əsasını daimi və
dövrü olaraq dəyişən dünyanın qapalı strukturunun simvolik ifadəsi kimi şərh olunan 64 heksaqram təşkil
edir.
14
Orta əsrlərin dini filosofları özlərinin dünya anlamında dünyanın vahid Tanrı tərəfindən heç nədən
yaradılması barədə ilahiyyatçı təlimdən çıxış edirdilər; bu təlim öz növbəsində Bibliyanın avtoritetinə
istinad etmişdir (bax: 2 Makk. 7, 28).
15
Antinomiya (yunanca - "qanunda ziddiyyət") – hər biri eyni dərəcədə əsaslandırılmış hesab olunan iki
mühakimə arasında ziddiyyət. Kant "Xalis zəkanın tənqidi"ndə (Transsedental dialektika. Kitab. II, fəsil
2, Bölmə 2) dünyanı vahid bir bütöv kimi düşünmək səyi zamanı meydana çıxan aşağıdakı antinomiyaları
formulə edir: 1) Dünya zaman daxilində başlanğıca malikdir və məkan daxilində məhduddur. – Dünya
zaman daxilində başlanğıca malik deyildir və məkan daxilində sonsuzdur; 2) hər hansı bir mürəkkəb
substansiya sadə hissələrdən ibarətdir. – heç bir şey sadə hissələrdən ibarət deyildir, və ümumiyyətlə
dünyada sadə heç nə yoxdur; 3) təbiətin qanunlarına uyğun olaraq müəyyənləşdirilən səbəbiyyət bütün
hadisələrin izahı üçün kifayət deyildir. Azad (spontan) səbəbiyyət mövcuddur. – heç bir azadlıq yoxdur,
dünyada bütün hər şey yalnız təbiət qanunlarına uyğun olaraq baş verir; 4) dünyaya onun səbəbi kimi
şərtsiz olaraq zəruri olan mahiyyət məxsusdur. – dünyanın səbəbi kimi heç bir mütləq olaraq zəruri olan
mahiyyət yoxdur, nə dünyada, nə dünyanın xaricində.
16
Kronos – Uranın (Səmanın mücəssəməsi) və Geyanın (Yerin mücəssəməsi) oğlu; mifə görə, anasının
təkidi ilə atasını axtalamışdır. Bundan sonra nəhəng div-tanrıların doğuluşunun dayanması birinci dünya
konfliktinin həll olunması, tanrıların və sosial quruluşun sonrakı antropologizasiya imkanı demək idi;
amma eyni zamanda axtalama aktı – kosmik cinayətdir ki, onun təəssüratı, təsiri altında Nükta (Gecə)
Yalanı, Şəhvəti, Qocalığı, Ölümü, Kədəri, Əməyi, Aclığı, Unudulmanı, Qəmi, Döyüşü, Höcəti,
Qanunsuzluğu doğurur. Antik dövrdə Kronosun adı ilə zamanın adının, Xronosun yaxınlaşdırılması və
eyniləşdirilməsi yunanların xalq etimologiyasına xas idi; Roma mifologiyasında Kronos Saturn adı
altında məlumdur, o, amansız zamanın simvolu kimi qavranılmışdır.
17
Fixtenin "Elmtəlimi" nəzərdə tutulur.
18
Bax: Berkli. Gilas və Filonus arasında üç söhbət, 2.
19
Hissi obrazın və mücərrəd eydosun münasibətləri barədə Platon nəzəriyyəsi nəzərdə tutulur (bax,
məsələn: Platon. Dövlət VI, 510 – 511).
20
Kant tərəfindən "Xalis zəkanın tənqidi"ndə (Transsedental analitika, § 10) gətirilən, kateqoriyaların
dörd sinfini (kəmiyyət, keyfiyyət, münasibət, modallıq) əhatə edən cədvələ uyğun olaraq, bütün belə
kateqoriyalar on ikidir – vəhdət, çoxluq, bütövlük, reallıq, inkar və sair; onlar a priori olaraq sintetik
mühakimələr imkanının şərtləridirlər, bu şərtlər, bu şərait nəzəri təbiətşünaslıqda yeni bilik verir.
21
General-bas (fasiləsiz bas, rəqəmlə göstərilmiş bas) – ahəngi işarə edən rəqəmlərlə bas səsi, ifaçı onun
əsasında akkompanementi qurur. Bas sətrinin üzərində və ya altında dayanan rəqəmlər basdan o diatonik
intervalları göstərirlər ki, onlar ahəngin spesifikasını təşkil edirlər. Qeydin şərtiliyi ifaçıya (orqanistə,
klavesinistə) fakturanın detalları üzrə seçim azadlığı verir, yəni improvizasiya elementini nəzərdə tutur.
General-bas üzrə vəsait, akkordların qurulması və birləşdirilməsi haqqında təlim olaraq harmoniya barədə
təlimlərlə ilkin olaraq qismən uyğun gəlmişdir. Kompozisiyada polifoniyanın və homofoniyanın
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general-basla birləşdirilməsi barokkonun musiqi üslubunu səciyyələndirir.
22
Ramo J.F. – XVII əsrin birinci yarısı fransız bəstəkarı; harmoniya üzrə nəzəri əsərlərin müəllifi.
23
Metaməntiqi, verilmiş halda – idrakın a priori formalarının özlüyündə, ümumiliyində və zəruriliyində
formal məntiqin sərhədləri xaricinə çıxan tədqiqinə aid olan.
24
Antik fəlsəfə əzəldən sözdən kütləvilikdə bu və ya digər qərarın xeyrinə arqumentasiya aləti olaraq
aqonal (yunanca - "aqon", mübarizə) istifadə ənənəsi ilə əlaqəli olmuşdur (elə buradan da fəlsəfi həqiqətin
aktual aydınlaşdırılma üsulu kimi dialoq, sualları qoya bilmə və onlara cavab vermə bacarığı kimi
dialektika meydana çıxır). Nəzəri-idraki və formal-məntiqi problemlərin Şopenhauer tərəfindən xatırlanan
məktəblərdə baş verən kristalizasiyası paradoksların, bulmacaların, aporiyaların, sofizmlərin,
paralogizmlərin formulə edilməsinə və bir çox hallarda onların şərhində subyektivizmə gətirib
çıxarmışdır. Bütün bu tendensiyalar bir yerə toplanmış şəkildə eristikanın mübahisə xatirinə mübahisənin
xüsusi instrumental sənəti kimi mövcudluğunda ifadə olunmuşdur.
Eleatlar – baxın. Yuxarıda, qeyd. 20; xüsusən Zenon Eleyalı "Axill və tısbağa», "Nizə", "Stadi" və
başqa aporiyaların ("çözülməzlərin") müəllifi kimi məşhur idi.
Meqarlılar – Sokratın Meqardan olan şagirdi Evklidin əsasını qoyduğu məktəbə mənsub olan
filosoflar. Bir sıra aporiya və paradokslarla məşhurdurlar (Evklid: "Buynuzlu", "Yığın", "Keçəl"); analogiya
üzrə əqli nəticələrin mümkünlüyünü inkar edirdilər (Evklid); eristiklər – "mübahisəçilər" kimi
tanınmışdılar.
Sofistlər – bizim eradan əvvəl V əsrin ortaları, VI əsrin birinci yarısı qədim yunan mütəfəkkirləri
qrupunun ümumi adıdır; sofist (yunanca - "sofos", "bacarıqlı", "müdrik") sözü ilkin olaraq – şəxsi və
ictimai həyatın məsələlərindən agah olan mənasını, sonra isə – ödənişli natiqlik, dialektik, eristika
müəllimi mənasını verirdi. Səciyyəvi cizgi – nəzəri-idraki və humanitar məsələlərə maraqdır, bu maraq
yığcam bir şəkildə Protaqorun tezisində ifadə olunmuşdur: "İnsan - bütün hər şeyin ölçüsüdür.» Əqli
nəticələrin sistematizasiyasının ilk səyləri də və söz yarışmaları gedişində mübahisə edənlərin müraciət
etdikləri sofizmlər adını alan, səhv olduğu qabaqcadan məlum olan, amma özünü həqiqi sübut hökmü
kimi təqdim edən hiylələrin meydana çıxarılması da ona aid edilir.

26 “Yalançı sofizmi aşağıdakı qaydada ifadə olunur: Tam mümkündür ki, yalançı etiraf etsin ki, o,
yalançıdır. Belə bir halda o doğru danışır. Amma doğru danışan kəs yalançı deyildir. Deməli, mümkündür
ki, o, yalançı deyildir”.
“Buynuzlu” sofizmi isə aşağıdakı qaydada ifadə olunur “İtirmədiyin hər bir şeyə sən
maliksən.Buynuzları sən itirməmisən.Buradan belə bir nəticə çıxır ki, sən buynuzlusan”
“Üzü örtüklü olan” sofizmi aşağıdakı mühakiməyə gətirilir:
-Üzü örtüklü olan bu insanı tanıyırsanmı?
-Yox.
-Amma bu sənin atandır, Deməli ki, sən öz atanı tanımırsan.
25
Zəka alman dilində qadın cinsindədir – die Vernunft.
26
Kontradiktor əkslik – ziddiyyətli mühakimələr (anlayışlar) arasında elə münasibətdir ki, bu zaman
onların hər ikisi birlikdə eyni zamanda nə həqiqi, nə də yalan ola bilməzlər: onlardan biri həqiqi, digəri
isə yalandır; üçüncü hal ola bilməz. Şopenhauerdə – məcazi mənada - rasional və hissi idrak arasında hiss
anlayışının özünün dağınıqlığı,hissələrə bolünməsi ucbatından nəzəriyyədə yaranan qarşılıqlı istisna
münasibətinə tətbiqən istifadə olunur.
27
Höte. Torkvato Tasso II, 1.
28
Hansvurst (almanca, "Hans-kolbasa") – alman xalq teatrının komik personajı.
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29

Bu epiqram aşağıdakı kimi səslənir:
Vicdanın şübhəsi
Yaxınlara həvəslə xidmət edirəm, amma – əfsuslar ki! –onlara meylim də vardır.
Budur, bir sual mənə əzab verir: mən, doğrudan da, əxlaqlıyam?
Qərar
Başqa yol yoxdur: onlara nifrət etməyə çalışaraq
Və ruhunda nifrət duyaraq, borcun tələb etdiyini et.
(Şiller İ.H.F. Seç. əsər. 8 cilddə. I c. – М.; Л., 1937. s. 164).
30
Müqayisə edin: Kant. Xalis zəkanın tənqidi. Transsedental analitika. Kitab. II. Giriş.
31
Skeptiklər (yunanca - "tədqiq edən") – antik fəlsəfənin Pirron Elidalı (bizim eradan əvvəl V
əsrin sonu) tərəfindən əsası qoyulan istiqamətinə mənsub olan filosoflar. Hissi biliyin səhih olmaması
barədə Aristotel təliminə istinad etmişlər; görüntünü, gözlə görməni həqiqətin yeganə meyarı elan
etmiş, davranışın ümumi əhəmiyyətə malik olan normalarının əsaslandırması vəzifəsini mənasız hesab
etmişlər. Obyektiv həqiqətə iddia edən filosofları doqmatiklər, özlərini isə – həqiqəti axtaranlar hesab
etmişlər.
Yeni akademiklər – Platon tərəfindən bizim eradan əvvəl 387-ci ildə əsası qoyulan məktəbə aid
olan və Karneadın şəxsində skeptiklərin ideyalarını qəbul edən filosoflar; bunun əsası hələ Qədim
Akademiyada onun dialektik mübahisələri mütləqləşdirmək meyli ilə qoyulmuşdu.
32
Pirron Elidalı (bizim eradan əvvəl təxminən 365-275 illər) – yunan filosofu, "mühakimə
yürütməkdə təmkin göstərməyi" ("epoxe") zəruri hesab etmiş və onu fəlsəfənin əsas metodu kimi qəbul
etmişdir. Pirrona görə, bizim şeylər haqqında təsəvvürlərimiz və onlar barədə mühakimələrimiz nə həqiqi,
nə də yanlış hesab oluna bilməzlər, buna görə də, onların nə təsdiqinə, nə də inkarına meyl göstərmək
lazım deyildir, "sarsılmaz, dəyişməz" qalaraq şeylərə belə bir münasibətdən "ataraksiya" (sakitlik,
soyuqqanlılıq, təlaşa düşməmə) – ölüm və ağrı qarşısında qorxunun dəf edilməsi də daxil olmaqla
"sayıqlamasayaq qarabasma"dan azad olma - meydana çıxır.
33
Paralogizm (yunanca - "düzgün olmayan mühakimə") – qəsdən törədilməyən məntiqi səhvlər
(sofizmdən, kimi isə yanılmaya yönəltmə niyyəti ilə edilən səhvlərdən fərqli olaraq).
34
Papa IV Martinin (1281-1285) zərbi-məsələ çevrilən sözlərindən istifadə edərək, Şopenhauer
Nyutonun onun baxışında səhv kimi görünən rəng nəzəriyyəsinə rişxənd edir.
35
Orta əsr sxolastikasının Aristotel metafizikasından mənimsədiyi anlayışlar.
36
Filosof-sxolast Duns Skot (XIII əsrin ikinci yarısı) belə güman etmişdir ki, yalnız intellekt
təsəvvürün aşağı hissi qabiliyyətindən "ümumi təbiəti" çəkib çıxarır və onu anlayışa çevirir.
37
Ruscaya tərcümə N.İ.Qnediçindir.
38
Yəni, əxlaqın elə bir anlamı ilə bağlı olan sistemlər ki, bu zaman əxlaqi motiv heç bir "xarici"
məzmuna, - nə utilitar-evdemonik, nə də teistik məzmuna malik olmayan, müstəsna dərəcədə özlüyündə
dəyərli olan kimi şərh olunur (bu halda nəzərdə tutulur ki, Tanrı haqqında xalis xarici, cəza və mükafat
verən instansiya kimi təsəvvür fəziləti Tanrıya və insana təmənnasız məhəbbət ehkamı üzərində
əsaslandıran xristian etikasına ziddir).
39
Stoik etika evdemonistikdir ("evdemoniya" yunanca "ruhun yaxşı durumu" mənasını verir),
müdriklik sayəsində daxili azadlığa nail olma vasitəsilə xoşbəxtliyin əldə edilməsinə yönəmlidir; digər
bütün hər bir şey "adiafora" (fərqi, dəxli olmayan) kimi nəzərdən keçirilir; stoiklərin etik idealı –
"ehtirassızlığa" ("apatiya"ya) nail olan və xarici şəraitdən asılı olmayan ("avtarkiya") müdrikdir: müdrik
təbiətin qərəzsizliyinə əməl edir və öz "taleyini" sevir.
40
Stoisizm – antik fəlsəfənin məktəbidir, bu ad həmin məktəbə Afinada portikin (yunanca,
"staya") adı ilə Zenon Kition tərəfindən verilmişdir. Onun ümumən qəbul olunmuş dövrlərə bölünməsi və
ən çox məşhur olan nümayəndələri aşağıdakılardır: Qədim Stoya (bizim eradan əvvəl IY- III əsrlər) –
Zenon, Kleanf, Xrisipp; Orta Stoya (bizim eradan əvvəl II-I əsrlər) – Paneti və Posidoni; Son Stoya
(bizim eranın I-II əsrləri), Qədim Roma – Seneka, Epiktet, Mark Avreli.
41
Peripatetiklər (yunanca "peripateo" - "gəzişirəm") - Aristotel tərəfindən əsası qoyulan
məktəbin fəlsəfi ənənələrinə mənsub olan mütəfəkkirlər. Aristotel irsi əsasında bütün bilik sahələrinin
sistematik bir qaydada işlənib hazırlanması ilə məşğul olmuşlar; ənənə bizim eranın IV əsrinə kimi
mövcud olmuşdur.
Epikürçülər – Epikürün antik fəlsəfədə ardıcılları, ilkin olaraq – Afinada; bizim eradan əvvəl II
əsrin sonunda epikürçülər romalılar içərisində də meydana çıxmışlar (onların ən görkəmlisi –
Lukretsidir). Epikür etikası evdemonikdir: əzabın yoxluğu, olmaması kimi başa düşülən həzz,
Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

537

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana
"ataraksiya" ("sakitlik, dinclik, rahatlıq, asayiş") – yeganə nemətdir; həyəcanlardan və təhlükələrdən yan
keçərək "sezilmədən yaşamağa" səy etmək lazımdır.
42
Horatsi. Məktublar 1, 18, 97.
İKİNCİ KİTAB
1

Nettesheymli Aqippa. Məktublar, V, 14.
Etiologiya (yunanca) – səbəblər haqqında təlim.
3
Şopenhauerin empirik və mücərrəd xarakter haqqında Kant təlimi adlandırdığı ―eyni əməldə təbiətin
mexanizmi ilə azadlıq arasında zahiri ziddiyyətin" Kant tərəfindən həllindən nəticə kimi çıxarıla bilər
(Praktik zəkanın tənqidi. 4.1. Fəsil Z), yəni: ―...Subyektin azadlığı ilə bir araya sığmayan təbii zərurət
yalnız o şeyin təriflərinə, təyinlərinə xasdır ki, o, zamanın şərtlərinə, deməli, yalnız hadisə, təzahür kimi
fəaliyyət göstərən subyektin təyinlərinə tabedir, deməli, onun hər bir əməlini müəyyənləşdirən əsaslar
ondadır ki, o, keçmiş zamana aiddir və artıq onun hakimiyyəti altında deyildir (buraya onun artıq yerinə
yetirdiyi əməlləri və onun bir fenomen olaraq öz gözlərində bununla müəyyənləşən xarakteri aid etmək
lazımdır. Amma digər tərəfdən, özünü, həmçinin özlündə şey kimi dərk edən elə həmin subyekt öz
mövcudluğunu nəzərdən keçirir və o, zamanın şərtlərinə tabe olduğu üçün... onun bu mövcudluğunda
onun üçün onun iradəsinin təyinindən əvvəlcə heç nə yoxdur, hər bir əməli və ümumiyyətlə, daxili hissə
uyğun olaraq onun mövcudluğunun hər bir dəyişən təyinini, hətta onun hissi dünyaya məxsus olan varlıq
kimi mövcudluğunun bütün ardıcıl sırasını onun mücərrəd mövcudluğu şüurunda qətiyyən onun noumen
olaraq səbəbiyyətin əsasını müəyyənləşdirən kimi deyil, yalnız nəticə kimi nəzərdən keçirir. Bu,
münasibətdə zəkavi varlıq özünün qanunu pozan hər bir əməli barədə tam əsasla deyə bilər ki, o, onu
etməyə bilərdi, baxmayaraq ki, bu əməl cari zamanda kifayət qədər müəyyəndir və elə buna görə də,
hökmən zəruridir; əslində, özlüyündə, bu əməl onu müəyyənləşdirən hər bir şeylə birgə onun xarakterinin
yeganə fenomeninə məxsusdur ki, bunu onun özü özünə yaradır və onun əsasında onun özü özünə hər
hansı bir hissiyyatdan müstəqil olan səbəb olaraq bu hadisələrin səbəbiyyətini aid edir‖. (İ.Kant.
Əsərləri:6 cilddə, 4-cü cild, 4.1. M., 1965 s. 426-427).
4
Verilmiş termin kimyada istifadə olunmuşdur və cansız kimyəvi elementlərin (fiziki vasitələrlə –
qarışdırılmaqla, ovxalamaqla, toz halına salmaqla və digər vasitələrlə əlaqələndirilməyən kimyəvi
elementlərin) cəzb etmə və dəf etmə, mövcud olan əlaqələri ləğv etmə və yeni əlaqələri yaratma
qabiliyyətini işarə etmişdir, – guya onlara iradə payı verilmişdir. Belə ki, bu analogiya üzrə qabiliyyət
atom-molekulyar təsəvvürlər hələ ki,qəti olaraq təsdiq olunmayana qədər, XIX əsrin 60-cı illərinə kimi,
məsələn İsveç kimyaçısı T.Berqmanın "De attractianibus selectivis" ("Seçimli oxşarlıq", almancadan
ruscaya tərcüməsi, 1772) əsərində şərh olunmuşdur.
5
Bu adların bir sırada xatırlanması onunla əlaqəlidir ki, onların fəlsəfəsinin əsası o barədə təsəvvürdür ki,
dünyada təsadüf (səbəbsizlik) yoxdur; buna görə də dünya haqqında elm – mexanikadır (Dekart, Lessaj).
6
Angelus Silezius. Kərrubi (mələk) yolçusu, 1, 8.
7
Belə bir qarşıqoyulma tamamilə bəraət qazandırıla biləndir, çünki Platon ideyanı obyektiv reallığa, əgər
Kant terminologiyasından istifadə etsək, "özündə şey"ə çevirərək, onu hipostazlaşdırır və ontolojiləşdirir
(ideya Platonda – təkcəli şeylərdən ayrılıqda mövcud olan transsedental mücərrəd formadır, səhih biliyin
obyektidir, ayrılıqda mövcud olan təkcəli şeylər ona "aiddir"); Kantda isə ideya – dərk edən zəkanın
əməlinin konstitutiv prinsipidir, onun requlyativi və oriyentiridir (müqayisə edin: Kant. Xalis zəkanın
tənqidi. Transsedental analitika. Kitab 1. Bölmə 1).
8
Okkazisionalizm adını alan və XYII əsr Qərbi Avropa fəlsəfəsinin istiqamətini təşkil edən həmin bu
təlimin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, fikrin və ya iradə aktının maddi vəsiləsi özlüyündə onların qeyri-kafi
səbəbi kimi elan olunmuşdur; bədənin və ruhun qarşılıqlı təsiri ilahi müdaxilənin daimi və birbaşa
möcüzəsi kimi izah olunmuşdur.
9
Aristotel fəlsəfəsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən forma – varlığın dörd ali "prinsiplərindən" biridir
(materiya və ya substratla, hər hansı bir hərəkətin mənbəyi və ya təşəkkül prosesinin məqsədi ilə yanaşı),
daha konkret deyilsə, – "eydos"dur, və ya "nə olma"dır, mahiyyətdir ("essensiya") ; Platon ideyasından
fərqli olaraq, o, şeylərin çoxluğu ilə yanaşı müstəqil olaraq mövcud deyildir, onların yalnız konkret
çoxluğunda mövcuddur. Bax. Həmçinin kitab. 3, qeyd. 17.
10
İn və yan (Çin dilində, "qaranlıq" və "işıqlı") – qədim Çin müdrikliyinin cüt anlayışları, Kainatın
dualizmini ifadə edən simvolları: passiv və aktiv, yumşaq və bərk, daxili və xarici, qadın və kişi, dünyəvi
və səmavi, ay və günəş, cüt və tək və s. İn və yan haqqında təlimin kosmoqonik aspekti dünyanın ilkin
2
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xaosdan şey müəyyənliyinə keçidini səciyyələndirir; onların qarşılıqlı təsiri, şeylərin dəyişiklik, qarşılıqlı
çevrilmə və qovuşma prosesini, həmçinin də nizamını, bütün mövcudatın quruluşunu izah edir.
11
Kabbala (qədim yəhudi dilində, "rəvayət") – iudaizmə(yəhudiliyə) əsaslanan gizli təlim, onun əsasları
Kastiliyada XIII əsrin sonunda arami dilində yazılmış "Nur kitabı"nda, və ya "Zoqar"da formulə edilmişdir,
bu kitabın müəllifi, yəqin ki, yəhudi Musa Leonlu ? olmuşdu.
Şopenhauer kabbalanı işarələrlə (ədədlərlə) Kainatın quruluşu arasında anlayış-simvol analogiyaları
prinsipi üzərində qurulmuş bir sıra təlimlərlə eyni sırada xatırlayır (pifaqoreizm, Çin kitabı "İ tszin" və
başqaları). Belə ki, XVI əsrdən başlayaraq kabbala ənənələrində Müqəddəs Yazının sözlərinin, o
cümlədən də, Tanrının adının hərflərinin kosmik hadisələrin simvolları kimi tərkib hissələrinə
parçalanması ilə əlaqəli olan magik-tətbiqi tərəfi, sözün hərflərinin ədəd mənalarının onun başqa sözlə
əvəz olunması ilə, ekvivalent ədəd mənası ilə istifadəsi, və s. üstünlük təşkil edir.
12
Höte. Faust I, 1940. – Enheiresis naturae (yunan - və latın terminlərinin birləşdirilməsi) – "təbiətin
fəaliyyət üsulu.‖
13
Plavt. Eşşəklər, 493-495.
14
Söhbət planetar sistemin ilkin "dumanlıqdan" (diffuz maddəsi buludundan) mərkəzəqaçma qüvvəsinin
təsiri nəticəsində yaranması ilə bağlı Kantın kosmoqonik hipotezindən gedir ("Ümumi təbii tarix və səma
nəzəriyyəsi", 1755). Sonralar (1796) analoji hipotezi Laplas irəli sürmüşdür.
15
Mifə uyğun olaraq, Miken hökmdarı Aqamemnonun qızı İfigeniya, atasının iradəsi üzrə sonuncunun
günahını yumaq üçün özünü qurban verməli idi. Artemidanın xallı maralını onun müqəddəs meşəsində
öldürən Aqamemnon lovğalanmışdı ki, oxu sərrast atması ilə meşələr sahibinin özü ilə də yarışa bilər
(buna görə də, ilahə axayyalların Aqamemnonun başçılığı altında Troyaya üz tutan gəmilərini Troyaya
doğru əsən küləkdən məhrum etmişdi). Hələ antik dövrdə İfigeniyanın qurban verilməsi süjeti Lukretsi
tərəfindən dinin cinayətkar və günahkar amansızlığının sübutu kimi istifadə olunmuşdur (Bax: Lukretsi.
Şeylərin təbiəti haqqında) I, 80-101).
16
Şopenhauerin müqayisəsi qədim, amma indiki zamanda da aktual olan ənənəyə əsaslanır, bu ənənənin
çərçivələri daxilində ədəd (müxtəlif musiqi faktlarının – səslər sırasında, takt ölçülərində və s.
intervalların, pillələr sırasının, nizamının varlığının ifadəçisi olmaqla) musiqini varlığın universalsimvolik şərhinin bu və ya digər elementləri ilə əlaqələndirir, bununla bağlı olaraq, musiqinin dilin son
dərəcə dərin metafizik mənası ilə dolu olan kimi – "təbiətin dilinin" analoqu kimi – anlamı imkanı
meydana çıxır.
17
Təbiətin teleologiyası – təbii proseslərin məqsədəuyğunluğu haqqında, onların nə üçün, hansı məqsəd
naminə həyata keçməsi sualına cavab verən təlim: bu təlimə görə, ideal qaydada qoyulmuş məqsəd (son
nəticə) hadisələrin konkret gedişini qabaqcadan müəyyənləşdirir. Şopenhauer "təbiətin teleologiyası"
anlayışından Kant mənasında istifadə edir və onun üçün özlüyündə mənasız olan, şüursuz təbii
məqsədəuyğunluq (Kanta görə, "məqsədsiz məqsədəuyğunluq") son nəticədə yalnız insani təyinatın
unikal müəyyənliyindən – əxlaqi azadlıqdan - çıxış edilərək başa düşülə bilər (Kantın sözlərinə görə,
―vasitəsilə təbiətin bizimlə öz gözəl formalarında danışdığı belə bir şifrələnmiş məktubun şifrəsinin
açılması" aşağıdakılardan ibarətdir‖. Təbiət sanki bizə nəsə elə bir şey deyir ki, o, yəqin ki, daha yüksək
mənaya malikdir", – biz məqsədi heç bir yerdə tapmadığımız üçün, "təbii olaraq onu özümüzdə axtarırıq,
yəni, orada axtarırıq ki, bu, varlığımızın son məqsədini təşkil edir, – biz onu əxlaqi təyinatımızda
axtarırıq .‖ –İ. Кант əsərləri.: 6 cilddə,.5-ci c.,. М., 1966. s.. 315-317).
18
Mikrokosm (yunanca, "kiçik dünya") – onunla qoşa olan makrokosm (yunanca, "böyük dünya")
kateqoriyası ilə yanaşı qoyulan kateqoriya. Bu kateqoriyaların konseptual məzmunu mikrokosm və
makrokosm arasında oxşarlıq münasibətidir: əgər insanı dünya ilə analogiyada nəzərdən keçirirlərsə,
onda bu, bir qayda olaraq, sonuncunun şəxssiz və ya fövqəlşəxsi kosmik qüvvələr və proseslər içərisində
əriyib itməsinə aparıb çıxarır, əgər əksinə, dünyanı insanla analogiyada nəzərdən keçirirlərsə, onda
kosmosun özü antropomorf olaraq şərh olunur.
Şopenhauer verilmiş halda mikrokosmun və makrokosmun münasibətinin "kosmoloji"
interpretasiyanın tipoloji-ümumiləşmiş nümunəsi kimi Falesin fəlsəfəsinə və onun "antropoloji" şərhinin
nümunəsi kimi Sokratın fəlsəfəsinə müraciət edərək, şərti müqayisədən istifadə edir. Sonuncu o ölçüdə
düzgündür ki, bu ölçüdə Sokrat Delfada həkk olunan "Özünü dərk et" əmrinə əməl edir .
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ÜÇÜNCÜ KİTAB
1

Platon. Timey, 27 d.

Qədim orfik şeirdən alınmış, atalar sözünə çevrilən bu sözlər, mənasına görə "dəvət olunanlar çoxdur,
seçilmişlər isə az" (Mf. 20, 16) deyiminə yaxındır. Bu, sözləri Platon Sokratın dili ilə deyir: .».. Sirlərdən
agah olanlar belə deyirlər ki, "tirsonoslar çoxdur, vakxantlar isə az", və "vakxantlar" burada, mənim
baxışımda yalnız həqiqi filosoflar olmaqdan savayı, başqa bir kimsə deyillər. Onlardan biri olmağa mən
səy etdim – bütün həyatım boyu, bütün qüvvələrimlə, heç nəyi gözdən qaçıırmadan" (Platon. Fedon 69d.).
3
Platon. Dövlət VII, 535 s.
4
Böyük Albert, Teologiya məcmusu, 1, 5, 22. – Bax. Verilmiş termin üzrə Şopenhauerin özünün qeydi,
indiki nəşr, § 54.
5
Platon. Timey 37d.
6
"Varşava Böyük hersoqluğunda səfarətin tarixi" (1816) kitabının müəllifi de Pradtın verdiyi məlumata
görə, verilmiş halda Tomas Penə (Peynə) aid edilən frazanı Napoleon 1812-ci ilin dekabrında, Rusiyadan
qaçdığı zaman tez-tez təkrar edirdi.
7
Bayron. Çayld Harold III, 75.
8
Olimp tanrılarının tarixə, fanilərin işlərinə daimi müdaxiləsi nəzərdə tutulur.
9
Zamanın təkəri, çərxifələk haqqında danışarkən, Şopenhauer, görünür ki, zaman nizamının
mühafizəkarcasına dəyişməzliyini vurğulamaq istəyir: təkər hind-Avropa ənənəsinə uyğun olaraq, –
günəşin səmada hərəkət edən cəng arabası haqqında təsəvvürlə bağlı astral, ulduzlara aid olan, mistik
simvoldur.
10
Appersepsiya (latınca, "qavrayış") – mövcud təcrübəni qavrama imkanı; dərk olunmuş təcrübə. Termin
Leybnits tərəfindən aşağıdakı mənada daxil edilmişdir: tutqun, şüursuz persepsiyadan fərqli olaraq, dərk
olunan qavrayış.
11
Əslində,Drayden. Avessalom və Axitofel I, 163.
12
Şopenhauer qədim yunan miflərinin dözülməz əzabı və əbədi lənəti simvollaşdıran süjetlərini sadalayır.
İksion – Fessaliyada lapiflərin çarıdır; təkəbbürünə və həddini aşan qabalığına, ədəbsizliyinə görə
(olimpiyalıların ziyafətinə buraxılaraq, o, Heranın məhəbbətini qazanmağa çalışmışdır) Zevs tərəfindən
aldadılmış və alovlu təkərə qandallanmışdır, bu təkər Göy qübbəsi üzrə hərəkət edərək, əbədi olaraq
fırlanır. Danaidalar – çar Danayın qızlarıdır, onlar, atasının tapşırığına görə öz ərlərini öldürdükləri üçün
Aiddə altı deşik olan qaba su doldurmaq cəzasına məhkum edilmişlər. Tantal – Zevsin və Plutonun bir
sıra cinayətlərə (Zevsin müqəddəs qızıl itinin oğurlanmasına və etdiyini and içərək inadla boynundan
atmasına; nektarın və ambroziyanın oğurlanmasına və onları öz yaxınları arasında bölüşdürməsinə,
tanrıların hər şeyi bilib-bilmədiyini sınaqdan keçirmək xatirinə oğlunu öldürməsinə və onları onun ətinə
qonaq etməsinə) görə yeraltı səltənətdə əbədi əzablarla cəzalandırılan oğludur: o cümlədən, boğazına kimi
suyun içərisində dayanaraq, o, bu sudan içə bilmir, belə ki, o, yalnız başını suya doğru əyən kimi su
dərhal onun dodaqlarından uzaqlaşır.
13
Epikürə görə, fəlsəfənin məqsədi – ruhun sakitliyi, dincliyi, rahatlığıdır ("ataraksiya"), ölüm və təbiət
hadisələri qarşısında qorxudan azad olmadır.
14
Hürmüzd - (farsca - Ahurmazda, "müdrik hökmdar", yunanca - Ormuzd) – zərdüştçülükdə və
mazdaizmdə ali tanrının adı; Göy qübbəsinin və xeyirxahlıq başlanğıcının personifikasiyası, yunanların
Ariman (Əhriman) adlandırdığı Anhra-Maynyu (farsca, "düşmənsayağı ruh") ilə, şərin və qaranlığın
personifikasiyası ilə daimi mübarizə aparmışdır.
15
Kantın ülvilik nəzəriyyəsi ilə müqayisə edin: Kant. Mühakimə qabiliyyətinin tənqidi. 4.1. Bölmə. 1,
kitab. 2 (§ 23-29).
16
Rus dilinə tərcümə B.L.Pasternakındır.
17
Kənar forma – orta əsr sxolastikasının hər bir mövcud olanın formalarının çoxluğu barədə Aristotel
təliminə gedib çıxan termini, onların vəhdəti ali, mühüm formaya tabe olma ilə şərtlənmişdir; sonuncudan
fərqli olaraq, ikinci dərəcəli, mühüm olmayan əlamətlər mənasını verir ki, onların yox olması şeyin
varlığının sona çatmasına aparıb çıxarmır. Bax. Həmçinin kitab. 2, qeyd. 10.
18
a posteriori (latınca, "sonrakıdan") – təcrübədən əldə olunan bilik.
19
Fərdiləşmə prinsipi– orta əsr sxolastika termini; dünyanın təkrarolunmaz fərdlər çoxluğuna – oxşar,
amma eyni olmayan fərdlər çoxluğuna – ontoloji olaraq şərtlənən parçalanması postulatı mənasını
vermişdir.
2
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Höte. Seçimli oxşarlıq, 1, 6.
G.Lessinqin istinad etdiyi ideya nəzərdə tutulur ("Laokoon, və ya rəngkarlığın və poeziyanın sərhədləri
haqqında", 1766). Bu ideya təsviri sənətin spesifik qanunlarının (“onların predmeti görünən xassələri
ilə, cisimlərdir", burada "hər bir şey yalnız eyni zamanda verilir") və ədəbiyyatın (o, öz predmetinə
əməlin zaman ardıcıllığında malikdir) spesifik qanunlarının müəyyənləşdirilməsinin və onlar arasında
sərhədin qoyulmasının zəruriliyinin əsaslandırması ilə əlaqəlidir, – bu əsaslandırma o barədə təsəvvürlərə
əks olaraq yerinə yetirilir ki, antik poeziya və təsviri sənət eyni süjetləri emal etmiş və oxşar təsviri
metodlardan istifadə etmişlər, yəni, təmizlənmiş, nəcibləşdirilmiş təbiətin (plastik gözəlliyin
harmoniklədirilmiş, ideal-simmetrik dünyasının) təsviri fövqəlvəzifəsini yerinə yetirmişlər. Lessinq,
həmçinin, güman etmişdir ki, antik sənətkar "əzabı yalnız gözəllik və ləyaqət hissinin imkan verdiyi
ölçüdə təsvir etmişdir": "Deyilənləri Laokoona tətbiq edərək, – o deyir ki, – biz dərhal axtardığımız izahı
tapırıq: sənətkar verilmiş şəraitdə, cismani ağrı zamanı mümkün olan yüksək, ali gözəlliyi təsvir etməyə
çalışmışdır. Bu ağrı özünün təhrifedici qüvvəsi ucbatından gözəlliklə bir araya sığmır, və buna görə də, o,
gözəlliyi zəiflətməli idi; qışqırığı o, yox etməli idi, ona görə yox ki, qışqırıq nəcib və qeyri-nəcibliyi üzə
çıxarır, ifşa edir, ona görə ki, o, sifəti çox pis təhrif edir.‖(Lessinq Q.E. Laokoon. M., 1957, s.88-89).
22
Lessinq belə güman etmişdir ki, təsviri sənətin "material hədləri" "yalnız bir məqamın" təsviri ilə
məhdudlaşmışdır, və "belə ki bu bir an sənət tərəfindən əbədiləşdirilir, o, yalnız keçici, ötəri olaraq
düşünülə bilən heç nəyi ifadə etməməlidir.» – Lessinq. Yuxarıda sitat gətirilmiş həmin əsər. S. 90, 92.
20
21

23

Vergili. Eneida II, 774.
"Musanın tapılması" – Avropa rəngkarlığında geniş yayılmış bibliya süjeti. – Bax: Çıxış. 2, 10.
25
Orta əsr fəlsəfəsində universaliyalar problemi (ümumilik problemi) ilə bağlı olan sxolastik terminlər, bu
problem aşağıdakı sual formasında formulə oluna bilər: növlər və cinslər(türlər) müstəqil olaraq
mövcuddurmu və belə bir halda onlar cismanidirmi və ya cismani deyildirlərmi, yoxsa onlar yalnız
təfəkkürdə mövcuddurlar və belə bir halda onlar ayrıcadırlarmı və ya hissi hadisələrdədirlərmi?
Şopenhauer anlayışların ideyalara həqiqi varlıq kimi münasibətdə ikinciliyini vurğulayır.
26
Horatsi. Məktublar I, 19, 19.
27
Vergili. Eneida I, 118.
28
Axillesin Hefest tərəfindən hazırlanan qalxanı müxtəlif təsvirlərlə bəzədilmişdir. – Bax: Homer. İliada
XVIII, 480-609.
29
Kilsə ənənəsinə uyğun olaraq, dörd incili(müşdəni) peyğəmbər İezekiilin(Zülkiflin) kitabından
götürülən dörd qeyri-adi heyvanla müqayisə etmək qəbul olunmuşdur, bu dörd qeyri-adi heyvan insana,
aslana, buzova və qartala oxşardır (İez. I, 4-28). Buna uyğun olaraq, yevangelistlərin emblemi aşağıdakı
şərti təsvirlər oldu: Mattanın – insan (o, incili Məsihin insani nəsil şəcərəsi haqqında hekayətdən başlayır,
onu əsasən insan kimi təsvir edir), Markın – aslan (Mark incili aslan nərə çəkən səhraya hay salan
Yəhyanın xütbəsindən başlayır; Mark Məsihi təbiətin hökmdarı – möcüzə göstərən, ecazkar kimi təsvir
etmişdir), Lukanın – buzov (Luka öz hekayətinin başlanğıcında Zəkəriyyənin qurban verməsi ilə bağlı
xidməti təsvir edir; Məsih onda əsasən Xilaskardır), Yəhyanın – qartal (o, incili Məsihin qartal baxışı
bəsirətini tələb edən ilahi təbiətli olması barədə vəhylə başlayır)).
30
Rus dilinə tərcümə N.İ.Qnediçindir.
31
Şopenhauer Platonun idrakımız həqiqi biliyin mənbəyi olan varlıqdan ayrı düşməsi barədə, biliyimizin
cari gerçəkliklə, hissi təsəvvürlər dünyası tərəfindən təhrif olunması barədə fikrini nəzərdə tutur.
32
Prozerpina – qədim Roma mifologiyasında yeraltı səltənətdə hökmdar qadın (qədim yunan
mifologiyasında Zevsin və Demetranın qızı, Aidin xanımı Persefona ilə eynidir). Homerin "Demetraya"
himnində o barədə danışılır ki, Aid Persefonanı oğurlamış, buna görə də, onun anası yer üzünə quraqlıq
göndərmişdir; Zevs Persefonanı geriyə döndərməyi tapşırmışdı, amma Aid dadına baxmaq üçün ona nar
vermişdir ki, o, bir daha geri qayıtsın. Elə buna görə də, Demetranın qızı ilin üçdə birini ölülər arasında
keçirir, ilin ikidə birini isə – anası ilə; ananın sevinci bu zaman yer üzərinə bolluğu qaytarır.
33
Baltazar Qrasianın "Kritikon" (1651-1657) romanının fabulası - Hər hansı bir İnsanın həyat tarixinin
alleqoriyasıdır: "mağaradan" çıxdıqdan sonra qəhrəman öz həyatının zəkayaqədərki, tutqun başlanğıcını
xatırlayır, sonra onun gözləri qarşısında Kainatın Teatrı, Təbiətin Gözəlliyi çıxış edir, o, Həyatın Axınına
qoşulur, Əsrin Vəziyyəti ilə tanış olur, Ölümlə və Ölməzlik Adası ilə rastlaşıncaya qədər yol keçir.
34
"Kritikon"un bir çox motivləri Servantesin "Don-Kixot"unda üstüörtülü bir şəkildə deyilir; amma
Servantesin satirik alleqoriyalarının subyektiv-fantastik, psixoloji xarakterinə Qrasianda "obyektiv
ağılsızlıq" məntiqi uyğun gəlir. Svift isə, universal satiranın maraqlarında Qrasiansayağı "səyahət"
24
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formasından istifadə edərək, "Kritikon"un nağılvari fantastikasını dəqiq (müqayisəli) mübaliğə ilə əvəz
edərək, aşkar alleqoriyadan imtina edir.
35
Balığın təsviri ilk xristianlar üçün emblem olmuşdur: yunanca - "balıq" sözü "İsa Məsih, Tanrı Oğlu,
Xilaskar" formulasının abbreviaturası kimi nəzərdən keçirilmişdir. Şopenhauer, görünür ki, bu xüsusatı
nəzərdə tutur.
36
Şampolion Jan Fransua (1790-1832) – qədim Misir heroqlif yazısının şifrəsini açan fransız misirşünas.
37
Vəhy, və ya Apokalipsis (yunanca) – Yeni Əhdin sonuncu hissəsi, onun müəllifi ənənəyə görə həvari
İlahiyyatçı Yəhya hesab olunur. Apokalipsis - ilahidən ilhamlanan görüntülərin simvolik təsviridir.
38
Mitra – Hind-İran panteonunun qədim ilahisi, səmavi işıq, günəş və düzgünlük tanrısı. Mitra kultu (bu
kultun İranda və onun sərhədləri xaricində ən geniş yayıldığı zaman: bizim eradan əvvəl I minilliyin sonu bizim eranın I minilliyinin başlanğıcı) özündən sonra çoxsaylı heykəltəraşlıq təsvirləri qoyub getmişdir.
Homer. İliada VIII, 485.
Höte. Vilhelm Maysterin təhsil illəri. Kitab. III.
41
Horatsi. Poeziya sənəti barədə, 372.
42
Fleytada çalan Marsinin kifarada(gitarada) çalan Apollonla qorxmaz rəqabəti birincinin məğlubiyyəti
və onun cəzalanması ilə başa çatmışdır: Apollon bu bədbəxtin dərisini soymuşdu.
43
Höte. Faust I, 582-583.
44
Şiller. Dostlara, 45-49.
45
Anakreon (Anakreont) – qədim yunan şairi, – qocalığın ağrıları və qarşıdan gələn ölümün o duyğusu
fonunda həyatın sevinclərindən ahəngli, şüurlu olaraq bəslənilən həzz almanı vəsf etmişdir. Angelus
Silezius (Yohann Şeffler) – XVII əsrin dini-mistik istiqamətli alman şair-filosofu.
46
Bayron. Çayld Harold III, 72.
47
"Ən görkəmli ingilis şairlərinin həyat təsvirləri" (1779 – 1789) adlı ədəbi-tənqidi əsərin müəllifi
Semyuel Conson nəzərdə tutulur, onlardan birində, Şekspirə həsr olunmuş həyat təsvirində Semyuel
Conson Şopenhauer tərəfindən xatırlanan poetik ədalət tələbini formulə etmişdir.
48
Verilmiş müqayisənin köməyi ilə Conson mövqeyinin faciəvi dünyaduyuma prinsipial olaraq zidd olan
"qapalılığı" vurğulanır, yəni, faciəvi dünyaduyuma xas olan cəhət, faciəvi dünyaduyumla bağlı, məsum,
günahsız əzabların saflaşdırıcı (günahları yuyan) əhəmiyyəti barədə təsəvvür vurğulanır; bu qapalılıq,
Şopenhauerə görə, verilən müqayisənin çərçivələri daxilində xatırlanan digər mövqeləri də
səciyyələndirir:... Səthi optimistik... – yəqin ki, şərin tarixin konstruktiv başlanğıcı kimi şərhi nəzərdə
tutulur ("tarixin gedişi" ilə məhvə məhkum olan kəs məhv olacaqdır);... Protestant-rasionalist... – yəqin
ki – "mütləq qəddar olan alın yazısı barədə" Kalvin təliminə bir eyhamdır (bəzilərinin xilasa, digərlərinin
isə məhvə öncədən təqdiri nəzərdə tutulur, özü də, birincinin göstəricisi kimi insanın öz işində (bu
dünyada) yerdə qazandığı uğur çıxış edir. Və ya, əslində, özlüyündə, yəhudi dünyagörüşü – görünür ki,
İsrailin Tanrı tərəfindən seçilməsi, üstün tutulması barədə iudaizmə xas olan ideya nəzərdə tutulur,
həmçinin o da nəzərdə tutulur ki, Yəhudi-teistik ənənə birinci iki mövqenin mənbəyi, gizli sxemidir.
49
Kalderon. Həyat – yuxudur. I, 2.
50
Obertonlar – vibrator hissələrinin titrəyişləri nəticəsində yaranan və əsas musiqi səsinin spektrinə daxil
olan əlavə səslərdir. Şopenhauer yalnız major üçhəmsədanı təşkil edən yaxın obertonları nəzərdə tutur.
51
Bax. Kitab. 2, qeyd. 17.
52
Əgər müxtəlif registrlərdə natural quruluşa (yəni, nəfəsli alətdə çalma, mahnı oxuma və ya skripkada
çalma halında səsin titrəyişlərinin təcrübi müşahidəsi əsasında yaranan, riyazi olaraq ifadə olunmuş
yüksəklik münasibətinə) əməl olunsa, eyni intervalın tezlik tonlarının münasibəti fərqlənir: "do" eyni
bərabərlikdə olan temperasiyanın "do"suna uyğun gəlmir. Elə buna görə də, XVII əsrdən başlayaraq,
oktavanı riyazi modeli üzrə on iki bərabər yarımtona bölmək qəbul olunmuşdur. Eyni bərabərlikdə olan
temperasiya halında tonun 1/9 fərqi aradan götürülür, oktava qapanır, amma bu, kvintaların
münasibətində düzgün ədəd proporsiyasının itirilməsi hesabına əldə olunur, onunla birgə musiqi
quruluşunun qapanmaması da itirilir. Temperasiya – əslində, musiqidə eyni bərabərlikdə olma
abstraksiyanın daxil edilməsidir, Nyuton məkanına, sosial bərabərliyə və s. analoji olaraq.
53
Əslində, bas istənilən ola bilər.
54
Allegro maestoso (ital., "sürətlə və kədərlə") – simfoniya və ya sonata hissəsi üçün tipik olan temp
işarəsi.
55
Adagio (ital., "ahıstə", "sakitcə") – simfoniya hissəsi üçün və həmçinin də bəzən ayrıca instrumental
əsər üçün tipik olan temp işarəsi.
39
40
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Moll (ital., "yumşaq") – minor tonallığın işarəsi; Dur (ital., "möhkəm") – major tonallığın işarəsi.
Universalia post rem (latınca, "şeylərdən sonra ümumi"), universalia ante rem (latınca, "şeylərə qədər
ümumi"), universalia in re (latınca, "şeylərdə ümumi") – sxolastik terminlər. – Bax. Yuxarıda, qeyd. 26.
58
Da capo (ital. "işarəyə kimi") – musiqi əsərinin artıq öncə rastlaşılan hissəsinin yenidən yaradılmasının
zəruriliyini göstərən işarə.
59
Şopenhauer, görünür ki, biliyin (məsuliyyətli şəxsi təfəkkürün) və fəzilətin Sokrata xas olan
eyniləşdirilməsini nəzərdə tutur – ənənəvi kosmoloji əsaslandırmaya istinad etmədən.
60
Bax. Yuxarıda, qeyd. 54.
61
Rafaelin "Müqəddəs Sesiliya müqəddəslərlə" (təqribən. 1514-1516) rəsmi nəzərdə tutulur.
56
57

DÖRDÜNCÜ KİTAB
cxxii

Emanasiya (latınca, "axma", yunancadan tərcümə yolu ilə yaradılmış termin) – özündən axma
haqqında təlim, yəni, ali mütləq (Plotində "ilkvəhdət") varlığın daha az mükəmməl olan, aşağı pillələrini
yaradaraq, özündən kənara axması prinsipi; dünyada şərin meydana çıxmasını aşağı pillələrdə
mükəmməlliyin çatışmaması ilə izah edir.
Ehtimal ki, dünyanın Tanrıdan qopub ayrılması barədə qnostik təlim nəzərdə tutulur, bu təlimə uyğun
olaraq, dünya ilahi ilk başlanğıcdan son dərəcə uzaqdır və onun antipodudur, amma insan idrakında
("qnosisdə") varlığın vəhdətinin bərpası baş verir.
cxxiv
Şellinq konsepsiyası nəzərdə tutulur, Şopenhauer, bu konsepsiyanı şərh edərək yazır: ‖Fon Şellinq öz
Tanrısında əsası nəticədən uzaqlaşmağa məcbur etmiş və bu parçalanmanı daha möhkəm etmişdir.‖.. Bizi
öyrədərək ki, "Tanrıda onun özü deyil, onun əsası yerləşir, ilk əsas kimi, və ya daha yaxşı deyilsə, Əsası
olmayan kimi‖.. Özü də, indi kifayət qədər məlumdur ki, o, bütün bu nağılı Yakob Bömenin "Dünyəvi və
səmavi sirr haqqında əsaslı xəbər"indən əxz etmişdir; amma Bömenin özünün onu haradan götürdüyünü...
yəqin ki, bilmirlər... Bu, —... dibsiz bir dərinlikdir, valentinianların (ikinci əsrdə bidət təriqət) ona
konsubstansial olan Sükutu mayalandıran Əsassızlığıdır, bu Sükut da zəkanı və dünyanı doğurmuşdur"
(Şopenhauer A. Kafi əsas qanununun dördlü kökü haqqında. – Rus dilində: (ŞopenhauerA. Kafi əsas
qanunun dörd cür kökü haqqında, M.,1900, s.15-16). Bütövlükdə, Şopenhauerin fikrinə görə, verilmiş
konsepsiya substansiyanın "öz-özünün səbəbi" kimi Spinoza anlayışı ilə birtiplidir və "ontoloji sübut"un
modifikasiyasıdır: öncə mahiyyət postulat olaraq qəbul edilir, sonra isə ondan mövcudluq çıxarılır, § 8).
cxxv
Trimurti (sanskrit dilində - "üçlü obraz") – Brahmanın, Vişnunun və Şivanın ilahi triadası: birinci –
dünyanın yaradıcısıdır, ikinci – onun qoruyucusudur, üçüncü isə – onun dağıdıcısıdır. Müxtəlif sektalar
Trimurtini vahid ali tanrının üç ipostası kimi şərh edirlər, o, adətən triadanın üzvlərindən birinin – əsasən
Vişnunun və ya Şivanın adını alır.
cxxiii

Linqam (sanskrit, "linqa", "cinsin işarəsi") – Şivanın əsas simvolu olaraq kişi cinsiyyət orqanının
işarəsi. Linqamda bu tanrının yaradıcı enerjisi haqqında təsəvvür təcəssüm olunmuşdur, baxmayaraq ki,
hinduist triadada ona əsasən Brahmanın hər bir "gününün" sonunda dünyanın və tanrıların məhv edilməsi
rolu ayrılmışdır. Kəllələrdən boyunbağı – Şivanın "böyük asket" olaraq təsvirlərinin atributlarından biri.
cxxvii
2 may 1824-cü il tarixli söhbət nəzərdə tutulur.
cxxviii
Ork (Orkus) – ölülər səltənətinin, həmçinin də ölüm tanrısının qədim Roma adı; qədim yunanlarda
Aidə uyğun gəlir.
cxxix
Höte. Bəşəriyyətin sərhədləri.
cxxx
Söhbət Kurukşetradakı böyük döyüş barədə gedir, onun başlanması ərəfəsində epik personaj Krişna
qəhrəman Arcunanın cəng arabaçısı olur və özünü sonuncuya ali ilahi (Vişnu) kimi təzahür etdirir,
"Bhaqavatgita"nı öz vəhyi kimi xəbər verərək (Mahabharata VI, 23-40).
cxxxi
Rus dilinə tərcümə V.Levinindir.
cxxxii
Şopenhauer, görünür ki, C.Brunonun "qəhrəmani entuziazmının" pafosunu (mütəfəkkiri, şairi,
qəhrəmanı adi həyat üzərində yüksəldən və onu tanrıya bənzədən sonsuzluq məhəbbəti), həmçinin də
verilmiş mövqeyə yaxın olan Spinozaya məxsus "azad zərurət" ideyasını nəzərdə tutur. Spinozanın "azad
zərurət" ideyası azad (ixtiyari) iradə haqqında səthi təlimin inkarı ilə bağlıdır və Brunonun konsepsiyasına
münasibətdə dünyagörüş baxımından birtipli sonsuz substansiya barədə şeylərin çoxluğunun vahid əsası
kimi təlimdən irəli gəlir.
cxxvi

Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

543

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana
Pristli verilmiş əsərin ("Zərurət haqqında fəlsəfi təlim", 1777) VI fəslində yazır: "motivlər olmadan
qərar qəbul etmək qabiliyyəti və ya vicdanın mühakiməsindən və ya meylindən asılı olmayaraq
özünümüəyyənləşdirmə qabiliyyəti mümkün deyildir. Onu güman etmək – səbəblər olmadan nəticəni
qəbul etmək deməkdir... Əgər biz yalnız bir mübahisəsiz faktı etiraf ediriksə, yəni, o mübahisəsiz faktı
ki, iradə özü özünü müəyyənləşdirə bilməz, həmişə motivlərlə, yəni, ruhun mövcud vəziyyəti ilə və onun
qarşısında duran şeylərə münasibəti ilə müəyyənləşir, – əgər bu, qəbul edilsə, onda biz öz qarşımızda
zəruri, mexanikanın qanunları kimi ciddi və dəyişməz olan qanunlara tabe olan tərifə malikik"( XVIII əsr
ingilis materialistləri, Seçilmiş əsərləri, 3 cilddə, З-cü cild, М., 1968. s. 421-422).
cxxxiv
Avqustinə gedib çıxan sxolastik termin.
cxxxiii

Həvari Pavelin aşağıdakı sözləri nəzərdə tutulur: ―İnsan, axı sən kimsən ki, Tanrı ilə mübahisə
edirsən? Məmulat [onu] düzəldəndən soruşarmı ki: Sən niyə məni düzəltdin? Dulusçu gil üzərində
hakimiyyətə malik deyilmi, eyni qarışıqdan o, sayğı ilə istifadə üçün də bir qab düzəldə bilər, aşağı
zümrələr üçün də?‖ (Romalılara məktub. 9, 20-21).
cxxxvi
Höte. İfigeniya Tavridada IV.5.
cxxxvii
Məhəmməd Peyğəmbər – islamın banisi. Quranda təsvir olunan cənnət hissi həzzlər imkanını, o
cümlədən möminlərin hurilərlə cismani yaxınlığını da nəzərdə tutur.
cxxxviii
Homer. İliada XVIII, 113.
cxxxix
Davud şahın ailə dramı – onun tarx-tac uğrunda öz sevimli oğlu Avessalomla (Əbusalamla)
mübarizəsi nəzərdə tutulur, o, qardaşını öldürmüş və atasının əleyhinə üsyan qaldırmışdı (2 Çarlar, 1318). Gətirilən müqayisə çərçivəsində Şopenhauer bu tarixi o mənada şərh edir ki, (oğlunun ölümünü arzu
etməyən və onun itkisindən kədərlənən) Davudun əsas qayğısı hər halda özünün "siyasi" məqsədlərinə
nail olma idi, Avessalomın taleyi deyildi.
cxl
Ovidi. Məhəbbətin əlacı, 293.
cxli
Kviyetiv (ot latın quietus, "sakit", "fəaliyyət göstərməyən") – tam iradəsizliyə, həyatda iştiraksızlığa
yönəmli motivasiyanı işarə edən termin.
cxlii
Ekkl. I, 18. – Kohelet (yəhudi dilində, "kahal", dini yığıncaq) – yığıncaqda danışmaq vəzifəsini yerinə
yetirən kəs, vaiz, moizəçi: yunancaya tərcümədə – Ekkleziast, Qədim Vəsiyyətin (Əhdi-ətiqin) eyni adlı
kitabının Süleyman şahla eyniləşdirilən müəllifinin dillər əzbəri olan adı.
cxliii
Yuvenal. Satiralar X, 81.
cxliv
Homer. İliada XXI, 272.
cxlv
Homer. Odisseya XI, 620.
25 Horasio. Odalar, 11,3.(Yazılmalıdır, Kitabın içində var)
cxlvi
Qədim hindlilərin dini-fəlsəfi təsəvvürlərinə görə, quna – təbii substansiyanın üç vəziyyətinin
işarəsidir: racas-quna – mütəhərrik, ehtiraslı, fəaliyyət göstərən başlanğıc; satva-quna – tarazlaşdırılmış,
müvazinətli xoş başlanğıc; tamas-quna – atil, ətalətli, qaranlıq başlanğıc; bu başlanğıclar, daimi olaraq
dəyişərək, biri digərini əvəz edərək, əzabı, sevinci, biganəliyi doğururlar.
cxlvii
Şekspir. Hamlet III, I
cxlviii
Göstərilən yerdə Herodot Artabanın, Keyxosrovun əmisinin aşağıdakı sözlərlə qurtaran kəlamını
gətirir: ―... Ölüm insan üçün – həyati müsibətlərindən ən arzu olunan xilasdır...‖
cxlix
Bax: Dante. Cəhənnəm XXXIII, 13-76.
cl
30. Leybnits. Teodiseya 1, 8
cxxxv

Adəm, Dante onunla "səkkizinci göydə" söhbət edir. – Cənnət XXVI, 100-142.
Yəni, brahman ənənəsinə uyğun olaraq, mükəmməlliyin dördüncü dərəcəsinə nail olanlar (sanskr.
"sanyasa"), sədəqə ilə yaşayanlar, geyimsiz, mülkiyyətsiz yaşayanlar, bu isə, doğulmalar zəncirini qıran
ölümə aparıb çıxarır.
cliii
Parkalar – Roma mifologiyasında tale ilahələri: Nona, Desima (uşaq doğmanın himayəçisi) və Mora
(mors, "ölüm" sözündəndir). Həyat bağlarını toxuyan və kəsən yunan Moyraları ilə eyniləşdirmişlər.
cliv
Höte. Hissiyyatın təntənəsi IV.
clv
Eros (yunanca - "güclü arzu", "məhəbbət") – məhəbbətin tanrısı-personifikasiyası. Eyni zamanda –
Xaos, Geya, Tartarla yanaşı kosmoqonik və teoqonik ilkin başlanğıclardan biri.
clvi
Amor (lat.) – yunan Erosu ilə eynidir. Mayya ilə paralelin anlaşılması Parmenidin "Təbiət barədə"
poemasına müraciət etməyi tələb edir: onun ikinci hissəsində Eros görüntü dünyasını doğurur.
cli

clii
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Fallos – antik mifologiyada təbiətin məhsuldar qüvvələri ilahisi. Adətən nəhəng falloslu və ya
fallosabənzər başlı idbar şəklində təsvir edilmişdir.
clviii
Laroşfukonun "Maksimalar və əxlaqi düşüncələr" (1665) kitabı nəzərdə tutulur.
clix
Erida – antik mifologiyada ixtilafın personifikasiyası; ilkin kosmoqonik qüvvələrdən biri, Gecənin
qızı, Xaosun nəvəsi.
clx
Manu qanunları – insanların mifik əcdadına, Manuya (sanskr., "insan") aid edilən, brahmanizmin dini
ehkamlarına uyğun olaraq hindlinin davranış qaydaları məcmuəsi; həmçinin, dövlətin idarə olunması və
ədalət mühakiməsi icraatı üzrə nəsihətləri də özündə ehtiva edir.
clxi
Təbii hüquq termini altında insanın öz təbiəti tərəfindən diktə olunan və buna görə də, universal olan
və özgələşdirilə bilməyən bir sıra hüquqları, normaları və prinsiplərinin mövcudluğu ideyasını başa
düşürlər. Bu ideya antik dövrə və orta əsrlərə gedib çıxır: ən intensiv bir qaydada XVIII əsrdə istifadə
olunmuşdur; amerikan "Müstəqillik bəyannaməsi"nin (1776) və fransız "Vətəndaş və insan haqqları
bəyannaməsi"nin (1789) əsası olmuşdur.
clxii
Bax: Platon. Dövlət II, 358s-359s.
clxiii
Bax: Hobbs. Vətəndaş haqqında V, 9.
clxiv
Baxın: Siseron. Qanunlar haqqında III, 3, 8.
clxv
Tövrat. İkinci qanun kitabı. 32, 35. – Bu mətn aşağıdakı qaydada şərh olunur: mömin özünə görə qisas
almır, Tanrıya bel bağlayaraq, tapdalanmış, ayaq altına atılmış hüququna görə intiqamı Tanrının
ixtiyarına buraxır.
clxvi
Kantın kateqorik imperativinin formulə formalarından biri ilə müqayisə edin: ―...Elə hərəkət et ki, sən
bəşəriyyətə həmişə həm öz şəxsində, həm də hər hansı bir başqasının şəxsində, həmçinin məqsəd kimi
yanaşasan və heç bir vaxt ona yalnız vasitə kimi yanaşmayasan‖(İ. Kant, Əsərləri 6 ъilddə, 4-cü cild, 4.1.
М., 1965. s. 270).
clxvii
Müqayisə edin: "Das Märchen vom Schlaraffenland" (Azərbaycancaya tərcümədə: "Görünməmiş
firavan ölkə barədə") – Qrimm qardaşlarının nağıllarının kanonik nəşrləri üzrə, N 158.
clvii

Atmanın və Brahmanın vahidliyini, vəhdətini işarə edən formula.
Şopenhauer sansara (yenidən doğuluş) və karma haqqında təlimləri nəzərdə tutur; yenidən doğulma
yalnız insan qiyafətində,cildində deyil, həm də tanrı və hətta heyvan qiyafətində də mümkündür. Yenidən
doğuluşun xarakteri karma ilə – bütün törədilmiş əməllərin və onların nəticələrinin cəmi ilə müəyyənləşir;
yalnız ləkələnməyən kəs yenidən doğulmur. İndiki zamanda sansara və karma haqqında təlimlərin
Şopenhauer tərəfindən Veda müdrikliyinin hansısa dərin mahiyyətinin mifoloji əxlaqi praktik əksi kimi
şərhi düzgün sayılmır: belə bir qarşı qoyulma mənaya malik deyildir.
clxx
―Çhandoqya Upanişada‖dan latıncaya tərcümə (, 15).
clxxi
Buddist təsəvvürlərə görə, xilas yolu, kasta mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir kəs üçün
açıqdır.
clxxii
Platonun ruhun köçməsi barədə təlimi (bir fəlsəfi mif olaraq) Pifaqor ənənəsindən götürülmüşdür
(Baxın: Dövlət X, 614-621d). Pifaqor antik bioqrafik məlumatlara görə, gəncliyində Şərqə, o, cümlədən
də, Misirə səyahət etmişdi.
clxxiii
Qenquterlər - protestant sektalardan biri, onun əsas ideyası - zülmə, şərə qarşı zor gücü ilə
müqavimət göstərməməkdədir. Şopenhauer, yəqin ki, qernquterlərin müqavimət göstərməmə ideyasının
qədim hinduistlərin canlıya zərər yetirməkdən özünü saxlama (ahimsa) prinsipi ilə eyni qəbildən olmasını
nəzərdə tutur.
clxxiv
Mümkündür ki, burada Riqvedadan (X, 129) götürülən kosmoqonik himnlərdən biri nəzərdə tutulur.
Həmin himnə görə, mövcudatın ilkin vəziyyəti - Vahiddir, onda nə mövcud olan, nə də mövcud olmayan
yoxdur.
clxxv
Yəni ədalət mühakiməsi (ədalət) anlayışına ikili məna – eyni zamanda həm hüquqi, həm də etik –
metafizik məna – verir.
clxxvi
Şopenhauerin gut anlayışına aşağıda verdiyi tərif alman oxucusundan daha çox rus oxucusu üçün
daha aydındır, belə ki, rus oxucusu добрый və хороший sinonimlərinə malikdir.
clxxvii
Summum bonom – patristika və sxolastika termini.
clxxviii
―Telos‖ (yunanca, «məqsəd»)- antik fəlsəfənin termini ayrıca şeylərin, insanın və bütövlükdə
dünyanın təyinatını bildirir.
clxxix
Məqsəd səbəbi haqqında Aristotel təlimi əsasında meydana çıxan sxolastik termin; ali nemət məqsəd
səbəbi kimi.
clxviii
clxix
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clxxx
Qədim yunan mifinə görə, Fiest öz uşaqlarının ətini yemişdi. Fiestə onun uşaqlarının ətini isə qardaşı
ondan qisas almaq üçün vermişdi.
clxxxi
―Aqape‖ (yunanca)- ―özünü qurban edən, qardaşsayağı‖ məhəbbət; ―karitas‖ (latınca)- mərhəmət
məhəbbəti – şəfqət; onlardan həm birinci, həm də ikincisi əsl qərəzsizlik elementini özündə ehtiva edir;
buna görə də, onların sinonimik birləşdirilməsi ―eros‖a qarşıqoyma çərçivəsində mümkündür.
clxxxii
Pieta (italyanca) - mərhəmət, iki anlayışın – özünü unudaraq başqasının əzabına şərik olma və
doğmalarına məhəbbətdə şüurlu sədaqət – birləşməsi kimi; dərd çəkən İlahi Ana obrazı.
clxxxiii
Petrarka. Kansonyere, 21
clxxxiv
Mf. 19, 24
clxxxv
Angelus Silezius. Kərrubi zahid 1, 275
clxxxvi
Budda - buddizmin banisi Sidhartha Qautama nəzərdə tutulur
clxxxvii
Spinoza. Etika , teor. 42, sxol.
clxxxviii
Samanlar (pali dilində)- dünyanı dolaşan zahidlər, (dərvişlər).
clxxxix
Fransisk Assizli (Covanni Bernardone, 1182-1226)- moizəçi və şair, fransiskanlar ordeninin banisi
cxc
Bonaventura (Covanni Fidansa, 1221-1274)- fransiskanlar ordeninin generalı.
cxci
Müqayisə edin: İon 16, 33
cxcii
Yəni ki, Şopenhauer Mayster Ekhartın bir sıra ideyalarının xristian ortodoksiyası üçün qəbuledilməz
olduğunu nəzərdə tutur.
cxciii
Yeni və Köhnə Əhdlərin (Əhdi-cədid və Əhdi- ətiqin) qarşı-qarşıya qoyulması, Şopenhauerdə olduğu
kimi mütləq olmasa da, Yeni Əhd təliminin özünə də xasdır; Köhnə əhd qanununun mahiyyəti öz
gücündə qalır, amma İsa Məsihin təbliği yeni təlim kimi təqdim olunur, burada mərkəzi yeri yaxınlarına
qarşı mərhəmət tutur.
cxciv
Petrarkanın sonetlərinin qəhrəmanı, poetik olaraq Dəfnə (Dafna) ilə eyniləşdirilən Lauraya onun
məhəbbət tarixçəsi nəzərdə tutulur: əfsanəyə görə, ona vurulan Apollon tərəfindən təqib olunan Dəfnə
kömək üçün tanrılara yalvarmış və tanrılar onu dəfnə ağacına döndərmişlər və Apollon onu qucaqlamış,
bundan sonra dəfnəni özünün müqəddəs bitkisi etmişdir.
Yeni Əhd sözü, bu sözlə lütf, inayət (yunanca - "xaris") işarə olunur.
Doketlər ("dokeo", yunanca, "göründüyü kimi") – Məsihin cismani doğuluşunu, mövcudluğunu və
xüsusən ölümünü yalnız belə göründüyü kimi hesab edən ilk xristian qnostik sektalardan biri. Doketlər
Məsihi kosmik varlıq olaraq başa düşürdülər və onun insanda, İsada öz mücəssəməsini tapa biləcəyinin
qeyri- mümkünlüyünü iddia edirdilər.
cxcvii
Tertullian (Kvint Septimi Florens, təxminən 160–220-ci ildən sonra), – ilk xristian yazıçısı, latındilli
patristikanın nümayəndəsi; ilahi həqiqətlərin insan zəkası tərəfindən dərk oluna bilməməsi barədə tezisini
müdafiə etmişdir.
cxcviii
Pelagiyə görə, insan ona xas olan iradə azadlığı üzündən xilasa müstəqil olaraq nail olmağa qabildir.
cxcix
Lüter, o cümlədən, yazır: "Seçilmiş möminlər Müqəddəs ruh vasitəsilə islah edilirlər, qalanları isə
islah olunmadan həlak olurlar. (Мартин Лютер. О рабстве воли. – В кн.: Эразм Роттердамский.
Философские произведения. М., 1987. С. 327-328, 330).
cc
Şopenhauer, ehtimal ki, onu nəzərdə tutur ki, teodesiya məsələsi fəlsəfi baxımdan mənasızdır.
cxcv

cxcvi

cci

Platon. Sofist, 258 d.
Duyğuların Empedokl tərəfindən duyğu orqanının və obyektinin oxşarlığı prinsipi ilə izahı nəzərdə
tutulur.
cciii
Söhbət hind fəlsəfəsində ali metafizik reallıq, şəxssiz başlanğıc - Brahmandan gedir, o başlanğıcdan
ki, bütün hər bir şey onun daxilində yaranır, onun daxilində mövcuddur və öz mövcudluğunu onun
daxilində davam etdirir; onun özü isə – zaman və məkan, səbəb-nəticə münasibətləri xaricindədir,
keyfiyyətə malik deyil və qeyri-müəyyəndir ki, bu da mənfi təriflərin köməyi ilə səciyyələndirilir: dərk
edilməz, dəyişməz, başlanğıca malik olmayan, sonsuz və s. kimi mənfi təriflərin köməyi ilə.
cciv
Nirvana (sanskrit., "sönmə") – buddizmin əsas anlayışlarından biri: insani meyllərin, canatmaların son
məqsədi, neqativ cəhətdən arzuların yoxluğu ilə, pozitiv cəhətdən isə intellektin, hisslərin və iradənin
tərifə yatmayan daxili vəhdəti ilə bağlı olan yüksək, ali vəziyyət; bu, eyni zamanda, adi həyatdan
uzaqlaşma, mütləq müstəqillik, azadlıq vəziyyətinə nail olma mənasını verir.
ccii
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ƏLAVƏ
KANT FƏLSƏFƏSİNİN
TƏNQİDİ
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C`est le privilège du vrai génie, et surtout du génie qui ouvre
une carrière, de taire impunément de grandes fautes.

Voltaire

Böyük zəka sahibinin əsərindəki səhv və yanlışlıqları göstərmək onun məziyyətləri
barədə aydın və müfəssəl hesabat verməkdən müqayisəolunmaz dərəcədə asandır. Ayrı-ayrı və
bir növ özlüyündə asan gözəçarpan bütöv parçalar təşkil edən səhvlər: əksinə, dahinin öz
yaradıqlarına vurduğu möhür onda özünü göstərir ki, onlardakı xəzinə heç vaxt tam dərk edilə
və tükədilə bilmir və buna görə onlar bütöv bir əsrlər sırasının qocalmaz müəllimləri olurlar. Əsl
böyük dühanın mükəmməl yaradığı (əsəri) əbədən bütün bəşəriyyətə dərin və ürəklərə nüfuz
edən o qədər qüdrətli təsir göstərəcəkdir ki, onun nurlandırıcı təsirinin nə qədər uzaq
zamanlara və ölkələrə gedib çıxacağını öncədən demək mümkün deyil. Və həmişə belə
olacaqdır: çünki bu yaradığın meydana çıxdığı dövrün nə qədər maariflənmiş və zəngin
olmasından asılı olmayaraq, düha palma kimi həmişə onu yetişdirmiş torpağın üzərində
yüksəkdə durubhökmranlıq edəcəkdir.
Amma bu dərin nüfuz edən və uzaq təsir dərhal baş verə bilməz, çünki dahi və adi
adamlar arasındakı məsafə çox böyükdür. Dahinin bir insan ömrü ərzində həyat və dünyadan
əxz edib üzə çıxardığı və əldə edilmiş və hazır şəkildə başqalarına verdiyi həqiqət dərhal
bəşəriyyətin malı ola bilməz, çünki sonuncu dahinin onu verməyə malik olduğu dərəcədə bu
həqiqəti qəbul etmək gücünə malik deyil. Bu da azmış kimi, elə doğuluşu anındaca ölməz
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həqiqətin həyatına qəsd edən və Herkulesin beşiyi yanındakı ilanlar kimi elə rüşeymindəcə
bəşəriyyətin xilasını boğmağa hazır olan rəzil qənimlərlə mübarizəyə tab gətirmək üçün o, bu
həqiqət, əvvəlcə saysız- hesabsız dedi-qodu və gic yozumların və səfehcəsinə tətbiqlərin
dolanbac yollarında sərgərdan dolaşmalı, ölüb getmiş yanılmalarla birləşdirmə cəhdlərindən
salamat çıxmalıdır. Bu həqiqət hələ gənc çağında mümkün olan bütün yollarla, minlərlə ötürücü
kanaldan bu nicatverici mənbənin içindəki məzmunu qəbul edib dərk edəcək, tədricən onu
mənimsəyəcək və bu yolla həmin böyük zəkadan bəşəriyyətə axıb gəlməli yaxşılığa, xeyirli
əmələ ortaq olacaq yeni, qərəzsiz bir nəsil yetişənədək çarpışma içində yaşamalıdır. İnsan
türünün, dühanın zəif, amma inadcıl yetişdirməsinin tərbiyəsi belə yavaş gedir.
Kantın təliminin də bütün gücü və önəmi elə bu cür , yalnız vaxt keçdikcə, zəmanənin
ruhu tədricən bu təlimin təsiri altında oluşduğu və özünün ən mühüm və dərin məzmununda
dəyişdiyi təqdirdə bu azman zəkanın qüdrətinə canlı şahidlik edəcəkdir. Bir də ki, zamanın
uçuşunu önləməyə cürət edərək, Kalxas və Kassandranın qədir-qiymətsiz rolunu öz üzərimə
götürməyəcəyəm. Günümüzdə bəzilərinin onu köhnəlmiş saymasına və işi bitmiş, və ya onların
təbirincə, arxada qalmış bir şey kimi qırağa qoymalarına, başqalarınınsa bu cür ədəbsizlik
mülahizələrini əxz edərək, onu saya salmamalarına və ehkamçılığı ilə köhnə realistik
doqmatizmin önşərtlərinə söykənərək, qanmaz höcətli ilə Tanrı və qəlb (ruh) barədə filosofluq
etməyə davam etmələrinə baxmyaraq,- bu da ki, ona bənzəyir ki, yeni kimyada kimyagərlərin
sayıqlamalarına əhəmiyyət verməyə başlasınlar. Bir də ki, Kantın əsərləri mənim zəif mədhimə
ehtiyac duymur: onlar özləri əsrlər boyu öz yaradıcısını şöhrətləndirəcək və yer üzündə Kantın
yazılarında olmasa da, ruhunda daimi yaşayacaqlar.
Əlbəttə, Kant təliminin ən yaxın nəticələrinə, yəni məhz fəlsəfənin bu sonrakı dövrünün
fərqləndiyi cəhd və yönümlərə nəzər salmış olsaq, Hötenin sözlərinin qəmli təsdiqini görmüş
olarıq: “Gəminin sıxışdırıb çıxardığı dalğalar elə o andaca onun arxasında bir-birinə qovuşduğu
kimi, dahi insanlarca (tərəfindən) sıxışdırılıb çıxarılan yanılmalar da çox tezliklə, təbii qanun üzrə
yenidən boşaltdıqları yeri doldurur” (Nəzm və nəsr, 3-cü h., s.521). Amma bu dövr hər cür yeni
və böyük həqiqətin yuxarıda bəhs edilən taleyində yalnız bir adi epizod idi,– indi artıq şəksiz
olaraq, sona çatmaqda olan bir epizod, özü də bu qədər uzun müddət üfürülmüş sabun
köpüyü, nəhayət ki, partlamağa hazırlaşır. Hamı dərk etməyə başlayır ki, əsl və ciddi fəlsəfə hələ
də Kantın qoyub getdiyi yerdə qalıb. Hər halda, onunla mənim aramdakı dövrdə fəlsəfə
sahəsində nəsə edildiyini mən qəbul etmirəm; ona görə mən bilavasitə Kantdan sonrakıyam.
Bu əlavədə nəzərdə tutduğum məqsəd əslində yalnız öz təlimimə bəraət
qazandırmaqdır, çünki o bir çox məqamlarında nəinki Kant təlimi ilə bir araya gəlmir, hətta ona
birbaşa ziddir. Ancaq bunu ayırd etmək zəruridir, çünki Kantınkılardan nə qədər fərqli olmasına
baxmayaraq, mənim bir sıra fikirlərim büsbütün onun təsiri altındadır, qəti şəkildə onunla
şərtlənmişdir və ondan irəli gəlir, və etiraf edirəm ki, şəxsi inkişafımdakı ən yaxşı şeylərə görə
mən, əyani dünyanın təəssüratlarından sonra Kantın yaradıqlarına, eləcə də hindlilərin
müqəddəs kitabına və Platona borcluyam. Amma buna baxmayaraq çox şeydə mən Kantla
razılaşmıramsa, onda onun yanılmalarını ifşa etmədən və buraxdığı səhvləri açıb göstərmədən
onunla olan ixtilafıma bəraət qazandıra bilmərəm. Bax elə buna görə mən burada Kantla tam bir
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ciddiyət və qızğınlıqla mübahisəyə girişəcəyəm, çünki yalnız bu yolla onun təlimini saf–çürük
etmək, arıtlamaq olar və onda sonuncuya xas həqiqət daha böyük bir aydınlıq və qüvvətlə üzə
çıxar. Ona görə gözləmək lazım deyil ki, mənim Kanta olan dərin ehtiramım onun nöqsan və
səhvlərinə də şamildir və mən onlara ehtiyatla və iltifatla toxunaraq, bu sayaq eyhamlarla
şərhimi zəif və ölgün edəcəyəm. Yox, bu cür mərhəmət canlı adama münasibətdə gərəkdir,
çünki zəif insan xisləti hətta ən haqlı etiraza belə çətinliklə tab gətirir, o, lütfkarlıq və qılıqla
pərdələnmiş olsa belə, əsrlərin müəllimi və bəşəriyətin xeyirxahının isə ən azı ona haqqı çatır ki,
onu da zəif yerindən vurmasınlar və ona da çox əzab verməsinlər. Ölüb getmiş şəxsinsə
mərhəmətə ehtiyacı yoxdur: onun xidməti özünə möhkəm yer tutmuşdur; zaman onu get–gedə
daha çox hər cür şişirtmə və kiçiltmələrdən təmizləyəcəkdir. Onun səhvləri məziyyətlərindən
ayırd edilməli, zərərsizləşdirilməli və unudulmalıdır. Ona görə Kanta qarşı polemikamda mən
yalnız və yalnız onun nöqsan və səhvlərini nəzərdə tuturam, düşmən kimi onlara qarşı dururam
və əsla, ört-basdır etmədən, əksinə, daha böyük yəqinliklə məhv etmək üçün qəsdən ən parlaq
işığa çıxararaq, onlara qarşı amansız savaş aparıram. Mən bunda öz tərəfimdən Kanta
münasibətdə hansısa haqsızlıq və nankorluq görmürəm. Amma paxıllıqla bağlı hər cür şübhəni
özümdən kənarlaşdırmaq üçün onun ən böyük xidməti saydığım şeyləri qısaca izhar edərək,
mən elə bu andaca uca səslə Kant qarşısındakı ən dərin ehtiramımı dilə gətirirəm,-və mən bunu
sonradan mənə onu mübahisələndirəcəyim məqamlara toxunmamağa imkan verən ümumi
cizgilərdə edəcəyəm.

* * *
Kantın ən böyük xidməti–hadisənin, təzahürün özündə şeydən fərqləndirilməsidir–
şeylərlə aramızda intellektin, zəkanın olmasını və bunun da nəticəsində şeylərin öz-ölüyündə
mövcud olduğu kimi dərk oluna bilinməzliyini göstərmək yolu ilə. Bu baxışa Kantı Lokk gətirib
çıxarmışdır (bax. Hər cür metafizikaya aid Proleqomenlər). Sonuncu sübut etmişdir ki, şeylərin
ikincili adlandırılan xassələri–səs, qoxu, rəng, bərklik, yumşaqlıq, hamarlıq və s. duyğu
təəssüratlarına əsaslanmış olduqlarından obyektiv cismə, özündə şeyə aid, xas ola bilməzlər;
ona isə o yalnız “ilkin”, yəni məkan və keçilməzliklə şərtlənmiş olan xassələri–yer tutmanı,
formanı, sıxlığı, miqdarı və hərəkiliyi aid etmişdir. Amma bu asan gözə çarpan və necə deyərlər,
şeyləin səthində olan fərqləndirmə Kantın fərqləndirməsi ilə müqayisədə yalnız bir yeniyetmə
prelüdiyası idi. Müqayisəolunmaz dərəcədə daha ali nəzər nöqtəsindən çıxış edərək, Kant
göstərdi ki, o şeylər ki, onlarda Lokk qualitates primariası, yəni özündə şeyin xassələrini görürdü,
əslində yalnız onun bizim dərketmə qabiliyyətimizdəki təzahürünə aiddir, məhz ona görə ki, bu
xassələrin şərtləri–məkan, zaman və səbəbiyyət–bizim tərəfimizdən a priori dərk edilirlər.
Beləliklə, Lokk özündə şeydən onun təzahürünə hiss orqanları tərəfindən qatılan elementi
kənarlaşdırdı; Kantsa beynin funksiyaları tərəfindən daxil edilən ünsürü elə kənarlaşdırdı (bu ad
altında olmasa da) ki, bunun da nəticəsində özündə şeyin təzahüründən fərqləndirilməsi daha
böyük əhəmiyyətli və daha dərin məna kəsb etdi. Amma bununçün Kant idrakımızın aprior
elementlərinin aposterior elementlərindən ayırd edilməsi üzrə çox böyük bir iş görməli olmuşdu
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ki, bu işi də ona qədər heç kəs lazımi ciddiyyət və dolğunluq, səlislik və şüurluluqla etməmişdi:
bu səbəbdən də bu ayırdetmə onun dərin düşüncəli incələmələrinin əsas predmeti olmuşdu.
Hər şeydən öncə qeyd edim ki, Kantın fəlsəfəsi onun sələflərinə üçlü münasibətdədir: 1)
o, Lokkun fəlsəfəsini təsdiqləyir və genişləndirir (indicə gördüyümüz kimi); 2) o, Hyumun
fəlsəfəsindən yararlanır və eyni zamanda onu təshih edir (daha aydın surətdə bu,
Proleqomenlərə, Kantın əsərlərindən bu ən nəfis və girimli olanına ön sözdə özünü göstərir;
təəssüf ki, onu çox az oxuyurlar, hərçənd ki, o Kant fəlsəfəsini öyrənməni qeyri-adi dərəcədə
asanlaşdırır) və 3) Leybnits – Volf fəlsəfəsini təkzib edir. Bu səbəbdən də Kantı öyrənməyə
başlamazdan öncə bu üç sistemin hamısını bilmək gərəkdir. Ancaq, yuxarıda deyildiyi kimi,
təzahürün özündə şeydən fərqləndirilməsi, yəni ideal və real olanın tam əksliyi barədə təlim
Kant fəlsəfəsinin əsas tendensiyasıdırsa, Kantdan sonra tezliklə onların mütləq eyniyyəti barədə
hökmranlıq əldə etmiş iddia Hötenin yuxarıda gətirilən kəlamının qəmli illüstrisiyasıdır, –hərgah
ki, bu iddianın “intellektual baxış” sayıqlamalarından savayı heç bir əsası yox idi və o əslində
cəlbedici qiyafə və təmtaraqlı cəfəngiyatla maskalanmış vulqar baxışlar müstəvisinə qayıdış idi.
Bu sayaq iddia bayağı və istedadsız Hegelin bundan da qaba mənasızlığı üçün layiqli çıxış
nöqtəsi oldu.
Təzahürün və özündə şeyin Kantsayağı fərqləndirilməsi öz dərinliyi ilə bu sahədə əvvəllər
edilənləri nə qədər üstələdisə, bir o qədər də o öz nəticələrinə görə məhsuldar oldu. Doğrudan
da, tamamilə yeni yolla və predmeti tamamilə yeni baxış nöqtəsindən işıqlandırmaqla Kant tam
orijinal və müstəqil bir surətdə Platonun yorulmadan və özüsayaq (özünəməxsus) bir şəkildə
təkrarladığı bir həqiqətə gəlib çıxmışdır; bu, hisslərə gələn, özünü göstərən dünya həqiqi varlığa
malik deyil, yalnız əbədi oluşmadır; o eyni zamanda həm mövcuddur, həm də mövcud deyil,
onun dərkisə, dərketmədən çox xəyali, ilğımlı arzudur. Eyni şeyi Platon, mif qiyafəsində,
Respublikaların VII kitabının əvvəlində, –onun əsərlərinin haqqında bu əsərin üçüncü kitabında
xatırlatdığım bu ən mühüm yerində ifadə edir, –o insanları qaranlıq kahanın divarına
zəncirləmiş, arxalarında, mağaraya girişin önündə nə düşüb qalxan həqiqi işığı, nə də keçib
gedən şeyləri görməyən əsir dustaqlara bənzədir, dustaqlar yalnız həqiqi şeylərin divarda
oynaşan kölgələrini və kahadakı ocağın tutqun işığını görürlər, –və düşünürlər ki, bu kölgələr elə
əsl gerçəklikdir və onların növbələşməsini təyin etmək – əsl müdriklikdir. Yenə də, başqa bir
formada olsa da, eyni həqiqəti Vedalar və Purananın əsas təlimi, yəni məhz Mayya haqqında
təlim ifadə edir: Mayya dedikdə Kantın özündə şeydən fərqli olaraq təzahür adlandırdığı şey
başa düşülür; çünki Mayyanın yaradığı elə bizim yaşadığımız bu görünən dünya, bu sehrbazlıq,
bu əbədi əldən çıxan, ortadan qeyb olan və içi boş kabusdur ki, onu da optik aldanma və ya yuxu
ilə müqayisə etmək olar, bu insan şüurunu hər yandan saran örtükdür, –nəsə elə bir şey ki,
onun barəsində demək ki, o mövcuddur və o mövcud deyil – eyni dərəcədə doğrudur və doğru
deyil. Kantda bu təlim nəinki tam yeni və orijinal bir üsulla şərh edilmişdir, o həm də sakit və
ayıq tədqiqat yolu ilə sübut olunmuş və mübahisələndirilməz bir həqiqət dərəcəsinə
çatdırılmışdır, –halbuki Platon və hinduslar onu dünyanın ümumi seyri ilə əsaslandırır, onu öz
şüurlarının bilavasitə səsi kimi izhar edir və onu aydın və fəlsəfi bir formadan daha çox şairanə
miflər şəklində ifadə etmişlər. Ona görə Yerin tərpənməz Günəş ətrafında hərəkət etdiyini
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öyrədən pitaqorçular Hiket, Filolay və Aristarx Kopernikə necə münasibətdədirlərsə, onlar da
Kanta o cür münasibətdədirlər. Dünyanın xəyaliliyinin, kabusanəliyinin aydın dərki və sakit, ciddi
isbatı – Kant fəlsəfəsinin əsası, onun canı və bununla birgə də onun ən ulu məziyyəti də elə
budur. Kant buna onunla nail oldu ki, idrakımızın obyektiv aləmin fantasmaqoriyasını yaradan
mexanizmini heyrətamiz bir məharət və müfəssəlliklə incələyib ayırd etdi. Kant fəlsəfəsi ilə
müqayisədə olduqca kobud olan bütün əvvəlki qərb fəlsəfəsinə bu həqiqət agah deyildi və buna
görə həmişə sanki yuxuda danışırdı. İlk dəfə Kant onu yuxudan oyatdı və bu üzdən də sonuncu
yuxulular (Mendelson) onu “hər şeyi parçalayıb dağıdan” adlandırdılar. Kant göstərdi ki,
varlıqda, yəni ümumiyyətlə təcrübədə sarsılmaz zərurətlə hökm sürən qanunlar varlığın özünün
izahına tətbiq oluna bilməz; onların qüvvəsi sırf nisbidir, yəni varlıq, ümumiyyətlə təcrübə
dünyası verildiyi andan etibarən başlayır; və deməli, əgər biz dünyanın və özümüzün varlığını
izah etmək istəsək, onlar bizə ipucu verə bilməzlər. Kantdan əvvəlki qərb filosofları
düşünürdülər ki, hadisələri, təzahürləri, bir–biri ilə bağlayan qanunlar (o qanunlar ki, onların
hamısını–məkanı, zamanı, səbəbiyyəti və məntiqi ardıcıllığı mən əsas qanununun düsturuna
müncər edirəm) mütləqdirlər və heç nə ilə şərtlənməmişlər, aeternae veritates–dirlər; dünyanın
özü yalnız onların sayəsində və onlara uyğun mövcuddur və buna görə onların kələfinin ucu
dünyanın sirrinin, müşkülünün həllinə aparıb çıxarmalıdır. Bu məqsədçün yaradılmış fərzetmələr
(Kant tərəfindən “zəka ideyaları” adı altında tənqid olunan) əslində yalnız ona xidmət edirdilər
ki, onların vasitəsilə sadə təzahürü, Mayyanın yaradığını, Platonun kölgələr dünyasını,–yeganə
və ali reallıq dərəcəsinə qaldırır, onu şeylərin ən dərin və həqiqi mahiyyəti yerinə qoyur və
bunun da nəticəsində sonuncunun doğru–dürüst anlaşılmasını qeyri–mümkün edirdilər,–bir
sözlə, yatanları daha dərin yuxuya verirdilər. Kant göstərdi ki, bu qanunlar, və deməli, dünyanın
özü də subyektin dərketmə üsulu ilə şərtlənmişlər və deməli, biz onların rəhbərliyi altında nə
qədər tədqiq edib əqli nəticələr versək də,–əsas şeydə, yəni özündə dünyanın maliyyətinin
dərkində və təsəvvürdən asılı olmayaraq biz bir addım da irəli getməyəcəyik, yalnız çəmbərin
içindəki dələ kimi yerimizdə sayacayıq. Ehkamçı filosoflaı o adamlarla müqayisə etmək yerinə
düşərdi ki, onlar düşünürdülər ki, irəli getməklə dünyanın sonuna gəlib çıxmaq olar; Kantsa bir
növ dövri–aləm səyahəti etdi və göstərdi ki, yer yumru olduğundan təkcə üfüqi hərəkət etməklə
heç cür onun hüdudlarından kənara çıxmaq olmaz, hərçənd ki, bu heç perpendikulyar hərəkətlə
də mümkün deyil. Eynilə bu cür demək olar ki, Kantın təlimi göstərir ki, dünyanın başlanğıc və
sonunu bizdən kənarda yox, öz daxilimizdə axtarmalıyıq.
Bütün bunlarsa ehkamçı fəlsəfə ilə tənqidi və ya transsendental fəlsəfə arasındakı
təməli, fundamental fərqə əsaslanır. Çox vaxt itirmədən bu fərqi özünə misalda aydınlaşdırmaq
istəyən hər kəsə mən ehkamçı fəlsəfə örnəyi kimi Leybnitsin “De rerum originatione radicali”
başlığı daşıyan və ilk dəfə Leybnitsin fəlsəfi əsərlərinin Erdmann nəşrində, c.1, səh. 147,çap
olunmuş bir mühakiməsini tövsiyə edə bilərəm. Bu mühakimədə sırf ehkamçı tərzdə, ontoloji və
kosmoloji sübutların köməyilə və veritatum aeternarum–un əsasında, xeyli saz şəkildə a priori
olaraq dünyanın mənşəyi və mükəmməlliyi nəticəsinə gəlinmişdir; düzdür, ötəri olaraq müəllif
etiraf etməyə məcbur olmuşdur ki, təcrübə məhz burada nümayiş etdirilən kamilliyə əks olanı
göstərir,–odur ki, təcrübəyə qandırılır ki, o, belə şeylərdə heç nə anlamır və fəlsəfə a priori
qeybdən xəbər verəndə, o dilini dinc saxlamalıdır. Kantın simasında tənqidi fəlsəfə bax elə bu
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cür metoda qarşı çıxış edir; o, köməyilə bu cür doqmatik qurmaların ucaldıldığı veritates
aeternas–ı araşdırmalarının predmeti edir, onların mənbəyini axtarır və onu insan başında tapır,
o yerdə ki, onlar ona məxsusi xas olan və obyektiv dünyanın qavrayışına xidmət edən
formalardan boy atırlar. Beləliklə, əzəmətli doqmatik qurmalar üçün material verən daş
karxanası məhz burada–beyindədir. Amma bu nəticəyə gəlib çatmaq üçün tənqidi fəlsəfə
əvvəlki ehkamçılığın söykəndiyi veritatum aetarnarumun hüdudlarından kənara çıxmalı idi; o
onların özlərini öz tədqiqatının predmeti etməli, yəni transsendental olmalı idi. Bu keyfiyyətdə
o, daha sonra öyrədir ki, biz onu dərk etdiyimiz kimi obyektiv dünya özündə şeylərin
mahiyyətinə aid deyil, yalnız sonuncunun a priori olaraq, insan intellektində (yəni beynində)
olan formaları ilə şərtlənmiş təzahürüdür və buna görə onda təzahürlərdən başqa bir şey ola
bilməz.
Kant o şeyin dərkinədək gəlib çıxa bilməmişdir ki, özündə şey–iradə, təsəvvür kimi dünya
isə – təzahürdür. Amma o sübut etdi ki, təzahür edən dünya subyektlə olduğu qədər obyektlə
də şərtlənmişdir; onun, yəni təsəvvürün təzahürünün ümumi formalarını ayırd edərək, o
göstərdi ki,həm obyektdən, həm də subyektdən çıxış edərək, onları bütün
qanunauyğunluqlarında nəzərdən keçirmək və dərk etmək olar, çünki onlar əslində hər ikisinin
bitişmə sərhədidirlər; və buradan o nəticə çıxardı ki, bu formaların köməyilə heç vaxt nə
obyektin, nə də subyektin dərinliyinə varmaq, yəni dünyanın əsl məğzini, özündə şeyi dərk
etmək olmaz.
Kant özündə şeyi bir nəticə olaraq, düzgün çıxarmamışdır (aşağıda göstərəcəyim kimi), –
o, qeyri-ardıcıllığa yol vermişdir ki, bunun da əvəzini təliminin bu əsas hissəsinə çoxsaylı və
dəfolunmaz həmlələrə tuş gəlməklə verməli oldu. O, özündə şeyi birbaşa iradə olaraq qəbul
etmədi – bununla belə o, insan əməllərinin təzahür qanunlarından tamamilə fərqli, onlara
əsasən izah oluna bilməyən və özündə şeyin bilavasitə yaxınlığında olan bir şey kimi şəksiz
mənəvi önəmini təsvir edərək, bu yönümdə böyük cığıraçan addımı atmışdır. Kantın ikinci
xidməti bundadır.
Kantın üçüncü xidməti sxolastik fəlsəfənin tam devrilməsi, alt-üst edilməsidir.
Sonuncunun altında mən Avqustinin başladığı və bilavasitə Kantdan öncə bitən dövrü nəzərdə
tuturam. Sxolastikanın mahiyyəti, Tennemanın düzgün təyininə görə, dövlət dininin fəlsəfə
üzərindəki qəyyumluğundan ibarətdir, odur ki, ikinciyə yalnız birincinin öncədən yazdığı, təyin
etdiyi ehkamları isbatlamaq və bəzəmək qalır. Sözün əsl mənasında sxolastiklər, Suaresə qədər,
fəlsəfəyə bu rolu şüurlu sürətdə aid edirdilər; sonrakı filosoflar eyni şeyi şüursuz şəkildə
edirdilər, ən azı, bunu açıq etiraf etmirdilər. Adətən hesab edirdilər ki, ehkamçı fəlsəfə təxminən
Dekartadək mövcud olmuş, Dekartdan sonra isə, guya, tam yeni, müsbət ehkamdan azad və
müstəqil tədqiqat dövrü başlanır: Əslindəsə Dekart və onun xələflərindəcciv biz bu tədqiqat
azadlığını tapmırıq, –olsa-olsa, onun görüntüsünə və bir də ki, ona canatmaya rast gəlinir.
Əlbəttə, Dekart görkəmli bir zəka idi və dövrünü nəzərə alsaq, xeyli çox şey etmişdir. Amma
əgər sonuncunu kənara qoysaq və onu, ona aid edildiyi kimi, düşüncəni hər cür buxovlardan
azad edib-etmədiyi və müstəqil, sərbəst tədqiqatın yei bir dövrünü yaradıb yaratmadığı baxış
nöqtəsindən qiymətləndirsək, aşkar olar ki, o özünə mühit və zamanın erkən aşıladığı fikirlərin
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buxovlarını qırıb atan skeptik görkəmi versə də, o bunu hələ qeyri-ciddi, yalnız özünü göstərmək
və bir anlığa edir; onunçün edir ki, əl-qolunu yenidən və daha güclü surətdə onlarla bağlasın.
Onun xələfləri də–ta Kantadək, elə bu cür hərəkət edirlər. Bu sayaq azad düşünərə Hötenin şeiri
çox yaxşı yaraşır:

Çox oynayan, uzunayaq
Cırcıramaya oxşatdım onu
Ora tullanır, bura atlanır
Eyni otun üstündə o.
Kantın özünü elə göstərməyə əsası var idi ki, guya o da eynilə bu cür düşünür. Amma ona
izn verilən aldadıcı tullanışdan (çünki artıq bilirdilər ki, o geriyə-ota gətirib çıxarır), – bu dəfə
uçuş alındı: aşağıda duranlara onun qayıtmasına ümid etmədən yalnız onu gözlərilə müşayiət
etmək qalır.
Beləliklə, Kant öz təlimində bütün bu çox uzun müddət və bu qədər yalançıcasına sübut
olunan ehkamların sübutolunmazlığı nəticəsinə gəlməyə cürət etdi. Spekulyativ teologiya və
onunla bağlı olan rasional psixologiya ondan öldürücü zərbə aldılar. O vaxtdan onlar alman
fəlsəfəsindən yox oldular və əgər iş bitiriləndən sonra orada-burada hansısa sözlər qalıbsa,
yaxud da, hansısa fəlsəfə professoru gözünün qarşısında Tanrı xofunu tutaraq, həqiqətə həqiqət
kimi qalmaq imkanı verirsə, qoy bu bizi yanıltmasın. Kantın xidmətinin azmanlığını yalnız o kəs
tam qiymətləndirə bilər ki, o, bu ehkamların təbiətşünaslığa, eləcə də XVII və XVIII əsrlərin ən
yaxşı yazıçılarının fəlsəfəsinə belə nə qədər təsir göstərdiyini bilir. Kantdan sonra alman təbiət
elmi əsərlərindəki tonun və metafizik zəminin dəyişməsi heyrətləndiricidir: ona qədər onlar
indiyədək İngiltərədə malik olduqları xarakterə malik idilər. Kantın bu xidməti onunla bağlıdır ki,
təzahür qanunlarını dərrakəsizcəsinə rəhbər tutma, onların əbədi həqiqətlər dərəcəsinə
qaldırılması, yəni keçici təzahürün, hadisənin dünyanın özlüyü, mahiyyəti dərəcəsinə
yüksəldilməsi, – qısa desək, sərsəmliyində ipləməliyə çatan realizm bütün fəlsəfədə – qədim,
orta və yeni fəlsəfədə şəriksiz şahlıq edirdi. Berkli, ona qədərsə Malbranş bu realizmin
birtərəfliliyini və yalanlığını başa düşmüşdü, amma ona yetərli əks– təpki verə bilmirdi, çünki
onun yalnız bir bəndinə hücumla məhdudlaşmışdı. Avropada, ən azı fəlsəfədə, bütün müsəlman
Asiyasında hökm sürən və hətta dini inancların predmeti olan dünyanın idealist anlamını
bərqərar etmək yalnız Kanta nəsib olmalı idi. Deməli, Kantacan biz zamanın içindəydik, indisə
zaman bizim içərimizdədir və s.
Eynilə bu cür etika da realist fəlsəfə tərəfindən mütləq və özündə şeyə tətbiq oluna bilən
təzahür qanunlarına görə nəzərdən keçirilirdi; ona görə əxlaq təlimi ya evdemonizmə, ya da
Yaradanın iradəsinə, ya da nəhayət, “mükəmməllik” anlayışına,–əslində, boş və məzmunsuz bir
anlayışa, çünki onunla mənasını yalnız tətbiq olunduğu şelərdən kəsb edən sadəcə hansısa bir
münasibəti işarə edirdilər: axı “mükəmməl olmaq”–deməli, öncədən artıq müəyyən edilməli
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olan və onsuz “mükəmməllik” özlüyündə heç bir konkret təsəvvür verməyən adsız bir ədəd
olan, hansısa fərz edilən və bu zaman verilmiş olan bir anlayışa uyğun olmaq deməkdir,–
əsaslanırdı. Əgər bu zaman həm də fikirdə “bəşəriyyət” anlayışını tutur və beləliklə əxlaq
prinsipi olaraq “kamil bəşəriyyətə” canatmanı irəli sürürlərsə, onda bu yalnız onu bildirir ki,
“insanlar necə olmalıdırlarsa, elə də olmalıdırlar”, bundansa heç kimin ağlı artmayacaqdır,
yaxud Faust demişkən: “man ist so klug vie zuvor” ( ). Əslinə baxsaq, “mükəmməl” – verilmiş
halda onun növ anlayışında olan bütün predikatların göz önündə və deməli, gerçək mövcud
olmasını bildirən “toplu”, “məcmu” anlayışının demək olar ki, sinonimidir. Ona görə mütləq və
in abstracto mənada işlənən “mükəmməl” sözü, eləcə də “hərtərəfli, tam kamil varlıq”
haqqında və s. boşboğazlıq heç bir məna kəsb etmir. Bütün bunlar–boş söz ifrazatıdır. Buna
baxmayaraq, keçən əsrdə bu mükəmməllik anlayışı işlək pul, az qala bütün əxlaqçılığın və hətta
ilahiyyatçılığın təməlində duran künc daşı idi. O dillər əzbəri idi, odur ki, axırda iş birbaşa
ədəbsizliyə gəlib çatdı. Hətta o vaxtın ən yaxşı yazıçıları belə, məsələn Lessinq kimi, ən ağlamalı
bir surətdə bu mükəmməllik və qeyri-mükəmməlliklərdə batıb qalırdılar. Bu zaman az-çox
düşünən hər bir baş hiss etməyə bilmirdi ki, bu anlayış hər cür müsbət məzmundan
məhrumdur, çünki cəbr simvolu kimi sadəcə in abstracto münasibəti bildirir. –Artıq dediyim
kimi, Kant, əməllərin şəksiz və böyük etik mənasını təzahür və onun qanunları sahəsindən ayırıb
çıxararaq, onda özündə şeyə, yəni dünyanın əsl məğzinə, özlüyünə aid bir şeyi təyin,tərif etdi,–
halbuki təzahür, yəni məkan, zaman və onları dolduran və onlarda səbəbiyyət qanunu üzrə
əlaqələnən hər şeyi o kövrək və boş yuxugörmə kimi təsvir etdi.
Qoy bu qısa və öz problemini əsla əhatə etməyən giriş mənim Kantın ulu əsərlərinə olan
hörmətimin şahidliyi olsun. Bu sətirləri mən həm öz məmnunluğum xatirinə, həm də Kantın
xidmətlərini onun səhvlərinin qərəzsiz aşkarlanmasında ardımca getmək istəyənlərin
yaddaşında yenidən canlandırmaq üçün yazdım. İndisə mətləbə keçirəm.

* * *
Kantın böyük işinin böyük səhvlərlə müşayiət olunmalı olduğu artıq tarixi nöqteyi–
nəzərdən aşkar görünür. Doğrudan da: o, on dörd əsr ərzində hökmran olmuş sxolastikaya (bu
sözün geniş mənasında) son qoyaraq, fəlsəfədə ən böyük inqilab etdi və dünya fəlsəfəsində
yeni, üçüncü dövrü açsa da, onun meydana çıxmasının bilavasitə nəticəsi demək olar ki, mənfi
idi: ardıcıllarının heç olmasa bəlli bir müddətə əldə rəhbər tutacaqları bitkin bir yeni sistem
qoyub getmədiyindən, hamı hiss etdi ki, nəsə böyük bir şey baş vermişdir, amma heç kim
bilmirdi ki, nə. Hamı çox gözəl bilirdi ki, bütün əvvəlki fəlsəfə yalnız barsız bir xülya idi ki, hamı
indi ondan ayılmışdı,–amma heç kəs bilmirdi kİ, onun yerinə nə qoyulmalıdır. Müdhiş bir mənəvi
boşluq, onu nə iləsə doldurmaq dəfolunmaz tələbatı yarandı, hətta böyük bir publika arasında
da ellik bir maraq oyandı. Və budur, mənəvi qüvvələrin daxili coşqusu ilə deyil (məsələn,
Spinozada olduğu kimi, hətta ən əlverişsiz anlarda belə üzə çıxan qüvvələrin) yaranmış tələbatla
sövq edilən və hər cür görkəmli istedaddan məhrum olan bəzi cənablar zəif, biçimsiz, çox vaxt
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birbaşa cəfəng nəzəriyyələr düzüb qoşmağa başladılar ki, artıq bir kərə həyəcana gətirilmiş
cəmiyyət əsl alman səbrilə uzun müddət onlara qulaq kəsilərək diqqət bəxş edirdi.
Yəqin ki, böyük bir fəlakət yer üzünü dəyişdirdiyi, dəniz və qurunun öz yerini tərk etdiyi
və yeni dünya quruluşunun planı çəkildiyi zaman buna oxşar bir şey artıq bir dəfə baş vermişdi.
Amma təbiətin hər biri öz arasında və başqaları ilə harmoniyada olan dayanıqlı formaların yeni
sırasını yaratmasınadək hələ çox vaxt keçməli idi: öncə bir-birilə və öz aralarında uzlaşmayaraq,
uzun müddət davam gətirə bilməyən, amma qalıqları hələ indi də mövcud olan və özlərində
yeni yaradılan təbiətin bu doğuş gücənmələri və tərəddüdləri barədə xatirə saxlayan əcaib,
bədheybət təşəkküllər irəli çıxdı. Və Kantın fəlsəfədə bu cür böhran və bu cür əcaib düdəmələr,
degeneratlar dövrü yaratmasından o nəticəni çıxarmaq olar ki, onun işi bitməmiş, mənfi və
birtərəfli olmuş və böyük səhvlərlə bağlıdır. İndisə elə bu səhvlərin tədqiqinə keçəcəyik.

* * *
Hər şeydən öncə xalis zəkanın bütün tənqidinin məqsədini özündə ehtiva edən əsas fikri
araşdıraq. Öz sələflərinin, doqmatik filosofların baxış nöqtəsində duraraq, Kant onlarla birgə
aşağıdakı zənnetmələrdən çıxış edir: 1) metafizika hər cür mümkün təcrübənin hüdudlarından
kənardadır; 2) sonuncu heç vaxt özləri təcrübədən əxz edilən prinsiplər üzrə tapıla bilməz
(Proleqomenlər, §1); mümkün təcrübədən o taya yalnız hər cür təcrübəyədək və deməli, ondan
asılı olmayaraq bildiklərimiz keçib gedə bilər; 3) bizim ağlımızda həqiqətən bəzi bu sayaq
prinsiplər mövcuddur: bunlar xalis zəkadan gələn biliklər, dərketmələr deyilən şeydir. Bu
məqamadək Kant sələflərilə çiyin-çiyinə gəlir, bundan sonrasa onlardan ayrılır. Onlar deyir: “Bu
prinsiplər, yaxud xalis zəkadan gələn biliklər – şeylərin mütləq imkanının, mümkünlüyünün
ifadələri, aeternae veritates, ontologiyanın mənbələridir: onlar fatum (bəxt ilahəsi,tərc.) əski
insanların allahları üzərində şahlıq etdiyi kimi kainat nizamı üzərində hökmranlıq edirlər”.
Kantsa deyir: bu sadəcə intellektimizin formalarıdır, şeylərin varlığı qanunları deyil, yalnızca
bizim onlar barədə təsəvvürlərimizin qanunlarıdır və buna görə onlar yalnız bizim şeyləri
qavramamamıza şamil olunur, amma 1-ci tezisin işarə etdiyi mümkün təcrübədən o yana gedə
bilməzlər. Bu dərketmə formalarının onların subyektiv mənşəyinə köklənən məhz bu apriorluğu
bizi həmişəlik olaraq şeylərin özlüyünün dərkindən kəsib ayırır, odur ki, biz heç vaxt şeylərin
daxili məğzini, özlüyünü nəinki a priori, hətta a posteriori də olaraq dərk edə bilmərik. Ona görə
metafizika mümkün deyil, və onun yerinə xalis zəkanın tənqidi gəlir. Burada Kant köhnə
doqmatizmin müzəffər tarmarçısı, alt-üst edicisi kimi çıxış edir; ona görə ən yeni doqmatik
cəhdlər köhnələrilə müqayisədə tamamilə yeni bir yol tutmalı idi və “tənqidimizin” məqsədinə
uyğun olaraq mən indi öz şəxsi doqmatizmimi də doğruya çıxarmalıyam. Kantın yuxarıda
gətirilən arqumentasiyasının daha dəqiq ayırdı, təhlili zamanı aydın olur ki, onun ən əsas zənni,
fərzetməsi petitionem principii özündə ehtiva edir; o aşağıdakı mühakimədədir (Proleqomenlər,
§1-də xüsusilə aydın söylənmiş): “Metafizikanın mənbəyi əsla empirik olmamalı, onun əsas
prinsip və anlayışları heç bir vəchlə təcrübədən əxz edilməməlidir, fərqi yoxdur – bu təcrübə
xarici və ya daxili olsun”. Amma bu kardinal iddianın sübutu üçün “metafizika” termininə
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etimoloji isnaddan başqa heç nə gətirilmir. Əslindəsə məsələ belədir: dünya və bizim öz
varlığımız bizə məşum bir tapmaca kimi görünür; və budur, sonrakı mühakimələrsiz belə qəbul
edilir ki, bu sirrin, tapmacanın açılışı dünyanın özünün əsaslı surətdə anlaşılması ilə verilə
bilməz, onu nədəsə, dünyadan tam fərqli bir şeydə axtarmaq lazımdır (çünki, məhz bu
“mümkün təcrübənin hədlərinin, sonuclarının o tayında” deməkdir); daha sonra – bu çözümdən
barəsində hansısa bilavasitə biliyə malik ola biləcəyimiz hər şey çıxarılmalıdır (çünki “xarici və
daxili mümkün təcrübənin” mənası belədir); nəhayət, bu açılışı, çözümü daha çox yalnız
dolayısıyla, yəni məhz ümumi aprior müddəalardan çıxarış etmə yolu ilə çata biləcəyimiz bir
şeydə axtarmaq gərəkdir. Əgər belə bir tərzdə idrakın əsas mənbəyi istisna edilibsə və həqiqətə
gedən birbaşa yol bağlanıbsa, onda doqmatik cəhdlərin uğursuz olması təəccüblü deyil və Kant
bu cür uğursuzluğun zəruriliyini sübut edə bilərdi: axı metafizika və a priori idrakın eyniyyəti
öncədən qəbul edilmişdi. Ancaq bununçün əvvəlcə göstərmək lazım idi ki, dünya müəmmasının,
tapmacasının açılması üçün material dünyanın özündə ola bilməz, onu dünyadan kənarda, elə
bir yerdə axtarmaq lazımdır ki, oraya yalnız adı çəkilmiş, bizə a priori bəlli olan formaların
köməyilə varmaq olar. Bu sübut olunmayanacan bütün məsələlərdən ən mühüm və ən çətininin
çözülməsi zamanı yalnız hər cür məzmundan məhrum formalar üzərində əməliyyatlar aparmaq
xatirinə özümüzçün biliyin ən məzmunlu mənbələrini – daxili və xarici təcrübəni bağlaya
bilmərik. Ona görə mən deyirəm ki, dünyanın sirrinin açılması dünyanın özündən irəli gəlməlidir;
və deməli, metafizikanın vəzifəsi təcrübənin üstündən tullanıb keçməkdən ibarət deyil ki,
dünyanın gerçəkliyi bizə onda verilmişdir, əksinə, onu dərindən anlamaqdan ibarətdir, çünki
daxili və xarici təcrübə, şübhəsiz, idrakın, bilmənin əsas mənbəyidir; buna görə yalnız xarici və
daxili təcrübənin lazımi və uyğun məqamda edilmiş yaxınlaşması və bu tərzlə idrakın bu iki, bu
qədər ayrıcinsli mənbələrinin qovuşması yolu ilə dünyanın sirrinin açılması mümkündür,–
əlbəttə, bu da yalnız fani təbiətimizlə ayrılmaz olan bəlli sərhədlərdə, odur ki, biz onun varlığının
tam və bütün sonrakı problemləri istisna edən izahına yetmədən dünyanın düzgün
anlaşılmasına nail ola bilərik.
Beləliklə, “est quadam prodire tenus” (“keçə bilməyəcəyin hədd var”), və mənim yolum
köhnə doqmatizmin hər şey bilənliyilə Kant tənqidinin ümidsizliyi arasındadır. Amma Kantın kəşf
etdiyi, köhnə metafizik sistemləri darmadağın etmiş böyük həqiqətlər mənim sistemim üçün də
verilər və material təmin etdi. II cildin 17-ci fəslində metodum barədə dediklərimi tutuşdurun.
Kantın əsas fikri barədə demək istədiyim budur: indisə onun isbatına və təfsilatlara keçək.

* * *
Kantın üslubu hər yerdə özündə görkəmli zəkanın, həqiqi, dərin orijinallığın və qeyri-adi
təfəkkür gücünün möhürünü daşıyır; yəqin ki, ona ən yaxşı yaraşan tərif – parlaq quruluqdur:
beləki, o anlayışları səhvsiz tutmağı, onları çəkib çıxarmağı və sonra oxucuda təəccüb yaradaraq,
onları ən böyük bir sərbəstliklə ora-bura atmağı, tuşlamağı bacarır. Sonuncu çox-çox sadə olsa
da, eyni parlaq quruluğu mən Aristotelin də üslubunda görürəm. Bütün bunlarla yanaşı, Kantın
şərhi çox vaxt aydın deyil, qeyri– müəyyən və qeyri–qənaətbəxşdir, bir çox halda isə–
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qaranlıqdır. Əlbəttə, bu, qismən predmetin qəlizliyi və fikrin dərinliyilə izah olunur: amma o kəs
ki, özü özü üçün aydındır və nə düşündüyü və nə istədiyi barədə özünə hesabat verir, o heç vaxt
dolaşıq yazmaz, səbatsız qeyri–müəyyən anlayışlardan istifadə etməz və onları yad dillərdən
alınmış, son dərəcə qəliz və süni ifadələrlə işarələməz və sonralar da bu ibarələri işlətməyə
davam etməz, necə ki, əvvəlki, hətta sxolastik fəlsəfədən belə terminlər və formullar götürərək
və onlardan özünə yad birləşmələr düzəldərək, məsələn, “apersepsiyanın transsendental
sintetik vəhdəti” və ya “sintezin vəhdəti” kimi ki, bunları da yalnız bir sözün: “birləşmə” sözünün
tam kifayət etdiyi hər yerə qoyaraq, bunları Kant edir. O kəs, Kantın bunu etdiyi kimi, artıq bir
dəfə izah olunmuş şeyi, məsələn, dərrakə, kateqoriyalar, təcrübə və sair əsas anlayışlarla olduğu
kimi, bir daha və yenidən bir daha izah etməz. O kəs ümumiyyətlə artıq yüz dəfə söylənmiş bir
fikrin hər bir yeni şərhində eyni qaranlıq yerləri saxlayaraq usanmadan özü–özünü təkrarlamaz,
öz fikrini bir dəfə və həmişəlik–aydın, əsaslı və bitkin bir surətdə bildirər və bununla da
kifayətlənər. “Hansısa bir şeyi biz nə qədər yaxşı anlayırıqsa, onu biz elə o qədər də eyni bir
tərzdə ifadə etməyə meylliyik”–Dekart bunu özünün beşinci məktubunda deyir. Amma Kantın
şərhinin qaranlıq manerasının ara–sıra gətirdiyi ən böyük ziyan ondan ibarətdir ki, bu dolaşıqlıq
exemplar vitiis imitabile kimi təsir göstərdi və ən məhvedici nüfuz əhəmiyyəti kəsb etdi. Publika
əmin olmağa məcbur oldu ki, qaranlıq olan heç də həmişə mənasız olmur: və budur, mənasızlıq
tezliklə şərhin dolaşıqlığı arxasında gizlənməyə başladı. İlk olaraq Fixte bu yeni imtiyazdan
yapışdı və ondan geniş istifadə etdi; Şellinq demək olar ki, onunla bir cərgədə fəaliyyət
göstərirdi, istedadsız və şərəfsiz cızma–qaraçıların ac sürüsü isə tezliklə onların hər ikisini arxada
qoydu. Amma açıq–saçıq mənasızlıq qondarılmasındakı və əvvəllər yalnız dəlixanada eşidilməsi
mümkün olan bir yığın sərsəm və mənasız sözquraşdırmalardakı ən böyük həyasızlıqsa öz
zirvəsinə Hegelin səhnəyə çıxması ilə çatdı: o camaatın ən kobud səfehləşdirilmə alətinə çevrildi
və gələcək nəsillərə ağlasığmaz görünəcək və alman səfehliyinin abidəsi kimi qalacaq bir uğurla
müşayiət olunurdu. Əbəs yerə elə bu zaman Jan Pol “kaferdrada fəlsəfi və səhnədə poetik
sərsəmliyin ən yüksək qiymətləndirilməsi haqqında” (“Məktəbdən sonrakı estetika kursu”) öz
gözəl paraqraflarını yazırdı: çünki Höte də əbəs yerə demişdi:

Ən alimanə çərənçilikçün yoxdur yasaq
Bir də ki, kimdir səfehlərə baş qoşan?
Hamı inanır ki, nəsə bir fikir, məna var
O yerdəki aramsız sözlər səslənir.
Ancaq Kanta qayıdaq. Etiraf etməmək olmaz ki, onda antik möhtəşəm sadəlik,
bilavasitəlilik, ingénuité, candeur qayət çatışmır. Onun fəlsəfəsinin böyük, sadə, dərhal nəzərə
çatan nisbətləri təqdim edən yunan arxitekturası ilə heç bir bənzəyişi yoxdur: o, daha çox qotik
tikililəri xatırladır. Kantın zəkasının fərdi özəlliyi, əlvan çoxsaylılıq şakəri və verilmiş motivin
bütöv bir bölmələr və şöbələr sırasında təkrarlanması ilə simmetriyaya olan heyrətamiz
sevgisidir,–tamamilə elə qotik məbədlərdə olduğu kimi. Bu simmetriyanı Kant hərdənbir hansısa
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bir texniki əyləncəyədək gətirib çatdırır və onun xatirinə bəzən birbaşa həqiqəti zorlayır, onunla
öz simmetrik xiyabanları, kvadrat və üçbucaq qazonları, kürəşəkilli və piramidal ağacları və
kolların düzgün əyriliklərilə əski fransız bağbanlarının təbiətlə davrandıqları kimi davranır. Bunu
faktlar üzərində isbat edəcəyəm.
Ayrı–ayrılıqda məkanı və zamanı nəzərdən keçirərək və içərisində yaşayıb mövcud
olduğumuz zamanı və məkanı dolduran bütün bu əyani dünyadan ayrılaraq,–“baxışın empirik
məzmunu bizə verilib” kimi heç bir şey deməyən sözlərlə ondan can qurtararaq, Kant dərhal, bir
sıçrayışla bütün fəlsəfəsinin məntiqi əsasına, mühakimələr cədvəlinə keçir. Bu cədvəldən o dörd
rubrika altında simmetrik surətdə üst–üstə taxılmış düpbədüz bir düjün kateqoriyasını çıxarır:
sonradan o, onun əlləri altında müdhiş prokrust yatağına çevrilməli idi, o, isə heç bir zorakılıq
qarşısında dayanmayaraq və heç bir səfsətədən çəkinməyərək dünyada və insanda baş verən
hər şeyi bu yatağa saldı, təki bircə onun bu cədvəlin simmetriyasını hər yerdə təkrarlamaq
imkanı olsun. Ondan simmetrik olaraq çıxarılan ilk şey təbiətşünaslığın ümumi özül
müddəalarının sırf fizioloji cədvəlidir, yəni məhz: baxış aksiomları, qavrayışın antisipasiyaları,
təcrübənin analogiyası və ümumiyyətlə empirik təfəkkürün postulatları. Bu özül müddəalardan
ilk ikisi sadədir; sonuncu ikisisə simmetrik olaraq hərəsi üç bala verir. Sadəcə olaraq
kateqoriyalar–bu onda anlayışlar adlandırdığı şeydir; təbiətşünaslığınsa özülqoymaları–
mühakimələr, hökmlərdir. İndisə, hər cür həkimanəliyin ali kələfucuna, yəni simmetriyaya
uyğun olaraq bütün barverənliliyində əqli nəticələrin ortaya çıxma növbəsi gəlir ki, onlar da
bunu yenə də simmetrik olaraq və vəznlə yerinə yetirirlər. Zira kateqoriyaların duyğusallığa
tətbiqi vasitəsilə dərrakə üçün aprior özül müddəaları ilə təcrübə necə boy atırsa, eynilə bu cür
də əqli nəticələrin kateqoriyalara tətbiqi vasitəsilə (hansının ki, funksiyasını özünün şərtsizi
axtarma uydurma prinsipilə zəka yerinə yetirir) zəka, ağıl ideyaları yaranır. Sonuncu aşağıdakı
sayaq baş verir: üç münasibət kateqoriyası əqli nəticələrin yuxarı önəçəkmələrinin,
irəlivermələrinin (mühakimələrinin) üç yeganə mümkün növünü verir, buna da uyğun olaraq
ussonucuların (əqli nəticələrin) özləri də üç növə ayrılır ki, bunlardan hər birini, zəkanın üstündə
oturaraq bir ideya çıxardığı yumurta kimi qəbul etmək olar: yəni məhz ussonucuların (əqli
nəticələrin) kateqorik növündən–can(ruh) ideyasını, hipotetik növündən–dünya ideyasını, ayırıcı
növündənsə–Tanrı ideyasını. Onların ortancılında, dünya ideyasında, kateqoriyalar cədvəlinin
simmetriyası bir daha təkrarlanır, beləki, onun dörd rubrikası hər birinə simmetrik uyğun gələn
bir antitez düşən dörd tezisi verir.
Bu tuhaf qurulunu.tikilini doğurmuş bu ali dərəcədə sivrizəkalı kombinasiyanın heyrətə
layiq olduğunu bildirərək, onun təməlinin və ayrı–ayrı hissələrinin incələmə təhlilinə keçək.
Lakin öncə aşağıdakı önqeydləri etmək gərəkdir.

* * *
Kantın dönüb baxmadan inadla öz simmetriyasının ardınca getməsi və yerləşdirilən
şeylərin özlərinə heç bir diqqət yetirmədən öz yolu ilə getməsi təəccüb doğurur. Daha aydın
deyəcəm: təkcə riyaziyyatdakı əyani idrakı diqqətə alaraq o, konkret dünyanın gözümüz önündə
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onun içərisində durmuş olduğu qalan əyani idrakı tamamilə saya salmır və bütün gücü və önəmi
əslində yalnız idrakımızın mücərrəd hissəsindən sonsuz dərəcədə daha önəmli, daha geniş və
məzmunlu olan əyani dünyadan əxz edilən təkcə elə mücərrəd təfəkkürü əldə rəhbər tutur. Bu
da azmış kimi və əsas da elə budur,–o hətta heç bir yerdə əyani və mücərrəd idrak arasında fərq
qoymur və bunun da nəticəsində, görəcəyimiz kimi, çözülməz ziddiyətlər içində dolaşıb qalır.
“Verilmişliyi” barədə heç nəyi bildirməyən sözlərlə hiss dünyası ilə işini bitirərək, Kant, yuxarıda
dediyim kimi, mühakimələrinin məntiqi cədvəlini öz fəlsəfi binasının künc daşı edir. Bu zaman o
bir anlığa belə əslində nə ilə iş gördüyü barədə düşünmür. Axı bu mühakimə formaları hər
şeydən öncə sözlər və söz birləşməlidir. Ona görə ilk öncə o özündən soruşmalı idi: onlarla
bilavasitə olaraq nə işarələnir? Və onda aydın olardı ki, onlarla məlum anlayışlar işarələnir.
Növbəti sual anlayışların özlüyü barədə sual olmalı idi. Ona cavabdan anlayışların dünyanın
onlarda göründüyü, üzə çıxdığı əyani təsəvvürlərə hansı münasibətdə olduğu aydın olar və
onda əyani təsəvvürlə refleksiya arasındakı fərq aşkar olardı. Daha sonra, təkcə xalis və yalnız a
priori formal baxışın yox, həm də onun məzmunun, empirik baxışın da şüurda necə yarandığını
tədqiq etmək lazım idi. Onda dərrakənin bunda necə iştirak etdiyi və ümumiyyətlə, dərrakənin,
tənqidi yazılan zəkanın nə olduğu aydın olardı. Çox təqdirəlayiqdir ki, Kant bir dəfə də olsun
sonuncunun əsl və qaneedici tərifini vermir, yalnız təsadüfi, həmişə kontekstdən asılı, natamam
və düzgün olmayan “izahlar” təklif edir–Dekartın adı çəkilən qaydasına tam zidd olaraq.
Məsələn, “Xalis zəkanın tənqidinin” 11; V, 24–cü səhifəsində zəka aprior prinsiplərin
qabiliyyətidir; 299; V, 356–cı səh. Bir daha deyilir ki, zəka prinsiplərin qabiliyyətidir, və o
qaydalar qabiliyyəti olaraq dərrakəyə qarşı qoyulur! Düşünmək olar ki, prinsiplər qaydalardan
yer və göy qədər uzaqdır – axı bunların hər birinə xüsusi bir qabiliyyət aid edilir! Halbuki bütün
bu nəhəng fərq yalnız ondan ibarətdir ki, xalis baxışdan a priori və ya dərrakə formaları
vasitəsilə dərk edilən şey qaydadır və yalnız a priori olaraq xalis anlayışlardan irəli gələn şey
prinsipdir. Bu ixtiyari və əsası olmayan fərqə biz bir daha dialektikanın təhlili zamanı
qayıdacağıq. 330; V, 386-cı səh. Zəka-nəticələr, ussonucları qabiliyyətidir; sadə mühakimənisə
Kant dərrakənin funksiyası elan edir (səh.69.V.94). Əslində, o bununla aşağıdakıları demək
istəyir: mühakimənin əsası empirik, transsendental və metalogik olduğundan mühakimə
dərrakənin funksiyasıdır.(bax.”Əsas qanunu haqqında traktat”, &31,32,33); əgər o, əqli
nəticədə,ussonucunda olduğu kimi məntiqidirsə, onda burada artıq tam xüsusi və daha vacib
idraki qabiliyyət-zəka fəaliyyət göstərir. Və ya,bu daha yaxşıdır, 303,V, 360 səh. deyilir ki,
verilmiş tezisdən bilavasitə sonuclamalar, nəticə çıxarmalar hələ dərrakənin işidir və yalnız onlar
olduqda vasitələndirici anlayış işlədilirsə, bu ağıl, zəka tərəfindən yerinə yetirilir; və belə bir
misal gətirilir ki, “bütün adamlar öləridirlər” tezisindən “bəzi insanlar öləridirlər” ussonucu hələ
dərrakə ilə çıxarılır; əksinə, “bütün alimlər öləridirlər” ussonucu artıq tam başqa və daha vacib
bir qabiliyyəti – zəkanı tələb edir. Böyük düşünər gör nə kimi şeylərə, sözlərə gəlib çıxa bilərmiş.
553Ⅶ V, 581-ci səh. zəka birdən azad əməllərin mütləq şərti olur. 614; V, 642-ci səh. o,
iqrarlamalarımızda(doğrulamalarımızda) özümüzə hesabat vermək qabiliyyəti olur; 53, 644; V,
671, 672-ci səh. o, dərrakə anlayışlarını ideyalarda birləşdirir, dərrakənin obyektlərin
çoxsurətliliyini anlayışlarda birləşdirməsinə oxşar olaraq. 646; V, 674-cü səh. o xüsusini
ümumidən çıxarmaq qabiliyyətindən başqa bir şey deyil.
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Dərrakə, öz növbəsində, hər dəfə yeni tərzdə yozumlanır; “Xalis zəkanın tənqidi”nin
yeddi yerində: 51; V, 75-ci səh. o, mühakimə yürütmək, yəni düşünmək, yəni anlayışlar
vasitəsilə dərk etmək qabiliyyətidir; 5-ci nəşrin 137-ci səh. o, ümumiyyətlə, dərk etmək, 132; V,
171-ci səh.– qanunlar qabiliyyətidir. 158; V, 197-ci səh. deyilir ki, “o təkcə qanunlar qabiliyyəti
yox, həm də əsas prinsiplərin mənbəyidir ki, hər şey onlara görə qanunlara tabe olur;
baxmayaraq ki, bir neçə sətir yuxarıda o, prinsiplərin yeganə qabiliyyəti kimi zəkaya qarşı
qoyulmuşdur. 160; V, 199-cu səh. o, anlayışlar qabiliyyəti, 302; V, 359-cu səh. –hadisələri
qanunlıar vasitəsilə birləşdirmək qabiliyyətidir.
Bu iki idraki qabiliyyətin təklif etdiyi möhkəm, aydın, bəlli, sadə və bütün dövrlər və
xalqların sözçülüyü ilə uzlaşan izahını müdafiə etməyimə lüzum yoxdur– bu cür həqiqətən
dolaşıq və əsassız laflara, nitqlərə qarşı (onlara söyləyən Kant olsa belə). Mən onları yalnız
Kantın bu tərzdə təfsir etdiyi predmetin özü barədə yaxşıca düşünmədən öz simmetriyası və
məntiqini qurması barədə iradıma bir illüstrasiya olaraq gətirirəm.
Əgər Kant, yuxarıda qeyd etdiyim kimi, biri insanın fərqləndirici əlamətini təşkil edən və
bütün xalqlar və bütün fəlsəfələrin dilində dərrakə və zəka adlandırılan bu iki və bu qədər fərqli
idraki qabiliyyətin nə olduğunu ciddi araşdırsaydı, onda onun ağlına heç vaxt sxolastiklərin tam
başqa mənada işlətdikləri intellectus theoretici və intellectus practici –dən başqa hər hansı bir
tarixi avtoritetə söykənmədən zəkanı nəzəri və praktikiyə bölmək və sonuncunu əxlaqi
əməllərin mənbəyi səviyyəsinə qaldırmaq gəlməzdi. Eynilə bu tərzdə, bu cür qayğıkeşliklə
dərrakə anlayışlarını (onların altında o qismən öz kateqoriyalarını, qismənsə bütün ümumi
anlayışları başa düşürdü) zəka anlayışlarından (“ideyalar” deyilən şeydən) ayırmadan və hər
ikisini əsasən bütün bu anlayışların əhəmiyyətini, tətbiq oluna bilənliyini və mənşəyini araşdıran
fəlsəfəsinin materialı etməzdən öncə,– hər şeydən öncə, deyirəm mən, onun ümumiyyətlə
anlayışın nə olduğunu araşdırması gərəkirdi. Halbuki bu qədər zəruri incələmə də, nə yazıq ki,
onda tam yerinə yetirilməmiş qaldı ki, bu da haqqında tezliklə danışacağım mücərrəd idrakla
əyaninin uğursuz qarışıq salınmasına heç də az səbəb vermədi. Əyani təsəvvür nədir? refleksiya
nədir? anlayış nədir? ağıl, dərrakə nədir? kimi sualların yanından ötüb keçməyə rəvac vermiş
yetərincə dərindən düşünmənin olmaması onu elə bu sayaq da, məsələn, aşağıdakılar kimi
şərtsiz zəruri tədqiqatlardan yan keçməyə məcbur etdi: bizim təsəvvürdən fərqləndirdiyimiz
predmet nədir? Həqiqət, illüziya, yanılma nədir? Halbuki o bir an belə şəkk etmədən, gerisinə
baxmadan öz məntiqi sxemini və simmetriyasını qurur. Mühakimələr cədvəli – hər bir hikmətin
açarı budur!

* * *
Kantın əsas xidməti kimi mən onun təzahürü özündə şeydən ayırmasını, bütün bu
görünən dünyamızı təzahür elan etməsini və ona görə onun bütün qanunlarının təzahürdən
kənarda tətbiq olunanlığını rədd etməsini göstərdim. Bütün bunlarla yanaşı onun təzahürün bu
sırf nisbi mövcudluğunu bu qədər sadə, bu qədər yaxın və təkzibolunmaz: “subyektsiz obyekt
yoxdur” həqiqətindən necə çıxara və bununla da həmişə bəlli bir subyektə münasibətdə verilmiş
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obyektin elə bu səbəbdən də birincidən asılı, onunla şərtlənmiş və deməli, yalnız öz-özlüyündə
və şərtsiz mövcud olmayan bir təzahür olduğunu artıq elə kökündəcə göstərə bilmədiyi təəccüb
doğurur. Artıq elə xidmətlərinə Kantın layiqincə haqq vermədiyi Berkli bu mühüm müddəanı öz
fəlsəfəsinin köşə daşı etdi və bununla özünə əbədi minnətdarlıq haqqı qazanmış oldu; amma o
öz tezisindən lazımi ardımlar, nəticələr çıxarmadı və qismən anlaşılmamış qaldı, qismənsə özünə
qarşı lazımi diqqət oyatmadı. Kantın bu Berkli müddəasından yan keçməsini mən əsərimin
birinci nəşrində onun qətiyyətli idealist qarşısındakı aşkar qorxusu ilə izah etmişdim: özgə
yandan, sonuncunun aydın ifadəsini mən “Xalis zəkanın tənqidi”nin çox yerində tapırdım və
buna görə Kantı özü ilə ziddiyyətdə olmada qınayırdım. Və əgər onda bu mənimlə baş verdiyi
kimi, “Xalis zəkanın tənqidi” yalnız ikinci və ya onun əsasında çap olunmuş növbəti beş nəşrin
birindəki kimi oxunub bilindiyi təqdirdə, belə bir qınaq tam əsaslı idi. Sonradan Kantın əsas
əsərini artıq nadir bir şeyə çevrilmiş birinci nəşrdə oxuduqda, böyük sevinc hissi duyaraq,
gördüm ki, bütün bu ziddiyyətlər yox olur və Kant, “subyektsiz obyekt yoxdur” formulunu
işlətməsə də, elə Berkli və mənim kimi qətiyyətlə məkan və zamanda olan dünyanı yalnız onu
dərk edən subyektin təsəvvürü elan edir; ona görə də o heç bir qeyd-şərtsiz orada, məsələn,
383-cü səh. deyir: “Əgər mən düşünən subyekti ortadan götürsəm, onda bütün dünya yox
olmalıdır, çünki o (bu dünya) subyektimizin hissiyyatda təzahüründən və sonuncunun
təsəvvürlərindən savayı bir şey deyildir”. Hərçənd ki, Kantın aşkar və gözəl şəkildə qəti idealist
mövqe bildirdiyi 348-392 səh. bütün bu yerlər ikinci nəşrdə onun tərəfindən atılmış və ona zidd
olan çoxsaylı müddəalarla əvəz edilmişdir. Bunun sayəsində “Xalis zəkanın tənqidi”nin 1787-ci
ildən 1838-ci ilədək yayımlanmış mətni təhrif olunmuş və eybəcərləşdirilmiş bir mətndir və
“Tənqidin” özü buna görə mənası heç kəs üçün tam aydın və anlaşıqlı olmayan, özü- özünə zidd
gedən bir kitaba çevrildi. Bu barədə təfsilatları, eləcə də onların təsirilə Kantın zəiflik göstərərək,
öz ölməz əsərini bu cür şil-küt etməsinin əsasları barədə öz mülahizələrimi mən Kantın
əsərlərinin tam külliyatının ikinci cildinə önsözümdə onun əsas yerini sitat gətirən professor
Rozenkransa məktubumda şərh etmişəm, – oxucuya da ora baxmağı tövsiyə edirəm. Məsələ
ondadır ki, 1838-ci ildə mənim təkidlərim professor Rozenkransı “Xalis zəkanın tənqidi”ni onun
ilkin şəklində bərpa etməyə sövq etdi və o, onu 1781-ci il nəşri üzrə göstərilən II cilddə dərc etdi
və bununla da fəlsəfəyə misilsiz bir xidmət göstərmiş oldu, –hətta bundan da artıq, alman
ədəbiyyatının ən böyük əsərini məhvdən xilas etdi; onun bu xidməti heç vaxt unudulmamalıdır.
Əgər o, onu yalnız ikinci və ya növbəti nəşrlərin birində oxuyubsa, qoy heç kəs xam xəyal
etməsin ki, guya o “Xalis zəkanın tənqidi”ni bilir və Kantın təlimi barədə aydın təsəvvürə
malikdir: yox, bu halda o,onu bilmir, çünki təhrif olunmuş, şil–küt edilmiş, demək olar ki, saxta
bir mətni oxumuşdur. Və hər kəsə bir xəbərdarlıq olsun deyə bunu burada demək mənim
borcumdur.
“Tənqidin” 1-ci nəşrində bu qədər aydın ifadə olunmuş qəti idealist baxışa Kantın özündə
şeyi daxil etdiyi üsul aşkar surətdə ziddir və bu ziddiyyət heç şəksiz onun 2-ci nəşrdən nəyə görə
göstərilən idealist yeri çıxarmasının və Berkliyə qarşı söz deməsinin əsas motivi olmuşdur ki,
hərçənd ki, bununla da o, öz əsərinə yalnız qeyri-ardıcıllıq daxil etmiş və əsas qüsuru ilə bağlı
ona heç bir kömək etməmişdir. Mən özündə şeyin, əsassızlığı Şultsenin “Enezidema”sında
müfəssəl göstərilmiş və sonralar ümumiyyətlə onun sisteminin zəif bəndi kimi tanımış daxil
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edilmə üsulundan bəhs edirəm. Az sözlə desək, məsələ aşağıdakından ibarətdir. Kant özündə
şeyin anlayışını səbəbiyyət qanunu üzrə nəticəyə əsaslandırır (düzdür, bir para eyhamları əldə
sipər tutmaqla) –ona əsaslandırır ki, empirik intuisiya (fəhm) və ya düzü, hiss orqanlarımızda
onun mənbəyi olan duyğu hansısa xarici səbəbə malik olmalıdır. Halbuki, elə onun öz və tam
doğru göstərgəsinə, göstərişinə görə səbəbiyyət qanunu bizə a priori bəllidir, deməli o, –
intellektin funksiyasıdır və demək, mənşəyinə görə subyektivdir; burada səbəyiyyət qanununu
ona tətbiq etdiyimiz hissi duyğu da şübhəsiz subyektivdir; nəhayət, hətta bu tətbiq yolu ilə
obyekt kimi duyğunun səbəbini yerləşdirdiyimiz məkan belə a priori verilmiş plandır, –deməli, o
da intellektimizin subyektiv formasıdır. Beləliklə, empirik intuisiya müstəsna olaraq içimizdəki
proses olaraq büsbütün subyektiv zəmində qalır və ondan tam fərqli və müstəqil olan heç bir
şey özündə şey olaraq kənardan gətirilə, qatıla və ya zəruri zənn, güman olaraq ona daxil ola
bilməz–əslindəsə empirik baxış yalnız bizim təsəvvürümüzdür və belə olaraq qalmaqdadır: bu–
bir təsəvvür olan dünyadır. Onun özlüyünəsə biz yalnız tam başqa və mənim zənn etdiyim yolla,
yəni məhz – öz şəxsi təzahürümüzün özlüyünün, özündə şeyinin bizə iradə kimi açıldığı
özünüdərkimizə üz tutmaqla vara bilərik: amma burada özündə şey artıq yerində göstərdiyim
kimi, təsəvvür və onun elementlərindən nəsə toto genere fəqrli bir şeydir.
Artıq dediyim kimi, Kant sisteminin bu erkən üzə çıxarılmış eybinə, nöqsanına çox gözəl
bir hind məsəli uyğun gəlir: “saplaqsız lotos” (şanagüllə) olmur” – saplaq burada – özündə şeyin
yanlış çıxarış üsuludur,yəni verilmiş təzahürlə yanaşı özündə şeyin nə olmasının etirafı yox, məhz
elə ancaq çıxarış üsulunun özü. Halbuki Fixte məsələni məhz elə sonuncu mənada başa
düşmüşdür, – əlbəttə, ona görə ki, onu həqiqət yox, öz şəxsi məqsədlərinin ödənilməsi üçün özü
barədə danışmağa məcbur etmək istəyi maraqlandırırdı; ona görə ar bilmədən və mənasızcasına
özündə şeyi tam qırağa atdı və elə bir sistem qurdu ki, onunla təsəvvürün təkcə formal tərəfi
yox (Kantdakı kimi), həm də maddi tərəfi, yəni onun məzmunu yalançı aprior yolla subyektdən
deduksiya edilirdi. O, bu zaman tam olaraq pis sofizmləri, fokus-pokusları və mənasız cızmaqaraları sübutlar kimi qəbul edən camaatın kəmağıllığına və səfehliyinə ümid edirdi və bu yolla
o özünə diqqət cəlb edə və alman fəlsəfəsinə, onun sonralar Şellinq tərəfindən aparıldığı və
nəhayət, öz həddinə Hegelin yalançı müdrikliyində çatdığı bir istiqaməti verə bildi.
İndisə Kantın artıq yuxarıda toxunulmuş böyük səhvinə, yəni məhz–əyani və yayınmış
(mücərrəd) idrak arasında yetərincə fərq qoymamaya keçirəm. Bunun nəticəsində indi yaxından
araşdıracağımız məhvedici dolaşıqlıq yaranmışdır. Əgər Kant əyani təsəvvürləri yalnız in
abstracto düşünülən təsəvvürlərdən dəqiq ayırd etsəydi, onda onları bir–birindən ayrı saxlayar
və hər dəfə bu məqamlardan hansı ilə iş gördüyünü bilərdi. Əfsus ki, ona əvvəllər tutulmayan bu
irad nə qədər gözlənilməz görünsə də, o bunu bilmirdi. Doğrudan da: özünün daim bəhs etdiyi
kantsayağı əsl təcrübə obyekti; kateqoriyaların predmeti nə əyani, nə də yayınmış (mücərrəd)
təsəvvürdür, hər ikisindən fərqli və eyni zamanda hər ikisi bir yerdə olan, yəni nəsə tam
mümkünsüz bir şeydir. Zira, bu nə qədər ağlasığmaz görünsə də, Kantda hərtərəfli düşünmə və
ya bunda özünə hesabat vermək və “onun təcrübə, yəni kateqoriyaların tətbiqi yolu ilə həyata
keçirilən idrakın predmetinin” zaman və məkan daxilində əyani təsəvvür (mənim birinci sinif
təsəvvürlərim) və ya sırf yayınmış (mücərrəd) anlayış olub-olmamasını aydınlaşdırmaq könüllü
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istəyi çatmamışdır. Nə qədər qəribə olsa da, onun qarşısında daim nəsə bu ikisinin arasında olan
bir şey hərlənir və buradan da indi işığa çıxaracağım mənhus dolaşıqlıq yaranır; bu məqsəd
xatirinə mən onun əsas təlimini əvvəldən sonacan izləyəcəyəm.

* * *
Transsendental estetika – elə qeyri-adi məziyyətlərlə dolu bir əsərdir ki, tək bircə o
Kantın adının əbədiləşdirilməsi üçün yetərdi. Onun sübutları elə bir inandırıcı qüvvəyə malikdir
ki, mən onun müddəalarını ən yalanlanmaz həqiqətlərə aid edirəm, onlar həm də, şəksiz, ən
məhsuldar həqiqətlərə aiddirlər və onlarda dünyada olduqca nadir olan bir şeyi – metafizikadakı
həqiqi və böyük kəşfi görmək olar. Biliklərimizin məlum hissəsinin a priori dərk etməyimiz
barədə Kant tərəfindən ciddi surətdə isbatlanmış fakt yalnız o izaha yol verir ki, bu biliklər bizim
intellektimizin formalarıdır; və bu hətta izah da deyil, yalnız həmin faktın səlis ifadəsidir. Zira,
“apriorluq” –“təcrübə yolu ilə alınmamış, bizə kənardan daxil olmamış” deməkdir. İntellektdəki
ona kənardan daxil olmamış olansa, – nəsə əzəli ona xas olandır, onun həqiqi özlüyüdür. Və
əgər intellektə bu əzəli xas olan şey onun bütün predmetlərinin ümumiyyətlə ona necə təqdim
(təsəvvür) olunmalı olduğu üsula müncər edilirsə, deməli, bu onun dərketmə formaları, yəni
onun bu funksiyanı ona uyğun yerinə yetirdiyi bir kərə və həmişəlik müəyyən olunmuş bir
üsuldur. Ona görə “a priori biliklər” və “intellektin özünə mənsub formalar” əslində eyni şeyin
iki ifadəsidir, yəni bəlli dəcərədə sinonimdirlər.
Beləliklə, transsendental estetika təlimini mən büsbütün qəbul edirəm və ona yalnız
xırda-para əlavələr etmək istəyirəm. Xüsusən də Kant bütün evklid metodunun təkzibində öz
fikirlərini sona çatdırmır; halbuki o, 87; V, 120-ci səh. deyir ki, bütün həndəsi idrak intuisiyadan
bilavasitə aşkarlığa malikdir. Çox maraqlıdır ki, Kantın əleyhdarlarından biri, özü də ən itiağıllısı
olan H.E. Şultse (“Nəzəri fəlsəfənin tənqidi”, II, 241) sonuc edir ki, Kantın təlimindən həndəsənin
adətən işlədildiyindən tam başqa bir işlənmə üsulu irəli gəlməli idi və bunda Kanta qarşı
apaqogik (dolayı sonuclu) arqument görür, –əslindəsə, özü də unamadan, bilmədən evklid
metoduna qarşı savaşa başlayır. Bununla bağlı bu əsərin birinci kitabının 15–ci paraqrafına yön
verirəm.
İntuisiyanın ümumi formalarının transsendental estetikada verilmiş narınca (müfəssəl)
təsvirindən sonra biz onun məzmunu barədə də bəzi izahları gözləməyə haqlı idik, –o barədə ki,
şüurumuzda empirik intuisiya necəliklə meydana ğəlir və bizdə buzimçün bu qədər real və bu
qədər önəmli olan dünyanın dərki necəliklə baş verir. Halbuki bu barədə Kant təlimində
dəfələrlə təkrarlanan və heç bir şey deməyən–“baxışın empirik elementi kənardan verilir”
ifadəsindən savayı heç bir kəlmə deyilmir. – Beləliklə, baxışın xalis formalarından Kant burada
dərhal təfəkkürə, transsendental məntiqə keçir. Onun lap başlanğıcında (Xal.zək. tən; səh 50: V,
74), harada ki, o artıq empirik intuisiyanın maddi içəriliyi(məzmunu) məsələsindən yan keçə
bilməzdi, o ilk yanlış addımı atır,   edir. “İdrakımız, –deyir o, iki mənbəyə
malikdir: təəssüratlara qavramcıllıq və anlayışların özfəaliyyəti; birincisi təsəvvürləri qavramaq
qabiliyyətindən, ikincisi-bu təsəvvürlər vasitəsilə predmeti dərk etmək qabiliyyətindən
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ibarətdir: birinci bacarığın etkisilə predmet bizə verilir, ikincisinin etkisilə– o düşünülür”. Bu
doğru deyil: çünki belə olan halda bizim sırf qavrayıcı bacarığımızın tək bircə obyekti olan və
deməli, kənardan gələn və yeganə “verilmiş” olan izbasma (təəssürat) artıq təsəvvür, hətta
predmet olardı. Əslindəsə, izbasma (təəssürat) hiss orqanındakı duyğudan başqa bir şey deyil və
yalnız dərrakənin (yəni nədənlik, səbəbiyyət qanununun) və intuisiya formlarının (zaman və
məkanın) tətbiqi araçılığı ilə (vasitəsilə) intellektimizin bu duyğunun sonradan elə məkanda və
zamanda predmet kimi var olan və ondan (predmetdən) heç nə ilə fərqlənməyən, onunla eyni
olan təsəvvürə çevirir, –əgərçi söhbət özündə şeydən gedirsə. Bu prosesi mən Yetərli əsas
haqqında traktatda, §21-də narınca təsvir etmişəm. Dərrakənin və intuitiv idrakın işi bunda bitir
və bununçün heç bir anlayış və heç bir düşünmə tələb olunmur: bu təsəvvürlərə məhz buna
görə heyvanlar da malikdirlər. Madam ki, səhnəyə anlayışlar, əlbəttə ki, ona özfəaliyyət aid edilə
bilən təfəkkür çıxır, –biz artıq əyani idrak zəminini tərk edirik və şüura təsəvvürlərin tam yeni bir
sinfi, yəni məhz –qeyri-intuitiv, yayınmış (abstrakt) təsəvvürlər sinfi daxil olur: burada artıq buna
baxmayaraq, bütün düşüncəsinin içəriliyini (məzmununu) öncəki baxışdan və onu digər baxış və
anlayışlarla tutuşdurmadan götürən zəka iş görür. Kantsa təfəkkürü artıq baxışa daxil edir və
bununla əyani idrakın yayınmış idrakla dolaşıq salınmasının himini qoyur ki, burada da mən elə
buna qarşı çıxıram. Kanta görə, özlüyündə götürülmüş baxış heç bir dərrakə elementini
içəriləmir (ehtiva etmir), başdan-başa hissidir və deməli, tam passivdir, odur ki, predmet yalnız
təfəkkür sayəsində dərk edilir (dərrakə kateqoriyası): bununla o düşünməni baxışa qatır. Özgə
yandan, düşünmə predmeti onda ayrıca, real obyektdir, bunun da nəticəsində düşünmə,
təfəkkür ondavar (ona xas) tamümumiliyi və yayınmışlığı (abstraktlığı) itirir və yayınmış
anlayışlar yerinə özünə bir obyekt olaraq ayrıca şeyləri kəsb edir: bununla o, baxışı təfəkkürə
qatır. Buradan da adı çəkilən o bəduğur dolaşıqlıq meydana gəlir və bu ilk yanlış addımın
sonucları Kantın bütün idrak nəzəriyyəsinə şümul edir. Ondan başdan sonadək gözönü, əyani
təsəvvürlə yayınmış önəgəlmənin (təsəvvürün) qarışıq salınması, hansısa “nə o, nə bu” keçir və
bu “nə o, nə bu”–nu Kant dərrakə və onun kateqoriyaları sayəsində yaranan idrakın predmeti
məqamına qaldırır və bu idrakı təcrübə adlandırır. İnanmaq çətindir ki, bu “dərrakə
predmeti”ndən danışarkən Kantın özü nəsə tam aydın və bəlli bir şeyi təssəvür etmiş olsun,–və
mən bütün transsendental məntiqdən keçən və dolaşıqlığının mənbəyi məhz onda olan o
müdhiş ziddiyyəti açaraq, bunu sübut edəcəyəm.
Yəni məhz: “Xalis zəkanın tənqidi”ndə, 67–69; V, 92–94; 89, 90; V, 122, 123 və V, 135,
139, 153-cü səh. Kant dəfələrlə və müəyyənliklə bildirir ki, dərrakə baxış qabiliyyəti deyil, onun
dərki gözönü, əyani deyil, diskursivdir; o, mühakimə, ayırdetmə qabiliyyətidir (69; V, 94),
ayırdetmə isə dolayı idrak, önəgəlmənin (təsəvvürün) təsəvvürüdür (68; V, 93); dərrakənin
kateqoriyaları heç bir vəchlə o şərtlər deyil ki, onlar olduqda predmetlər baxışda verilir (89; V;
122) və baxış üçün heç də düşünmə funksiyaları tələb olunmur (91; V, 123); dərrakə yalnız
düşünə bilər, seyr edə bilməz (V; 135, 139). Daha sonra, “Proleqomenlər” də o § 20-də deyir:
baxış, qavrayış, perceptio yalnız hisslərə aiddir,mühakiməsə yalnız dərrakəyə xasdır; və § 22-də:
hisslərin işi–seyr etmək, dərrakəninki–düşünmək, yəni ayırd etməkdir. Nəhayət, “Praktiki
zəkanın tənqidin” də, 4-cü nəşr, səh. 247 (Rozenkransın nəşri, səh. 281), deyilir: dərrakə
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diskursivdir, onun təsəvvürləri, önəgəlmələri baxışlar yox, fikirlərdir. Bütün bunlar həqiqətən
Kantın sözləridir.
Buradan o ardımlar, nəticələr çıxır ki, gözönü dünya biz hər cür dərrakədən məhrum
olmuş olsaydıq da, mövcud olardı və o bizim başımızda hansısa bir tam anlaşılmaz bir şəkildə
meydana çıxır və ya Kantın qəribə ifadə etdiyi kimi, “empirik baxış bizə sadəcə verilmişdir”, –bu
qeyri-müəyyən və obrazlı ifadəyə heç bir sonrakı izah-filan vermədən.
Halbuki bütün bu yuxarıda gətirilənlərlə Kantın, o transsendental məntiqdə şərh
olunduğu kimi, dərrakə, kateqoriyalar və təcrübənin mümkünlüyü haqqında bütün qalan təlimi
daban-dabana ziddir. Yəni məhz: “Xal. zək. tənq.” 105-ci səh. dərrakə öz kateqoriyalarının
araçılığı ilə baxışın çoxcürəliyini, çoxsurətliliyini vəhdətə gətirir və dərrakənin xalis anlaışları a
priori olaraq baxış(əsərin bu və bir çox başqa yerlərində söhbət əqli, fəhmi baxışdan gedir,tərc.,)
predmetlərinə tətbiq olunur; 94;V, 126-cı səh. “kateqoriyalar –əslində təcrübənin şərtləridir,
fərqi yoxdur –baxışın və ya ona daxil olan düşüncənin”; V,127-ci səh. dərrakə təcrübənin
səbəbkarı, himqoyanıdır; səh. V, 128-də –kateqoriyalar predmetlərin baxışını təyin edir; səh. V,
130–a görə, obyektdə bir–birinə bağlı təsəvvür etdiyimiz hər şey (bu obyekt, əlbəttə, nəsə
abstrakt, yayınmış olan yox, gözönüdür), bu əlaqəni yalnız dərrakə sayəsində əldə edir; səh. V,
135–də dərrakə yeni tərzdə a priori əlaqələndirmək və verilmiş təsəvvürlərin, önəgəlmələrin
cürbəcürlüyünün apersepsiya vəhdəti altına gətirilməsi bacarığı kimi izah olunur: amma ümumi
sözçülüyə əsasən apersepsiya bəlli bir anlayışın düşünülməsi yox, baxışdır; səh. V, 136–da biz
“hər cür baxış imkanının dərrakəyə münasibətdə ali əsaslandırılması” nı tapırıq; səh. V, 143–də
hətta başlıq şəklində işarə edilir ki, hər cür hissi intuisiya kateqoriyalarla şərtlənmişdir; elə
oradaca mühakimələrin məntiqi funksiyası verilmiş baxışların müxtəlifliyini ümumiyyətlə
apersepsiya altına gətirir, verilmiş baxışın çoxsurətliliyisə zəruri olaraq kateqoriyalara tabe olur;
səh. V, 144–də vəhdət baxışa kateqoriyaların köməyilə, dərrakədən keçərək daxil olur; səh.
145–də dərrakənin düşünməsi qəribə şəkildə ondan izah olunur ki, o, baxışın müxtəlifliyini
sintez edir, əlaqələndirir və nizama salır; səh. V, 161–də təcrübə yalnız kateqoriyalar sayəsində
mümkündür və qavrayışların birləşməsindən ibarətdir, onlarsa, əlbəttə ki, elə həmin baxışlardır;
səh. V, 159–da kateqoriyalar–ümumiyyətlə baxışın predmetləri barədə aprior biliklərdir; və səh.
V, 163, 165–də Kantın əsas təlimi şərh olunur: yəni məhz: yalnız dərrakə, ona a priori olaraq,
öncədən qanunlar verərək, təyin edərək, onu öz qanunauyğunluğuna görə sistemləşdirərək,
təbiəti mümkün edir və s. və il. Halbuki təbiət nəsə mücərrəd yox, intuitiv bir şeydir və deməli,
dərrakə intuisiya qabiliyyəti olmalıdır; səh. V, 168-də deyilir ki, dərrakə anlayışları –təcrübənin
mümkünlük prinsipləridir, sonuncusa təzahürlərin, hadisələriun ümumiyyətlə məkan və
zamanda təyin edilməsidir, təcrübənin təzahürlərisə, deməli, baxışda mövcuddurlar; nəhayət,
səh. 189-211, V, 232-245-də o şeyin uzun-uzadı sübutu verilir ki (onun da əsassızlığını mən əsas
qanunu haqqında traktatımda, §23-də müfəssəl göstərmişəm), təcrübə predmetlərinin
obyektiv ardıcıllığı, habelə birgə mövcudluğu hissi olaraq qavranılmır, yalnız dərrakə tərəfindən
özü yalnız bunun sayəsində mümkün olan təbiətə daxil edilir. Amma təbiət, yəni faktların
ardıcıllığı və halların birgə mövcudluğu, aşkardır ki, əsla mücərrəd düşünülən yox, nəsə intuitiv
olandır.
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İndi mən Kant qarşısında dərin ehtiramı mənimlə bölüşən hər kəsdən bu ziddiyyətləri
yan-yana qoymağı və təcrübənin obyekti və obyektin öz on iki funksiyası ilə dərrakənin
fəaliyyətilə təyin olunduğu üsul barədə öz təlimində Kantın nəsə aydın və müəyyən bir şeyi
təsəvvür etdiyini sübut etməyə cəhd etməyini xahiş edirəm. Əminəm ki, bütün transsendental
məntiqdən keçən məhz elə bu ziddiyyət onun olduqca dolaşıq olmasının əsl səbəbidir. Məsələ
ondadır ki, Kant bu ziddiyyəti hiss edir, qəlbində onunla çarpışır, amma onu aydın dərkədək
gətirib çıxarmaq istəmir və ya bunu edə bilmirdi və buna görə onu özündən və başqalarından
gizlətmiş və hər cür dolayı yollarla onun yanından keçmişdir. Elə bununla da, ola bilsin, o da
bağlıdır ki, idrak qabiliyyətindən o, bütün bu on iki kateqoriya, xalis dərrakə anlayışlarının
sxematizmi, təxəyyülün, daxili hissin transsendental sintezləri, apersepsiyanın transsendental
vəhdəti kimi və s. bir yığın təkəri olan belə qorxunc, mürəkkəb bir maşın düzəltmişdir. Və bütün
bu yekəpər aparata baxmayaraq, sözsüz ki, idrakımızda əsas şeyi təşkil edən xarici dünya
intuisiyasının izahı üçün heç bir cəhd edilmir və bunu təkidlə ortaya çıxan tələbetmə elə həmin
zəif, obrazlı və özlüyündə heç nə deməyən “empirik baxış bizə verilir” ifadəsilə rədd edilir. Səh.
145-dəsə üstəlik öyrənirik ki, empirik baxış obyekt vasitəsilə verilir, –yəni obeykt baxışdan nəsə
fərqli bir şey olur.
Əgər biz özümüzə Kantın özünün səlis şəkildə demədiyi məhrəm fikrinə gedib çatmaq
zəhməti versək, onda görərik ki, onunçün “dərrakənin əsl predmeti” elə baxışdan belə fərqli və
eyni zamanda anlayış olmayan obyektdir və hətta bu əcaib təsəvvürolunmaz predmet elə
şərtdir ki, məhz onun sayəsində baxış təcrübəyə çevrilir. Düşünürəm ki, bu cür mütləq obyektin,
özündə, subyektdən asılı olmayan obyektin fərz edilməsi Kantda əski, kök salmış və xoşagəlməz
xürafatın təsirilə izah olunur. Bu obyekt qayət intuitiv deyil, ancaq intuisiyaya, ona (intuisiyaya)
uyğun olan bir şey olaraq anlayış vasitəsilə qondarılır və o zaman intuisiya gücü və həqiqəti olan
təcrübəyə çevrilir, bunlarısa o, intuisiya, deməli, yalnız anlayışa olan münasibətdən qazanır
(mənim təlimimə diametral zidd olaraq: ona görə anlayış bütün önəmi və həqiqətini yalnız
intuisiyadan əldə edir). Kateqoriyaların elə əsl funksiyası da bu bilavasitə təsəvvür olunmaz
obyektin uydurularaq intuisiyaya (baxışa) qatılmasıdır: “sonradan kateqoriyaya uyğun
düşünülən predmet baxış vasitəsilə verilir” (“Xal. zək. tənq”, bir. nəşr, səh–399). Buna isə 125, V
səh–ki bir yer xüsusilə aydın göstərgə edir: “soruşulur ki, a priori anlayışlar, sayəsində nəyinsə
seyr olunmasa da, heç olmasa, predmet kimi düşünüldüyü şərtlər olaraq daha əvvəl
olmalıdırlarmı”, bunasa doğrulayıcı cavab verilir. Burada aydın şəkildə yanılmanın mənbəyi və
onun saran dolaşıqlıq üzə çıxır. Çünki özlüyündə predmet həmişə yalnız baxış üçün və baxışda
mövcud olur: sonuncusa yalnız hisslər, onlar olmadıqdasa, təxəyyül yarada bilər. Əksinə,
düşünülən şey həmişə ümumi, gözönülükdən məhrum anlayışdır ki, o da, şübhəsiz,
ümumiyyətlə predmet barədə anlayış ola bilər: amma düşüncə həmişə və əzəldən gözönü olan
predmetlərə yalnız dolayı, anlayışların vasitəçiliyi, araçılığı ilə münasibətdə ola bilər. Çünki
təfəkkürümüz baxışlara reallıq vermək üçün deyil: ona qabil olduqlarından, onlar reallığa artıq
öz-özlüyündə malikdirlər (“empirik reallıq”), –təfəkkür, düşünmə ümumini və gözönü
təsəvvürlərin, önəgəlmələrinin nəticələrini tutmaq, onları saxlamaq və lazım gəldikdə asanlıqla
onlar üzərində sərəncam vermək üçündür. Kantsa sonuncunu baxış qabiliyyəti etmədən bu yolla
obyektiv dünyanı da dərrakədən asılılığa gətirmək üçün predmetlərin özlərini düşüncəyə aid
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edir. Düzdür, o, baxış və düşüncə arasında fərq qoyur, amma ayrı–ayrı şeyləri qismən baxışın,
qismənsə düşünmənin predmeti edir. Əslindəsə onlar–yalnız birincidirlər: empirik baxışımız
meydana gəldiyi andan obyektivdir, çünki o səbəbiyyət, nədənlik əlaqəsindən doğur. Onun
predmeti onlardan fərqli olmayan önəgəlmələr yox, birbaşa şeylərdir. Təkcəli şeylər bu qismdə,
necəlikdə dərrakədə və hisslərin köməyilə seyr edilir: sonunculara aid biryanlı izbasma
(təəssürat) elə o andaca təxəyyülün (obrazlanmanın) gücü ilə tamamlanır. Əksinə, əgər biz
düşünməyə, təfəkkürə keçiriksə, təkcəli şeylər sahəsini tərk edirik və sonradan düşüncəmizin
nəticələrini ayrı–ayrı şeylərə tətbiq etmiş olsaq da, gözönülük elementi olmayan ümumi
anlayışlarla üz–üzə qalırıq. İşdir, əgər bunu gözdən qaçırmasaq, guya şeylərin baxışının yalnız bu
şeylərin on iki kateqoriyanı tətbiq edən düşünülməsi sayəsində reallıq əldə etməsi və təcrübəyə
çevrilməsi barədə fərziyyənin əsassızlığı bizimçün aydın olar. Daha düzü, artıq baxışın özündə
empirik reallıq və təcrübə verilmişdir: amma baxışın özü də yalnız səbəb əlaqəsinin hissi
isbasmaya, dərrakənin bu yeganə funksiyasına tətbiqi vasitəsilə gerçəkləşə bilər. Ona görə baxış
əslində intellektualdır, məhz elə bunu Kant inkar edir.
Gətirilmiş yerlərdən savayı, Kantın burada araşdırılmış baxışı xüsusi aydınlıqla
“Mühakimə qabiliyyətinin tənqidi”ndə: səh. 36-da, lap əvvəldə, habelə “Təbiətşünaslığın əsas
başlanğıcları” nda, “fenomenologiyanın” ilk izahına qeyddə ifadə olunmuşdur. Bu şübhəli
məqamla bağlı Kantın ən az cürət etdiyi bir açıqlıqla bu təlim bir kantçının kitabında–yəni məhz
Kizevetterin “Ümumi məntiq oçerki” ndə (3–cü nəşr, I h; səh. 434 izahlar və II h. səh–52 və 53
izahlar), eləcə də Tiftrunkun “Sırf almansayağı məntiq” ində (in rein deutschem Gewande)
(1825)–şərh edilmişdir. Burada başqa şeylərlə yanaşı düşünərlərin orijinallıqdan məhrum
şagirdlərinin onların səhvlərinin böyüdücü şüşəsi olmasının çox gözəl nümunəsini görürük:
kateqoriyalar barədə təlimini şərh edərək, Kant ifrat ehtiyatlılıqla, sanki hər bir addımını
yoxlayaraq çıxış edir, halbuki şagirdləri cürətlə və taran edərək irəli gedirlər ki, bununla da
nəzəriyyənin bütün yanlışlığını üzə çıxarırlar.
Deyilənlərdən nəticə çıxır ki, Kantda kateqoriyaların predmeti özündə şey olmasa da,
onun ən yaxın qohumu, yəni özündə obyekt, heç bir subyekt tələb etməyən obyektdir,– təkcəli
şeydir və eyni zamanda zaman və məkandan dışda, kənarda olandır, çünki o gözönü deyil, –
düşüncə predmeti və eyni zamanda qeyri-mücərrəd, yayınmamış anlayışdır. Buna uyğun olaraq
Kant özlüyündə üç şeylə üz-üzədir: 1) önəgəlmə(təsəvvür), 2) önəgəlmə predmeti və 3) özündə
şeylə. Birincisi hissiyyatın işidir, o Kantda duyğu ilə yanaşı özündə baxışın xalis formalarını, yəni
məkan və zamanı da içəriləyir (ehtiva edir). İkincisi onu öz on iki kateqoriyasının vasitəsilə
qondarmış dərrakənin işidir. Üçüncüsü hər cür dərkolunanlığın ötəsində, o tayındadır
(İllüstrasiya kimi “Xal. zək. tənq.” I nəşr. 108 və 109-cu səh. bax). Halbuki önəgəlmənin
önəgəlmə predmetindən fərqləndirilməsi, bunu Berklinin sübut etdiyi və baş izliyimin (əsərimin)
bütün birinci ktabından, xüsusən də əlavələrin I fəslindən, eləcə də Kantın özünün “Tənqidin”
birinci nəşrindəki tam idealist baxış nöqtəsindən aşkar olduğu kimi, heç nəyə əsaslanmır.
Önəgəlmə predmetini önəgəlməyə aid etmək və onunla eyniləşdirmək münasib deyilsə, onda
onu özündə şeyə aid etmək gərəkdir: bu son nəticədə “predmet” sözünün mənasından asılıdır.
Amma hər bir halda o doğrudur ki, aydın anlama zamanı biz önəgəlmə və özündə şeydən başqa
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heç nə tapmayacayıq. Elə bu qızoğlanın – önəgəlmə predmetinin – əsassız daxil edilməsi Kantın
yanılmasının mənbəyidir; onun dışarılanması (kənarlaşdırılması) ilə aprior anlayışlar kimi
kateqoriyalar barədə təlim alt-üst olur, çünki gözönü təsəvvürə onlar heç nə əkləmir (əlavə
etmir), özündə şeyəsə tətbiq olunmazdırlar və deməli, onların bütün yolu bu “önəgəlmə
predmetlərinin düşünülməsindən və bu yolla təsəvvürlərin təcrübəyə çevrilməsindən ibarət olur.
Əslində hər cür empirik önəgəlmə artıq təcrübədir; hissi duyğudan doğan hər cür önəgəlməsə
empirikdir: bu duyğunu dərrakə öz yeganə funksiyası (nədənlik qanununun aprior dərki)
vasitəsilə onun səbəbinə aid edir, bu səbəbsə elə bu sayaq təcrübə predmeti, hər bir zamanda
və məkanda yer tutan obyekt kimi məkan və zamanda (xalis intuisiya formalarında) təsəvvür
olunur, önə gəlir, –amma bu necəlikdə bu səbəb məkan və zamanın özü kimi hər halda
önəgəlmə olaraq qalır. Əgər biz bu önəgəlmənin dışına çıxmaq istəyiriksə, qarşımızda özündə
şey barədə məsələ ortaya çıxır, bütün izliyimin (əsərimin), eləcə də ümumiyyətlə, bütün
metafizikanın məzmunu da elə bu sualın cavabıdır. Kantın burada göstərilən yanılması ilə onun
başqa bir – artıq qınağa məruz qoyduğum səhvi də bağlıdır: o empirik önəgəlmənin
yaranmasının heç bir nəzəriyyəsini vermir, amma onu yalnız zaman və məkan formaları əklədiyi
hissi duyğu ilə eyniləşdirərək və hər ikisini hissiyyat adı altında birləşdirərək, onu sadəcə verilmiş
sayır. Amma bu materialdan hələ heç bir obyektiv önəgəlmə çıxmayacaq: sonuncu, şübhəsiz,
duyğunun onun səbəbinə aid edilməsini, yəni nədənlik qanununun, yəni dərrakənin tətbiqini
tələb edir: çünki bunsuz duyğu hələ də subyektiv olaraq qalır və obyekti məkana aparmır,
sonuncusu ona – duyğuya verilmiş olsa da. Kantdasa dərrakə gözönü təsəvvürə tətbiq olunmağa
cürət etmir: transsendental məntiq hədlərində qalmaq üçün o yalnız düşünməlidir. Kantın
üçüncü səhvi də elə bununla bağlıdır,– o səhvi ki, o nədənlik qanununun onunca (tərəfindən)
düzgün dərk edilən aprior xarakterinin yeganə mümkün sübutunu, yəni empirik intuisiyanın
mümkünlüyünün özündən doğan sübutu verməyi o mənim ixtiyarıma buraxmış, özü isə Yetərli
əsas qanunu barədə traktatda, §23. göstərdiyim kimi, aşkar qeyri-düzgün arqumentlər gətirir.
Bütün yuxarıda deyilənlərdən aydındır ki, Kantın “önəgəlmə predmeti” (2) qismən
önəgəlmədən(1), qismənsə –özündə şeydən(3) oğurlanmış olandan ibarətdir. Əgər təcrübəmiz
həqiqətən yalnız elə bu qədər də aprior anlayışların köməyilə bundan öncə yalnız baxışda
verilmiş şeyləri düşünmək üçün dərrakənin on iki müxtəlif funksiyanı tətbiq etməsi sayəsində
gerçəkləşdirilsəydi, onda bu halda hər bir real şey a priori verilmiş olaraq (zaman və məkan
kimi) heç bir vəchlə bu şeyin təsəvvür edilməsindən dışarılana bilməyən, eyni zamanda məkan
və zaman xassələrindən çıxarıla bilən olmayaraq, onun varlığının özünə məxsus olmalı olan bir
yığın təyinə, tərifə malik olmalı idi. Əslindəsə biz yalnız bir təyinə –yəni məhz səbəbiyyətə rast
gəlirik. Maddilik ona əsaslanır, çünki materiyanın özlüyü hərəkətdən ibarətdir, osa başdan–başa
nədənlikdir (bax, II c. , fəs 4). Maddiliksə–şeyi fantaziyanın yalnız önəgəlmə olan obrazından
fərqləndirən yeganə nəsnədir. Zira qaları olan kimi materiya şeyə öz materiyasına münasibətdə
zamanda olma, qalma verir, halbuki formalar nədənliyə uyğun əvəzlənirlər.Şeydə başqa nə
varsa, hamısı, o–bu ya zaman və ya məkan təyinləri, yaxud da onun təsirliliyindən,aktivliyindən
ibarət, deməli, nədənliyin ən yaxın təyinləri olan xassələridir. Amma nədənlik artıq bir şərt kimi
empirik baxışa daxil olur, sonuncusa bu yolla dərrakənin baxışın özünü mümkün edən, amma
nədənlik qanunundan savayı təcrübəyə və onun mümkünlüyünə heç nə əlavə etməyən
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funksiyasına çevrilir. Bundan savayı köhnə ontologiyaları dolduran hər şey son nəticədə şeylərin
bir-birinə və ya refleksiyamıza və buna bənzər farrago-ya (xırda-paraya) münasibətləridir.
Kateqoriyalar haqqında təlimin varsızlığı, əsassızlığı artıq Kantın şərhinin özündən
görünür. Bu cəhətdən transsendental estetika və transsendental analitika arasındakı fərq nədir?
Orada –aydınlıq, bəllilik, əminlik, əqidə möhkəmliyi var, yarımçıq fikir və anlaşılmazlıq yoxdur.
Hər şey ziya içindədir, heç bir qaranlıq məqam və ya əlyeri qoyulmayıb. Kant nə istədiyini və
haqlı olduğunu bilir. Buradasa, əksinə, hər şey qaranlıq, tutqun, qeyri-müəyyəndir, sonuclar
səbatsız və inamsızdır, şərh çəkingəndir, qeyd-şərtlər, sonrakılara isnadlar və hətta susub
üstündən keçmələrlə doludur. Eynilə bu cür dərrakənin xalis anlayışlarının deduksiyasının birinci
və ikinci bölmələri 2-ci nəşrdə tam dəyişdirilmişdir, çünki onlar Kantın özünü qane etmirdi və
burada onlar 7-ci nəşrdəkindən fərqli görkəmə malikdirlər (bundan onlar daha aydın olmasalar
da). Öz qərəzli, öncədənvar fikrini sonadək tutmaq üçün Kantın həqiqətlə necə çarpışdığını
dəqiq görürsən. Estetikada onun bütün tezisləri həqiqətən şüurun danılmaz faktlarına istinadən
sübut olunmuşlar; əksinə, analitikada, onun özəyinə varanda, elə bu belədir, başqa cür ola da
bilməz kimi içiboş iddialar tapırsan. Beləliklə, hər yerdə olduğu kimi, burada da şərh onu
doğurmuş düşüncənin damğasını daşıyır, çünki üslub –ruhun üzü, fizionomiyasıdır. Onu da qeyd
edim ki, izah üçün nümunə gətirmək istədiyi hər yerdə Kant nədənlik kateqoriyasından
yararlanır və iş uğurlu alınır, məhz ona görə ki, nədənlik qanunu dərrakənin həqiqi, amma həm
də yeganə formasıdır, bütün qalan 11 kateqoriya isə –yalançı pəncərələrdir. Birinci nəşrdə
kateqoriyaların deduksiyası ikinci nəşrdəkindən daha sadə və saya şəkildədir. Kant göstərməyə
çalışır ki, dərrakə, verilmiş hissi baxışın əsasında kateqoriyaları düşünmə yolu ilə təcrübəni
gerçəkləşdirir. Bu zaman: yenidən tanıma, reproduksiya, assosiasiya, aprehensiya,
apersepsiyanın transsendental vəhdəti kimi ifadələr bezdirənədək təkrarlanır, –və yenə də
aydınlıq yoxdur. Amma xüsusilə diqqət çəkəndir ki, bu izah zamanı o, bir dəfə də olsun hər
şeydən öncə gözəçarpan şeyə –hissi duyğunun öz xarici səbəbinə aid edilməsinə toxunmur. Kant
bu aidetməni qəbul etməsəydi, bu barədə birbaşa öz sözünü deməli idi: amma bunu da o etmir.
O, ardınca da bütün kantçılar yalnız yan-yörədə fırlanırlar. Bunun gizli motivi ondan ibarətdir ki,
Kant səbəb əlaqəsini “hadisənin əsası” adı altında özündə şeyinin yanlış çıxarış edilməsi üçün
ehtiyatda saxlayır; bundan da başqa, səbəbə aid edilməklə baxış intellektual olardı, bunasa o,
yol verə bilməz. Üstəlik, o, görünür, ehtiyat edir ki, hissi duyğu və obyekt arasında səbəb
əlaqəsi fərz edildikdə sonuncu özündə şeyə çevrilər və ardınca Lokk empirizmini gətirər. Amma
bu çətinlik o mülahizə ilə kənarlaşdırılır ki, nədənlik qanunu –hissi duyğumuz; elə həm də öz
bədənimiz kimi subyektiv mənşəlidir, çünki o, məkanda zühur etdiyindən artıq təsəvvürlərə
aiddir. Amma bunu etiraf etməyə Kanta onun Berkli idealizmi qarşısındakı qorxusu mane olurdu.
On iki kateqoriyası ilə dərrakənin mühüm bir əməliyyatı kimi dəfələrlə “baxışda verilmiş
cürbəcürlüyün sintezinə” işarə edilir, amma bu heç yerdə lazımi qaydada izah olunmayıb və
dərrakəcə (tərəfindən) sintez edilənədək bu “baxış cürbəcürlüyünün” nə olduğu göstərilməyib.
Halbuki zaman və məkan (sonuncu hər üç ölçüsündə) –continua-dır, yəni onların hissələri artıq
ilk başlanğıcdan ayrılmamışlar, bir-birilə bağlıdırlar. Ancaq zaman və məkan baxışımızın
dəyişməz formaları olduğundan, onlarda təsəvvür olunan (verilən) hər şey lap başlanğıcdan
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artıq kontinuum kimi təzahür edir, yəni onun hissələri bir-birilə bağlı çıxış edir və heç bir sonrakı
sintezə, çoxsurətlinin sintezinə ehtiyac duymurlar. Gərçi bu cürbəcürlük sintezi altında hansısa
obyektdən alınan müxtəlif hissi izbasmaların bizim tərəfimizdən bu obyektə aid edilməsini
(məsələn, kilsə zənginə baxaraq biz bilirik ki, göz üçün sarı, əl üçün hamar, qulaq üçün səslənən
olan şey əslində eyni bir cisimdir) kimi nəyisə başa düşsək,–sintezi belə başa düşsək, onda bu
daha çox nədənlik əlaqəsini (dərrakənin bu əsl və yeganə funksiyasını) aprior bilməyimizin,
sayəsində bizim müxtəlif orqanlarımıza bütün bu müxtəlif təsirləri bir ümumi bir səbəbə, yəni
qarşımızda duran obyektin özünlüklərinə, xassələrinə aid etdiyimiz,–biliyin nəticəsidir,– odur ki,
dərrakəmiz, təsirlərin çoxluğuna və fərqli olmasına baxmayaraq, hər halda səbəbin birliyini
təkcəli və gözönü bir obyekt kimi qəbul edir:–öz təliminin “Xal. zək. tənq.” (V, 747–754), səh.
719–726–da verilmiş çox gözəl özətində Kant, düzü, hər yerdə olduğundan daha yaxşı
kateqoriyaları “a posteriori qavrayışla verilmiş olanın sintezinin təmiz qaydaları” kimi izah edir.
Bu zaman onun gözü qarşısında, görünür, üçbucaq qurulanda bucaqların xətlərin birləşməsi
qaydalarını verdiyi kimi nəsə bir şey keçirmiş: ən azı bu misalda onun kateqoriyaların funksiyası
barədə dediklərini hər şeydən yaxşı aydınlaşdırmaq olar. “Təbiətşünaslığın metafizik əsas
başlanğıcları” na önsözdə uzun bir qeyd var, onda da kateqoriyaların izahı verilir və deyilir ki,
“onlar dərrakənin mühakimədəki formal əməliyyatlarından heç nə ilə fərqlənmir”,–yalnız bəlkə
onunla ki, sonuncuda obyekt və predikat yerlərini dəyişə bilər: ona görə mühakimə də orada
“vasitəsilə verilmiş önəgəlmələrin (təsəvvürlərin) obyektin dərkinə çevrildiyi əməliyyat”kimi
təyin edilir. Belədirsə, deməli, mühakimə bacarığından məhrum heyvanlar heç bir obyekti dərk
etmir! Ümumiyyətləsə, Kanta görə, obyektlərə münasibətdə baxışlar yox, yalnız anlayışlar
mövcuddur. Mənsə, əksinə, deyirəm ki, obyektlər yalnız baxış üçün mövcuddur, anlayışlarsa–bu
baxışdan yayınmalardır. Ona görə yayınmış düşüncə (mücərrəd təfəkkür) gözönü dünya ilə
dəqiq uzlaşmalıdır, çünki yalnız sonuncuya münasibət anlayışlara məzmun verir; və bizə
anlayışlar üçün mahiyyəti, özlüyü anlayışlar, yəni yayınmış, qeyri-intuitiv önəgəlmələr əmələ
gətirmək olan ümumiyyətlə refleksiya qabiliyyətindən başqa hansısa digər, a priori müəyyən
edilmiş forma qəbul etmək lazım deyil, –elə bu da, əsas əsərimin birinci kitabında göstərdiyim
kimi, ağlın yeganə funksiyasını təşkil edir. Ona görə tələb edirəm ki, on iki kateqoriyadan on
birini bayıra atsınlar və yalnız nədənlik kateqoriyasını saxlasınlar. Bu zaman unutmasınlar ki,
onun fəaliyəti artıq buna görə hissi yox, intellektual olan empirik baxışın şərtidir və bu yolla seyr
edilən obyekt, təcrübə obyekti, önəgəlmə ilə eynidir, sonuncudansa özündə şey
fərqləndirilməlidir.
Ömrümün müxtəlif yaş çağlarında “Xalis zəkanın tənqidi”nin təkrar-təkrar
öyrənilməsindən mən transsendental məntiqin mənbəyinə münasibətdə aşağıdakı inamı hasil
etdim ki, bu məntiqin anlaşılması üçün vacib olduğundan onu burada oxuculara çatdırıram.
Obyektiv dərrakəyə və ali dərəcədə insan dərinfikirliliyinə əsaslanan kəşf Kantın yalnız o apercu–
südür (fəhmlə kəşfi, fr.tərc.) ki, məkan və zaman bizim tərəfimizdən a priori dərk edilir. Bu
xoşbəxt xəzinədən sevincək olmuş Kant tapdığı filizli yatağı tutub irəli getməyi qət etdi, özü də
sevimli arxitektonik simmetriyası ona ipucu verdi. Empirik intuisiya əsasında onu şərtləndirən
xalis a priori intuisiyanı tapdığı kimi, eynilə bu cür o zənn edirdi ki, empirik əldə edilmiş
anlayışların da əsasında bizim dərketmə qabiliyyətimizdə, onların şərtləri kimi məlum xalis
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anlayışlar durmalıdır və beləliklə, həqiqi empirik təfəkkür öz-özlüyündə heç bir predmetə malik
olmayan, amma onları intuisiyadan əxz etməli olan xalis təfəkkür sayəsində mümkün olur.
Transsendental estetika riyaziyyat üçün aprior əsas verdiyi kimi belə bir əsas məntiq
üçün də
olmalıdır; və beləliklə, transsendental estetika öz simmetrik pendant-ını (ondasını,o haldasını,fr.,tərc.) transsendental məntiqdə əldə edir. Bu andan etibarən Kant qərəzsiz hərəkət
etməkdən qalır, o artıq müşahidəçi və şüurda baş verənlərin tədqiqatçısı deyil, bəlli bir
fərzetməni rəhbər tutur və müəyyən bir məqsədə can atır, –yəni məhz: o öncədən zənn etdiyini
tapmağa və bu surətlə bu qədər xoşbəxtcəsinə kəşf etdiyi transsendental estetika üzərində
ikinci mərtəbə şəklində ona simmetrik uyğun olan transsendental məntiqi qurmaq istəyir.
Burada o mühakimələr cədvəlinə hücum edir, ondansa –pismi, yaxşımı –intuisiyası a priori
olaraq hissiyyatın hər iki forması ilə şərtlənmiş olan şeylərin bizim tərəfimizdən düşünülməsi
şərti olmalı olan on iki xalis a priori anlayış barədə təlimini çıxardır: beləliklə, budur, xalis
hissiyyata simmetrik olaraq xalis dərrakə uyğundur. Sonra o, ona öz niyyətinin qiymətini
atırmaq vasitəsi verən daha bir mülahizəyə hücum edir: o, sayəsində əməliyyatların özünün
dərk etmədiyi gedişi ən məkrli bir surətdə özünü ifşa edən xalis dərrakə anlayışlarının
sxematizmini uydurur. Yəni məhz dərketmə qabiliyyətinin hər bir empirik funksiyası üçün ona
oxşar aprior funksiyanı tapmağa çalışaraq, Kant tapdı ki, empirik intuisiyamızla yayınmış, intuitiv
anlayışlarda baş verən mücərrəd düşüncəmiz arasında, həmişə olmasa da, çox vaxt hansısa bir
keçid pilləsi olur, –bu, biz hərdənbir yayınmış düşüncədən baxışa qayıtmağa cəhd edəndə olur,
–ancaq əslində onunçün “cəhd edirik ki”, yayınmış düşüncəmizin baxışın etibarlı zəminindən çox
uzağa gedib-getmədiyinə, onun çox yüksəyə qalxıb-qalxmadığına, ən pisi də boş söz ifrazatına
çevrilib-çevrilmədiyinə əmin olaq, –bir sözlə, bu təxminən qaranlıqda hərdənbir bizə bələdçilik
edən divardan yapışmağımız kimi bir şeydir. İntuisiyaya bu sınayıcı və ötərgi qayıdışı biz
təxəyyülümüzdə hansısa, heç vaxt anlayışa tam adekvat ola bilməyən, onun yalnız müvəqqəti
təmsilçisi olan, bizi məşğul edən anlayışa uyğun gələn baxış yaradaraq icra edirik (bu barədə
zəruri olan hər şeyi Yetərli əsas qanunu haqda traktatda, §28-də demişəm). Kant bu ötərgi
kabusu (fantazmı) –fantaziyanın bütöv obrazının əksinə olaraq –sxem adlandırır, onu təxəyyül
monoqramı ilə müqayisə edir və iddia edir ki, bizim empirik əldə edilmiş anlayışları mücərrəd
düşünməyimizlə aydın, hisslərin araçılığı ilə həyata keçirilən baxışımız arasında bu cür sxemlər
durur, eynilə bu cür xalis hissiyyatın aprior intuisiyası ilə xalis dərrakənin aprior düşüncəsi
arasında dərrakənin xalis anlayışlarının aprior sxemləri var – bu sxemləri, xalis a priori təxəyyül
monoqramları olaraq, o, bir-bir təsvir edir və hər birini öz qaranlıqlığı ilə məşhur, çünki hələ heç
bir kəs onu anlamayıb, heyrətamiz “Dərrakənin xalis anlayışlarının sxematizmi haqqında
fəslində” ona uyğun kateqoriyaya aid edir, –amma bu qaranlıq, göstərdiyim nəzər nöqtəsinə
gəldikdə, dağılır, özü də burada hər yerdə olduğundan daha çox bütün Kant metodunun
önniyyətliliyi və onun analogiyaya cavab verə və arxitektonik simmetriyaya xidmət edə bilməli
olan qərəzli qərarı ortaya çıxır: bu burada birbaşa məzhəkəyədək gəlib çatır. Çünki empirik
sxemlərlə (yəni, həqiqi anlayışlarımızın fantaziyadakı nümayəndələrilə) dərrakənin xalis, yəni
məzmundan məhrum sxemlərini (kateqoriyaları) yanaşı qoyaraq, o nəzərdən qaçırır ki, sonuncu
halda sxematizm öz təyinatına cavab vermir. Axı empirik (həqiqi) təfəkkür zamanı sxematizmin
təyinatı büsbütün anlayışların maddi məzmunu ilə şərtlənmiş olur: bu anlayışlar empirik
intuisiyadan yayınmış (təcrid) olduğundan mücərrəd təfəkkürdə biz onunla yönlənir və özümüzə
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güvənc(toxtaqlıq) veririk ki, təfəkkürümüzün real zəmindən çox uzağa getmədiyinə əmin olmaq
üçün, hərdənbir, nagahan da olsa, bu anlayışların əxz edilmiş olduğu intuisiyaya ötəri
retrospektiv (keçmişə yönəlmiş) baxışlar edərik. Amma artıq bu əməliyyatın özü zəruri olaraq
onu göz önünə alır ki, bizi məşğul edən anlayışlar intuisiyadan yaranmışlar və onların maddi
məzmununa retrospektiv baxışdan, –zəifliyimizdə sadə köməkçi vasitədən savayı bir şey deyillər.
Hələ heç bir məzmuna malik olmayan a priori anlayışlar zamanı isə, aşkardır ki, bu əməliyyata
ehtiyac yoxdur: çünki onlar intuisiyadan yaranmır, yalnız ondan özlərinə məzmun kəsb edərək,
ona daxildən qatılmış olur və deməli, hələki retrospeksiyanın yönələ biləcəyi heç nəyi
içəriləmirlər. Mən bu barədə ona görə geniş danışıram ki, burada qarşımızda Kant
fəlsəfəçiliyinin daxili mexanizmi açılır, o isə ondan ibarətdir ki, hər iki a priori intuisiya formasını
kəşf edərək, Kant empirik idrakımızın hər cür təyini üçün oxşar element tapmağa çalışır və
nəhayət, sxematizmdə bu analogiyanı hətta sadə psixoloji fakta belə şamil edir, özü də şərhin
görünən dərinfikirliliyi və çətinliyi ondan ötrüdür ki, oxucudan bu nəzəriyyənin tam
sübutsuzluğu və ixtiyariliyi gizlədilsin, –doğrudan da, düz hesablanıb: axırda bu cür şərhin
mənasına varmış kəs bu cür əziyyətlə əldə etdiyi anlaşımı məsələnin həqiqiliyinin dərki kimi
qəbul edəcəkdir. Əgər Kant burada da intuisiyanın apriorluğunun kəşfi zamanı olduğu kimi
qərəzsiz və obyektiv hərəkət etsəydi, o tapmış olardı ki, empirikə çevrildiyi zaman xalis
intuisiyaya (məkan və zamana) kənardan qatılan bir yandan duyğudur, digər yandansa sadə
duyğunu obyektiv empirik intuisiyaya çevirən və buna görə ondan çıxara bilməyən, a priori
verilmiş və xalis dərrakənin forması və funksiyası olan, özü də elə bir yeganə, əvəzindəsə o
qədər bar verən funksiyası ki, bizim bütün empirik idrakımız onun üzərində dayanır, –səbəbiyyət,
nədənlikdir.
Əgər, tez–tez deyildiyi kimi, hər bir yanılma yalnız o zaman tam təkzib olunmuş olursa ki,
onun mənşəyi psixoloji cəhətdən izah edilmiş olsun, onda, ümid edirəm ki, bunu kateqoriyalar
və sxematizm haqqında Kant təliminə münasibətdə mən etdim.
* * *
Təsəvvür nəzəriyyəsinin ilkin elementlərinə bu qədər böyük səhvlər daxil edərək, Kant
sonra ali dərəcədə mürəkkəb fərzetmələr sırasına gəlib çıxır. Buraya ilk öncə xeyli tühaf və xeyli
dərəcədə qəribə şərh edilmiş “apersepsiyanın sintetik vəhdəti” aiddir. “Düşündüyüm bütün
təsəvvürlərimi müşayiət edə bilməlidir”. “Edə bilməlidir” –problematik apodiktik cümlə, yaxud,
sadə desək, bir əlilə o biri əlinin verdiyini geri alan cümlə bax budur. Amma qüllə mili ucunda
canbazlıq edən bu cümlənin mənası nədir? Bütün təsəvvür edən fəaliyyətin təfəkkür olması?
Yox; Axı bu mümkünsüz sonuclara gətirib çıxara bilərdi: çünki belə olan halda yayınmış
anlayışlardan savayı heç nə qalmazdı və gözəlliyin seyri, şeylərin həqiqi özlüyünün, yəni onların
Platon ideyalarının ən dərin dərki sayaq refleksiyasız və iradəsiz seyr hər şeydən daha az
mövcud olardı. Bundan başqa, belə olan halda heyvanlar da düşünməli, və ya artıq əsla heç bir
təsəvvürə malik olmamalı idilər. – bəlkə bu cümlə: “subyektsiz obyekt yoxdur” deməkdir? Onda
bu düzgün fikrin çox pis və gecikmiş ifadəsidir. Kantın bütün dediklərini yanaşı qoysaq, görərik ki,
apersepsiyanın sintetik vəhdəti dedikdə o, bütün təsəvvürlərimizin radiusları bir növ bu nöqtədə
toplanan kürəsinin(dairəsinin) yer tutmayan mərkəzi kimi nəsə bir şeyi başa düşür. Bu –mənim
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idrakın subyekti, bütün təsəvvürlərin korrelyatı adlandırdığım və beyin fəaliyyətinin şüalarının
toplandığı bir fokus kimi II cildin 22–ci fəslində ətraflı təsvir etdiyim şeydir. Bir dəfə deyilmişi
təkrarlamamaq üçün isnadla kifayətlənirəm.
Kateqoriyalar barədə bütün təlimi kənara atmağım və onu Kantın öz idrak nəzəriyyəsini
onlardan qalaqlamış olduğu sübutsuz fərziyyələrə aid etməyim onun yuxarıda verilən
tənqidindən; sonra –transsendental məntiqin intuitiv idrakla mücərrəd idrakın qarışıq
salınmasına köklənən təzadlarının aydınlaşdırılmasından; daha sonra –Kantda bu özlük əvəzinə
yalnız ruhun bu qabiliyyəti haqqında qırıq–qırıq, öz aralarında uzlaşmayan, kasad və düzgün
olmayan bəsirətlər tapdığıımız dərrakə və zəkanın özlüyü barədə aydın və bəlli anlayışın
olmadığının aydınlaşdırılmasından; nəhayət – I kitabda və onun əkləmələrində və daha narınca,
Kafi əsas haqqında qanun barədə traktatda, §21, 26 və 34–də sonunculara özümün verdiyim
izahlardan irəli gəlir. Bu izahatlar tam səlis, müəyyəndirlər, idrakımızın özlüyünün
araşdırılmasından aşkar irəli gəlirlər və bu qabiliyətlərin bütün xalq və dövrlərin sözlük və
ədəbiyyatlarındakı anlamına tam uyğundur (aydın dərkədək gətirilməsələr də). Onların Kantın
bu qədər fərqli təliminə qarşı müdafiəsi əksərən sonuncunun səhvlərinin üzə çıxarılmasından
ibarətdir. Kantın öz düşüncə nəzəriyəsinin və hətta bütün fəlsəfəsinin əsasına qoyduğu
mühakimələr cədvəlinə gəldikdəsə, o düzgünlük payına malik olduğundan mən indi bu ümumi
mühakimə formalarının dərketmə qabiliyyətimizdə necə yarandığını göstərməli və onları
sonuncu barədə öz təlimimlə uyğunluğa gətirməliyəm. Bu şərh zamanı dərrakə və zəka
anlayışlarını mən onlara izahımın verdiyi məna ilə bağlayacağam və ona görə də güman edirəm
ki, sonuncu oxucuya məlumdur.
Kantın metodu ilə mənimki arasındakı özlü, mühüm fərq ondan ibarətdir ki, Kant dolayı,
reflektiv idrakdan, mənsə araçısız (bilavasitə), intuitiv idrakdan çıxış edirəm. Kantı, qüllənin
ucalığını onun kölgəsinə görə, mən isə –birbaşa qülləni ölçən adamla müqayisə etmək olar. Ona
görə onunçün fəlsəfə –anlayışlardan ibarət elm, mənimçünsə –məzmunu hər cür aşkarlığın
yeganə mənbəyi olan gözönü idrakdan əxz və ümumi anlayışlarda fiksə edilən bir elm,
anlayışlardakı elmdir. Kant bütün bu bizi əhatə edən, gözönü, bu qədər rəngarəng və önəmlə
dolu dünyanın üstündən atlanır və yayınmış düşüncə formalarından tutub durur; bu zaman
onunçün əsasda o güman durur ki (düzdür, açıq demədiyi), guya refleksiya hər cür intuisiyanın
relyefli nəqşi (ektipi), iz yeridir, və buna görə də intuisiyanın önəmli hər şeyi öz ifadəsini
refleksiyada tapmalıdır, özü də çox yığcam və buna görə də asan müşahidə olunan forma və
cizgilərdə. Ona görə mücərrəd dərk olunan mahiyyətlər və qanunauyğunluqlar əlimizə gözönü
dünyanın əlvan oyununu hərəkətə gətirən bütün ipləri verir. Əgər Kant öz metodunun bu ali
özül qoyuluşunu aydın şəkildə desəydi və onu ardıcıl sonadək aparsaydı, əgər o, heç olmazsa,
intuitiv olanı yayınmış olandan səlis ayırsaydı, bizə çözülmüz ziddiyyətlər və dolaşıqlıqlarla
çarpışmaq lazım olmazdı. Halbuki onun öz məsələsini həll etdiyi üsuldan görünür ki, öz
metodunun bu himqoymasını o, yalnız xeyli tutqun cizgilərdə təsəvvür etmişdir, odur ki, onu
yalnız onun fəlsəfəsini incələmə öyrəndikdən sonra düşünüb tapmaq olur.
Kantın göstərilən metodunun özünə və əsas maksimasına gəldikdəsə, onda çox şey var
və o, parlaq bir fikirdir. Artıq hər bir elmin özlüyü ondan ibarətdir ki, biz gözönü hadisələrin,
Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

574

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

təzahürlərin sonsuz cürbəcürlüyünü nisbətən az sayda yayınmış, mücərrəd anlayışlarla əhatə
edir və onları bizə bu təzahürlərə tam yiyələnmək, keçmişi izah etmək, gələcəyi öncədən demək
imkanı verən bəlli bir sistemə düzürük. Ayrı–ayrı elmlərsə hadisələrin nəhəng sahəsini öz
aralarında sonuncuların müxtəlif xüsusi növləri üzrə bölüşdürürlər. Və budur, Kantda cürətli və
bəxtəvər bir fikir ortaya çıxdı–hər cür təfəkkürün bu yolla tapılmış formalarından gözönü
idrakda və deməli, ümumiyyətlə təzahürlər dünyasında özlü, mühüm olanı da təyin etmək üçün
məzmunlardan asılı olmayaraq, özlüyündə anlayışlarda önəmli olanı ayırd etmək: və bu mühüm
olan a priori–düşüncənin bu formalarının zəruri olması səbəbilə, –tapıldığından o, subyektiv
mənşəli idi və Kantın məqsədlərinə yaxşı cavab verərdi. Ancaq daha irəliyə getməzdən əvvəl
refleksiyanın gözönü idraka hansı münasibətdə olduğunu (bu da ki, əlbəttə, onların Kant
tərəfindən diqqətdən kənar saxlanılmış ayırd edilməsini nəzərdə tutur), –onun intuisiyanı necə,
–tam təmizmi, yoxsa ona (refleksiyaya) xas formalara girmə sayəsindəmi, dəyişilmiş və qismən
tanınmaz şəkildə ötürdüyünü və əvəzlədiyini; mücərrəd, reflektiv idrakın formasının daha çox
gözönü idrakın özündəvar xassələriləmi təyin edildiyini ki, bu halda intuitiv dərk üçün xeyli
cürbəcür olan, reflektiv idrakçün fərqləndirilməz olur və əksinə, reflektiv idrak tərəfindən
tapılan fərqlər elə ondanca irəli gəlir və heç bir vəchlə intuitiv idrakdakı oxşar fərqləri
göstərmir,– araşdırmaq gərəkirdi. Bu cür tədqiqat nəticəsində aydın olardı ki, gözönü idrak onun
refleksiyaya tətbiqi zamanı, forma və prosesləri onun özü tərəfindən müəyyən edilən,– odur ki,
onların toplu təsirindən qidanın ilkin xassələri tamamilə tanınmaz hala gəlir– heyvani orqanizm
tərəfindən qidanın assimliyası zamanı olduğu kimi dəyişikliklərə uğrayır; və ya ən azı (çünki bu
bir az böyük səslənir) refleksiya gözönü idraka sudakı əksin bu əksi salan predmetlərə qarşı
olduğu münasibətdə olmur: kölgə yalnız şeylərin bəzi zahiri cizgilərini verir və konkret
müxtəlifliyin bütün əlvanlığını bir ümumi fonda birləşdirir, odur ki, ona görə şeyin real
fizionomiyası barədə tam və düzgün təsəvvür yaratmaq olmaz.
Reflektiv idrak, və ya ağıl, yalnız bir əsas formaya, yəni mücərrəd, yayınmış anlayış
formasına malikdir: bu formanın kökü ağlın özündədir və buna görə də elə onsuz da heyvanlar
üçün mövcud olan və bununla refleksiyanın özünə olan münasibətini lap azacıq da olsa
dəyişməyərək, tamamilə başqa cür də ola bilən gözönü dünya ilə heç bir bilavasitə zəruri
əlaqədə deyil. Anlayışların əqli hökmlərdə birləşməsisə induksiya tərəfindən kəşf edilmiş olaraq,
mühakimələr cədvəli deyilən cədvəli təşkil edən bir neçə bəlli və qanunauyğun formaya malikdir.
Bu formalardan bir qismi reflektiv idrakdan, deməli –bilavasitə zəkadan irəli gəlir, çünki onlar
təfəkkürün dörd qanunundan (metaloji həqiqətlər adlandırdığım) və “dictum de omni et nullo”
dur (hər şeyi və heç nəyi deyən, bildirən, lat., tərc.) –Bu formalardan digərlərinin əsası gözönü
idrakda, deməli, dərrakədədir. Bununlasa onlar əsla dərrakənin xüsusi formalarının müvafiq sayı
barədə şahidlik etmirlər, ona yeganə xas olan funksiyadan –səbəb və hərəkətin (təsirin)
bilavasitə dərkindən çıxarılmalıdırlar. Nəhayət, üçüncü formalar reflektiv idrakın əyanilə
qarşılaşması və birləşməsindən və ya daha yaxşı desək, sonuncunun birinciyə daxil olmasından
törəyir. İndi mən növbə ilə əqli hökmlərin məqamlarını araşdıracağam və onlardan hər birinin
adı çəkilən bu və ya digər mənbədən ortaya çıxmasını göstərəcəyəm: buradan öz–özünə o
sonuc gəlir ki, onlardan kateqoriyaların deduksiyası mümkün deyil və kateqoriyaların fərz
edilməsi onların şərhinin qarışıq və ziddiyyətli olduğu qədər cəfəngdir.
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1. Mühakimələrin miqdarı deyilən şey anlayışların öz məğzindən irəli gəlir,
deməli, onun özülü ağıldadır və dərrakə və gözönü idrakla heç bir bilavasitə əlaqədə
deyil. I kitabda izah olunduğu kimi, özlüyündə anlayışlara məlum bir tutum, məlum
bir sahə xasdır, özü də daha geniş, amma daha az bəlli olan anlayış buna görə
birincidən ayrılıb götürülə bilən daha az geniş anlayışı içəriləyir; bu ayırıb götürmə ya
elə icra olunur ki, belə dar anlayışı daha geniş anlayışın müəyyən bir hissəsi kimi
işarələyir, ya da onu xüsusi bir adla işarələyərək, tam və bəlli bir şəkildə sonuncudan
təcrid edirlər. Bu əməliyyatı icra edən mühakimə birinci halda “xüsusi”, ikinci haldasa
“ümumi”adlandırılır; məsələn, “ağac” anlayışının eyni bir hissəsi xüsusi və ya ümumi
mühakimə vasitəsilə təcrid edilə bilər, yəni bu cür:” Bəzi ağaclar qoza verir” və ya
“Bütün palıdlar qoza verir”. Aşkardır ki, hər iki əməliyyat arasındakı fərq çox cüzidir
və onun mümkünlüyünün özü dilin zənginliyindən asılıdır. Halbuki Kant onda, onlar
vasitəsilə təcrübəni a priori müəyyən edən xalis dərrakənin iki– kökündən müxtəlif
təsirini, funksiyasını, kateqoriyasını görür.
Nəhayət, məlum bir anlayışı, onun köməyilə bəlli, xüsusi gözönü təsəvvürə (ondan və bir
çox başqa təsəvvürdənsə o özü təcrid olunmuşdur) gəlmək üçün işlətmək olar ki, bu da “təkcəli”
mühakimə vasitəsilə edilir. Bu cür mühakimə bizi mücərrəd anlayışın indi artıq bilavasitə keçid
aldığınız gözönü anlayışla sərhəd nöqtəsinə gətirib çıxarır. “Bax bu, buradakı ağac qoza verir”.
Kantsa bundan xüsusi bir kateqoriya düzəltmişdir.
Düşünürəm ki, bütün bu öncə deyilənlərdən sonra daha uzağa gedən polemika artıqdır.
2. Eynilə bu cür mühakimələrin necəliyinin, keyfiyyətinin də mənbəyi zəka
hədlərindədir və dərrakənin intuisiyasını həyata keçirən hansısa bir qanunun inikası
deyil, yəni buna hansısa bir göstərgəni içəriləmir. Birinci kitabda göstərildiyi kimi,
yayınmış anlayışların təbiətilə (bu isə zəkanın özünün obyektiv dərk olunan məğzi,
özlüyüdür) onların sferalarını birləşdirmək və ayırmaq imkanı bağlıdır; və bu imkana,
öz zəminləri kimi, eynilik və ziddiyyətin ümumi məntiqi qanunları əsaslanırlar,
zəkadan gələn və bundan o yana izaholunmaz olan bu sonunculara mən metaloji
həqiqliyi,doğruluğu aid edirəm. Onlar birləşdirilmişin birləşdirilmiş, ayrılmışınsa
ayrılmış olaraq qalmalı olduğunu təyin edirlər, yəni fərz, zənn edilən eyni zamanda
kənarlaşdırıla bilən ola bilməz, və deməli, sferaların birləşmə və ayrılma
mümkünlüyünü, yəni mühakimə prosesini nəzərdə tuturlar. Amma bu proses öz
forması tərəfindən müstəsna olaraq zəkadadır və bu forma, mühakimələrin
məzmunu kimi, dərrakənin onda (idrakda) buna görə onunçün heç bir korrelyat və ya
analogiya olmayan gözönü idrakından götürülmür. Dərrakə vasitəsilə və dərrakə
üçün ortaya çıxan intuisiya qarşımızda özünün tam bir bitkinliyində durur, hər cür
şübhə və ya səhvdən tam xalidir və buna görə nə iqrar (təsdiqləmə), nə də inkar bilir,
çünki o özü özünə şahidlik edir və zəkanın yayınmış anlayışı kimi öz qüvvəsi və
önəmini idrakın əsası qanununa görə yalnız özündən kənarda duran nəyəsə
münasibətdən əxz etmir. O, büsbütün reallıqdır, sonuncu yalnız refleksiyanın təsirilə
yarana bilər və buna görə həmişə yayınmış təfəkkür zəminində qalır.
Kant, köhnə sxolastiklərin ximeralarını emal edərək, iqrari (doğrulayıcı) və inkari
(yalanlayıcı) mühakimələrə “sonsuz” mühakimələri –araşdırmaya layiq olmayan müşkül
həngamə bir tıxacı, öz arxitektura simmetriyası üçün bu qədər çox sayda qayırdığı yalançı
pəncərələrdən birini də əkləyir.
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3. Xeyli geniş münasibət anlayışı altına Kant mühakimələrin üç tam müxtəlif
növünü yerləşdirir; ona görə, onların mənbəyini tapmaq üçün biz onlardan hər birini
ayrılıqda araşdırmalıyıq.
a) Hipotetik mühakimə ümumiyyətlə bizim bütün idrakımızın –əsas
qanununun ən ümumi formasının mücərrəd ifadəsidir. Bu qanunun dörd tam
müxtəlif məna kəsb etdiyini və onlardan hər birində öz başlanğıcını xüsusi bir
idraki qüvvədən götürdüyünü və təsəvvürlərin xüsusi bir sinfini qapsadığını
(əhatə etdiyini), bunu mən hələ 1813–cü ildə, özümün kafi əsas qanunu
haqqında işimdə göstərmişəm. Ondan yetərincə aydın olur ki, hipotetik
mühakimənin (düşünmənin bu ümumi formasının) mənbəyi, Kantın istədiyi
kimi, yalnızca öz nədənlik kateqoriyası ilə dərrakə deyil, mənim nəzəriyyəmə
görəsə xalis dərrakənin yeganə dərkedici forması olan nədənlik qanunu yalnız
bütün xalis və ya aprior idrakı qapsayan və bütün mənaları üçün
mühakimənin bu hipotetik formasında ifadə olunan əsas qanununun
növlərindən biridir. –Biz, beləliklə, görürük ki, mənşə və mənalarına görə tam
müxtəlif olan dərketmələr, ağıl tərəfinbdən in abstracto düşünülərək,
anlayışlar və mühakimələrin eyni bir birləşmə formasında çıxış edirlər və
onda o qədər fərqləndirilməzdirlər ki, onların ayırd edilməsi üçün biz
mücərrəd idrakı tam tərk edərək, gözönüyə müraciət etməliyik. Ona görə
Kantın seçdiyi mücərrəd idrakdan yollanaraq, həm də gözönü idrakın da
elementlərini və daxili mexanizmini tapmaq yolu tamamilə yanlış idi. Birdəki,
kafi əsas qanunu haqqında bütün əsərimi müəyyən dərəcədə mühakimənin
hipotetik formasının mənasının narınca açılışı kimi qiymətləndirmək olar və
buna görə mən burada bunun üzərində bundan artıq dayanmayacağam.
b) Kateqorik mühakimənin forması sözün əsl mənasında
mühakimənin ümumi formasından başqa bir şey deyil. Zira, ciddi desək,
mühakimə yürütmək anlayış sferalarının birləşdirilə bilənliyini və
bilməyənliyini düşünmək deməkdir; ona görə hipotetik və ayırıcı formalar
özlüyündə mühakimənin xüsusi formaları deyil: onlar elə artıq hazır
mühakimələrə tətbiq olunur ki, onlarda anlayışların birləşdirilməsi dəyişilməz
olaraq kateqorik qalır və mühakimələrin özlərinin əlaqəsinə xidmət edirlər,
özü də hipotetik forma onların bir –birindən asılılığını, ayırıcı forma isə –
birləşdirilməzliyini ifadə edir. Özlüyündə anlayışlarasa bir–birinə yalnız bir,
yəni məhz –kateqorik mühakimədə ifadə olunan münasibət növü xasdır. Bu
münasibətin ən yaxın təyinləri və ya alt növləri anlayışların bir araya sığanlığı
və ya sahələrinin tam ayrıcalığı, yəni təsdiqi və ya inkarıdır, bundansa Kant
keyfiyyət kateqoriyaları adı altında xüsusi kateqoriyalar sinfi düzəldir. Bir
araya sığanlıq və ayrıcalıq, öz növbəsində, anlayışların sferalarının büsbütün
və ya yalnız qismən bir –birinə daxil olub –olmadıqlarına görə altnövlərə
malikdirlər: bu, mühakiməni kəmiyyət tərəfdən təyin edir ki, bundan da Kant
yenə tam xüsusi bir kateqoriya düzəltmişdir. Beləcə o, çox yaxın və hətta eyni
olanı –xalis anlayışlar arasındakı yeganə mümkün münasibətlərin asan
müşahidə olunan modifikasiyalarını bir –birindən ayırmış və əksinə,
münasibətin bu rubrikası altında xeyli fərqli şeyləri birləşdirmişdir.
Kateqorik mühakimələr öz metalojik prinsipi olaraq təfəkkür qanunlarına –eynilik və
ziddiyyət qanunlarına malikdir. Amma sahələrin birləşdirilməsi üçün mühakimələrə həqiqilik
verən əsasın özü (o elə birləşmədir ki, var), –bu cür əsas öz xarakterinə görə xeyli fərqli ola bilər
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ki, buna da uyğun olaraq mühakimənin doğruluğu məntiqi, və ya metafizik, yaxud da metalojik
olur; mən bunu giriş traktatımın 30 –33–cu § –da göstərmişəm və indi bunu təkrarlamağa lüzum
yoxdur. Buradansa aşkar olur ki, hamısı in abstracto, iki anlayışın sahələrinin birləşdirilməsi
vasitəsilə, subyekt və predikat kimi çıxış edən bilavasitə biliklər nə qədər müxtəlif ola bilər və bu
birləşməni dərrakənin hansısa bir və müvafiq funksiyası tərəfindən edildiyini düşünmək nə
qədər əsassızdır. Məsələn, “su qaynayır”, “sinus bucağı ölçür”, “iradə qət edir”, “iş əyləndirir”,
“ayırdetmə çətindir” mühakimələri eyni bir məntiqi formanın köməyilə ən fərqli münasibətləri
ifadə edir: bundansa biz bir daha görə bilərik ki, bilavasitə, gözönü idrakın təhlili üçün mücərrəd
idrak nöqteyi –nəzərində durmaq nə qədər mənasızdır. –Hərçənd ki, özlüyündə dərrakəvi
idrakdan, dediyim mənada, kateqorik mühakimə yalnız o nədənliyi ifadə etdiyi yerdə ortaya
çıxır, –burayasa həm də hansısa fiziki keyfiyyəti bildirən bütün mühakimələr aiddir. Çünki mən
“Bu cisim ağır, bərk, axıcı,yaşıl, turş, qələvi, üzvidir” və s. deyəndə, bununla onun təsirinin bəlli
üsulunu işarə edirəm, deməli, burada biz xalis dərrakə sayəsində mümkün olan biliyə, idraka
malik oluruq. Əgər ondan tam fərqli bir çox dərketmələrlə (məsələn, ali dərəcədə yayınmış
anlayışların subordinasiyası) tamamilə eyni bir şəkildə, subyekt və predikat vasitəsilə, idrak in
abstacto ifadə olunursa, onda elə o andaca bu sırf məntiqi münasibət geriyə, intuitiv idraka
qayıdır və biz düşünürük ki, mühakimənin subyekt və predikatı baxışda xüsusi bir korrelyata –
substansiya və aksidensiyaya malik olmalıdır. Amma aşağıda aydınlaşdıracağam ki, substansiya
anlayışı öz əsl mənasına görə materiya ilə eynidir. Aksidensiyalarsa mənaca tamamilə ayrı –ayrı
hərəkət üsulları ilə eynidir, odur ki, substansiya və aksidensiyanın yalançı idrakı əslində xalis
dərrakə tərəfindən səbəb və təsirin dərkidir. Materiyanın önəgəlməsinin necə ortaya çıxdığına
qaldıqdasa, bu qismən əsas əsərimin 4 –cü § –da, daha böyük narınlıq, təfsilatlasa Kafi əsas
qanunu haqqında traktat, § 21 –in sonunda izah olunmuşdur; qismənsə biz onu substansiyanın
qalarılığı barədə əsasqoymanın təhlili zamanı daha yaxından araşdıracağıq.
c) Ayırıcı mühakimələr metalogik həqiqət olan istisna olunmuş
üçüncü qanunundan irəli gəlir: ona görə onlar büsbütün xalis zəkanın
malıdırlar və onların mənbəyi dərrakədə deyil. Onlardan ümumilik və ya
özarası təsir kateqoriyasının çıxarılması yalnız özünün əziz arxitektonik
simmetriyası xatirinə Kantın həqiqət üzərində etməyə bəzən özünə izn verdiyi
zorakılıqların parlaq nümunəsidir. Bu çıxarışın altıboşluğunu, əsassızlığını
artıq dəfələrlə sübut etmiş və müxtəlif tərəflərdən, xüsusilə də Berq özünün
“Fəlsəfənin epikritikasında” nda və H. E. Şultse “Nəzəri fəlsəfənin tənqidi”
ndə haqlı mühakiməyə məruz qoymuşlar. Doğrudan da, məlum anlayışın bir –
birini qarşılıqlı istisna edən predikatlarla yol verilən təxmini təyini ilə özarası
təsir barədə fikir arasında hansı analogiya mövcuddur? Onlar bir –birinə
birbaşa ziddirlər: çünki ayırıcı mühakimədə bölmə üzvlərindən birinin qəbulu
zəruri surətdə digərinin dışarılmasına aparır; əksinə, əgər biz iki şeyi
düşünürüksə, birinə yol vermə elə bununla da digərinə də yol verməni tələb
edir və vice versa (əksinə). Ona görə özarası təsirin həqiqi məntiqi analogiyası
–bu, şübhəsiz, circulus vitiosus –dur (çıxışsız dairə, çıxmazlıq, lat.,tərc.) ki,
yalançı özarası təsirdə olduğu kimi, onda da şərtlənmiş olan eyni zamanda
şərtdir və əksinə. Məntiqin çıxmazlığı rədd etdiyi kimi, metafizikadan da
özarası təsir anlayışı qovulmalıdır. Çünki mən indi tam ciddi olaraq
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göstərəcəyəm ki, həqiqi mənada heç bir özarası təsir mövcud deyil və bu
anlayış, onu işlətməyi nə qədər sevsələr də (məhz onun içəriliyinin,
məzmununun qeyri –müəyyənliyi nəticəsində), yaxından gözdən keçirmə
zamanı boş, yalançı və heç nə bildirməyən bir şey olur. Hər şeydən öncə
nədənliyin nə olduğunu və Kafi əsas haqqında traktatın 20 –ci § –da, eləcə də
mənim “İradə azadlığı haqqında” konkurs əsərimdə, fəs. 3, səh. 27 və sonr. və
nəhayət, əsas əsərimin II cildinin 4 –cü fəs. bu barədə nə dediyimi yada salaq.
Səbəbiyyət, nədənlik –o qanundur ki, materiyanın vaqe olan, baş verən
halları ona görə zamanda öz yerlərini müəyyən edir. Beləliklə nədənlikdən
danışılanda, söhbət əsla özlüyündə materiyadan, yaxud da dəyişilməz
qalmadan yox, yalnız hallardan və ya sadəcə dəyişilmələrdən gedir. Nədənlik
qanunu özlüyündə materiyaya şamil olunmur, çünki o nə yaranır, nə də məhv
olur, eyni qaydada o, adətən deyildiyi kimi, bütöv bir “şeyə” yox, yalnız
materiyanın hallarına şamil olunur. Daha sonra, nədənlik qanununun
qalarılığa heç bir dəxli yoxdur: çünki heç nə dəyişilməyən yerdə heç bir təsir
də yoxdur, yalnız əbədi sükunət vəziyyəti vardır. Əgər bu hal dəyişilərsə, onda
yeni yaranmış vəziyyət, durum ya yenə də qalarıdır, ya da bu cür deyil,
ardınca üçüncünü gətirir və ona görə, onunla bu üçüncünün baş verdiyi şey
əsas qanununun formalarından biri olan və buna görə bundan sonra izah
olunmaz olan nədənlik qanunudur, çünki əsas qanunu elə hər cür izahın və
hər cür zərurətin prinsipidir, özüdür ki, var. Deyilənlərdən aydındır ki,
nədənlik zaman ardıcıllığına zəruri münasibətdə və ən sıx əlaqədədir. A halı,
durumu zamanda B halından, durumundan öncə gəldiyi qədər, dərəcədə –
özü də bu ardıcıllıq sadəcə sonra gəlmə, olma yox, sonuc, nəticədir, –yalnız
bu qədər, bu dərəcədə A halı səbəb, B halısa təsirdir. Özarası təsir anlayışısa
onların hər ikisinin bir-birinin həm səbəbi, həm də təsiri olmasını nəzərdə
tutur: bu isə deməkdir ki, onlardan hər biri eyni zamanda həm əvvəlki, həm
də sonrakıdır, bu da ki, mənasızdır. Çünki hər iki halın eynizamanlı olmasını,
özü də zəruri eynizamanlı olmasını qəbul etmək olmaz: ona görə ki, zəruri birbirinə bağlı və eynizamanlı olaraq, onlar yalnız eyni bir halı təşkil edərdilər ki,
bu halın da saxlanması üçün, düzdür, onun bütün təyinlərinin mövcud olması
gərəkir, amma belə bir hal olduqdasa, söhbət nədənliyin dəyişməsindən yox,
davamiyyət və sükunətdən gedir və yalnız o şey nəzərdə tutulur ki, bütöv bir
halın, durumun bir təyini dəyişirsə, onda bundan yaranan yeni vəziyyət necə
varsa elə qalmır, birinci halın bütün başqa təyinlərinin də dəyişilmə səbəbinə
çevrilir ki, bunun da nəticəsində yenə də yeni, üçüncü bir vəziyyət meydana
gəlir: və bütün bunlar adi nədənlik qanununa görə baş verir və yeni bir qanun,
özarası təsir qanunu tələb olunmur.
Mən onu da iddia edirəm ki, özarası təsir anlayışı üçün qəti surətdə heç bir nümunə
gətirmək olmaz. Belə bir nümunə kimi görünə bilən hər şey ya yalnız dəyişilmələr üçün qüvvəyə
malik nədənlik qanununun tətbiq olunmaz olduğu sükunət halıdır, –ya da izahı üçün təkcə
nədənlik qanununun yetərli olduğu eyniadlı halların əvəzlənən ardıcıllığıdır. Birinci qəbildən
olan misal eyni ağırlıq nəticəsində tarazlıqda olan tərəzi gözləridir: burada heç bir təsir yoxdur,
sanki heç bir dəyişiklik yoxdur; bu sükunət halıdır: bərabər paylanmış ağırlıq, elə ağırlıq
mərkəzində dayağa malik hər cür cisim kimi can atır, amma öz gücünü heç bir təsirlə üzə çıxara
bilmir. Bir ağırlığın kənarlaşdırılması elə o andaca üçüncü halın– o biri gözün düşməsinin səbəbi
olan ikinci halı yaradırsa, bu səbəb və təsir qanunu üzrə baş verir və nəinki dərrakənin heç bir
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xüsusi kateqoriyasını, həm də xüsusi bir adlandırma da tələb etmir. İkinci qəbildən olan misal
odun yanmasıdır. Oksigenin yanan cisimlə birləşməsi istiliyin, istiliksə öz növbəsində –bu
kimyəvi birləşmənin yeni aşkarlanmasının səbəbidir. Amma əslində biz burada səbəb və təsirlər
zəncirinə malikik – ancaq onun həlqələri növbə ilə eyni bir adla adlandırılır: yanma, A –B
istiliyini, B istiliyi –yeni C –yanmasını (yəni A səbəbilə eyniadlı, amma fərdi olaraq onunla eyni
olmayan yeni bir təsir), C– yeni D istiliyini (B ilə real yox, anlayışca eyni və deməli, eyniadlı olan)
və s. doğurur Adi həyatda “özarası təsir” adlandırılan şeyə aid klassik misalı Humboldtun
səhralar nəzəriyyəsi verir (“Təbiət mənzərələri”, II nəşr, c.2, səh. 79). Onlara bitişik meşəli
dağlarda yağsa da, qum səhralarında yağış olmur. Bunun səbəbi dağların buludları özünə cəlb
etməsində deyil, ondadır ki, qumlu yazıdan,çöldən qalxan hava sütunu buxar qabarcıqlarının
parçalanmasına mane olur və buludları yuxarı qovur. Dağlarda havanın perpendikulyar qalxan
axını daha zəifdir, buludlar aşağı düşür və daha çox soyumuş havada yağıntı verirlər. Beləliklə,
səhralarda yağışın olmaması bitkisəl həyatın olmaması ilə özarası təsirdədir.: yağış ona görə
yağmır ki, qızmış qum daha artıq istilik şüalandırır və səhra ona görə gülüstana çevrilmir ki,
yağış olmur. Amma əvvəlki misalda olduğu kimi burada da biz açıq –aşkar adi nədənlikdən nəsə
önəmli fərqlənən bir şeyə yox, yalnız eyniadlı səbəb və təsirlərin ardıcıllığına malikik. Hər bir
halın yeni, cinsinə görə eyni, amma fərdiliyinə görə birinci halı doğurmuş haldan fərqli halı
doğurduğu saat kəfkiri rəqsləri və orqanizmin özünü qoruyub saxlaması hallarında da məsələ
elə bu cürdür: yalnız burada iş daha mürəkkəbdir, çünki zəncir artıq iki yox, bir neçə türdən,
cinsdən olan halqalardan ibarətdir, odur ki, eyniadlı halqa yalnız bir neçə başqa halqa keçdikdən
sonra yenidən işə daxil olur. Beləliklə, hər zaman qarşımızda dərrakənin yeni və xüsusi bir
funksiyasının anlaşılmasını tələb edən nəsə bir şey deyil, halların
ardıcıllığını təyin edən elə həmin nədənlik qanunu durur.
Və ya, ola bilsin,özarası təsirə misal kimi təsirin əks–təsirə bərabər olmasına isnad
edərlər?
Amma axı bu üstündə bu qədər israr etdiyim və Kafi əsas qanunu haqqında traktatımda
narınca şərh etdiyimlə –yəni məhz onunla şərtlənir ki, səbəb və təsir iki cisim deyil, cisimlərin
ardıcıl hallarıdır və deməli, hər iki haldan hər biri bütün həmiştirakçı cisimləri öz içərisinə alır;
beləliklə, təsir, yəni yeni vaqe olan hal, məsələn, təkan zamanı, eyni nisbətdə hər iki cismə
yayılır; buna görə təkana məruz qalmış cisim nə qədər dəyişilirsə, o qədər də elə itələyən cisim
dəyişilir –hər ikisi kütlələri və sürətləri baxımından. Bunu özarası təsir adlandırmaq istəyirlərsə,
onda hər cür təsir özarası təsirdir və buna görə burada dərrakənin yeni bir funksiyası bir yana
qalsın, heç yeni bir anlayış da yaranmır, biz yalnız nədənliyin daha bir sinoniminə malik oluruq.
Elə bu cür baxışı Kantın özü də (bu isə onun tərəfindən xeyli düşünülməmiş bir hərəkətdir), yəni
məhz “Təbiətşünaslığın metafizik əsas başlanğıcları” nda, mexanikanın 4 –cü qanununun
isbatında dilə gətirir; o deyir: “Dünyadakı hər cür xarici təsir özarası təsirdir”. Onda bəs
dərrakədə nədənlik və özarası təsir üçün müxtəlif aprior funksiyalar nəyə görə mövcuddur –bir
halda ki, şeylərin real ardıcıllığı guya ki, yalnız birincinin, mövcudluğusa –yalnız ikincinin
köməyilə mümkün və dərk ediləndir? Əgər hər cür təsir özarası təsirdirsə, onda deməli, ardıcıllıq
və birgə mövcudluq eyni şeydirlər və dünyada hər şey eynizamanlıdır. –Əgər doğrudan da
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özarası təsir mövcud olsaydı, onda perpetuum mobile də mümkün və a priori həqiqi olmuş
olardı: halbuki, onun mümkünlüyü inkar olunursa, bu inkarın əsasında o aprior inam durur ki,
özarası təsir və dərrakənin ona uyğun forması mövcud deyil.
Eynilə bu sayaq Aristotel də öz xüsusi mənasında özarası təsiri qəbul etmir, qeyd edir ki,
iki şey bir –birinin özarası təsiri səbəbi ola bilsə də, bu yalnız belə ola bilər ki, onlardan hər
birinin səbəbiyyəti başqa bir mənada başa düşülsün: məsələn, birinci ikinciyə motiv kimi,
ikincisə birinciyə onun hərəkətinin səbəbi kimi təsir edirsə. İki yerdə biz onda eyni sözlərə rast
gəlirik (Phys. II. 3; Metaph. V. 2): “Bundan başqa, özarası səbəblər də mövcuddur: beləki, yaxşı
vərdiş üzərində təmrin, məşq onun səbəbidir, yaxşı vərdişsə – onun üzərində çalışmanın
səbəbidir; amma onlar bir –birinin eyni bir mənada səbəbi deyillər, birincisi – məqsəd kimi,
ikincisi –hərəkətin başlaanğıcı kimi”. Əgər o üstəlik öz xüsusi mənasında özarası təsiri də qəbul
etsəydi, hökmən burada onun adını çəkərdi, çünki gətirilmiş hər iki yerdə qarşısına bir vəzifə
olaraq səbəblərin hər cür mümkün növlərinin sadalanmasını qoyur. Anal. post. II, 11 –ə
gəldikdəsə, burada o, özarası təsirdən yox, səbəb və təsirlərin dövretməsindən bəhs edir.
4. Modallıq kateqoriyalarına o üstünlük xasdır ki, onlardan hər birinin ifadə
etdiyi şey həqiqətən çıxarış edilmiş olduğu mühakimə formalarına taraz gəlir, bu isə
əksəriyyəti olduqca ixtiyari çəkib gətirmələri olan mühakimə formalarından deduksiya
edilən başqa kateqoriyalar halında müşahidə olunmur.
Beləliklə, mümkünlük, həqiqilik və zərurilik anlayışları mühakimənin problematik,
assertorik və apodiktik formalarından irəli gəlir, –bu tam doğrudur. Amma bu
anlayışların dərrakənin xüsusi, ilkin və artıq törəmə olmayan dərketmə funksiyaları
olması, –bu doğru deyil. Əslindəsə onlar hər cür idrakın yeganə ilkin və buna görə bizə a
priori məlum formasından – əsas qanunundan nəşət alır, özü də bilavasitə ondan
zərurətin dərki irəli gəlir; əgərçi sonuncuya refleksiya tətbiq olunursa, təsadüfilik,
mümkünlük, qeyri-mümkünlük, həqiqilik anlayışları ortaya çıxır; beləliklə, bu anlayışlar
elə təkcə yalnız ruhun, dərrakənin gücündən əmələ gəlmirlər, indi görəcəyimiz kimi,
yayınmış idrakın gözönü idrakla toqquşması sonucunda yaranırlar.
Mən iddia edirəm ki, “zəruri olmaq” və “verilmiş əsasdan çıxan sonuc olmaq” –
eynimənalı, eyni anlayışlardır. Nəyisə “zəruri” kimi biz o zaman dərk edə və düşünə
bilərik ki, ona biz verilmiş əsasdan olan bir nəticə kimi baxaq və bu asılılıqdan, başqası
vasitəsilə müəyyən edilmişlikdən və hökmən başqasından ortaya çıxmadan başqa
zərurət anlayışı heç bir şeyi içəriləmir. Ona görə bu qanunun müxtəlif formalarına uyğun
olaraq, fiziki zərurət (səbəbdən gələn təsir), məntiqi zərurət (idrakın əsas qanununa görə,
analitik mühakimələrdə, ussonuclarında (əqli nəticələrdə) və s.), riyazi zərurət (varlığın
zaman və məkandakı əsası qanununa görə) və nəhayət, praktiki zərurət ki, bu ad altında
mən hansısa yalançı kateqorik imperativə görə təyin olunmuşluğu yox, müvafiq
motivlərin verilmiş empirik xarakteri və mövcudluğu halında məlum bir təsirin baş
verməsini başa düşürəm. Bununla yanaşı hər cür zərurət yalnız nisbi surətdə belədir,
yəni məhz irəli gəlmiş olduğu əsasın olması şərtilə. Ona görə mütləq zərurət –
ziddiyyətdir. Qalan şeylər barədə kafi əsas haqqında qanunun 49-cu §-na bax.
Artur Şopenhauer

"Dünya: iradə və təsəvvür kimi"

581

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

Zərurətə zidd-əks olan, yəni inkar – təsadüfilikdir. O üzdən də bu anlayışın içəriliyi
(məzmunu) sırf mənfidir və yalnız əsas qanunu üzrə əlaqənin olmamasını bildirir. Deməli,
təsadüfi də həmişə nisbidir; o, öz əsası olmayan şeyə münasibətdə təsadüfidir: özünün
səbəbi olan tək bir şeyə münasibətdə zəruri, qalan hər bir şeyə münasibətdəsə
təsadüfidir. Çünki onun məkan və zamanda qalan hər şeylə toqquşması heç bir zəruri
əlaqə olmadan sadə bir üst-üstə düşmədir: “Üst-üstə düşmə” (Zufall), “ςυμπτωμα”,
“contingens” sözləri də elə buradandır. Və mütləq zərurilik nə qədər ağlasığmazdırsa,
mütləq təsadüfilik də o qədər ağlasığmazdır. Çünki sonuncu heç bir obyektə nəticənin
əsasa olduğu münasibətdə olmayan bir obyekti bildirərdi. Bu cür obyekti təsəvvür
etməyin mümkünsüzlüyü isə mütləq təsadüfi olanı düşünmək mümkün olsun deyə,
pozulmalı olan əsas qanununun mənfi ifadəsidir: amma belə olan halda sonuncu da hər
cür mənasını itirər, çünki təsadüfilik anlayışı yalnız əsas qanuna münasibətdə mənaya
malikdir və verilmiş obyektlərin bir-birinə əsas və nəticə münasibətində olmadığını
bildirir.
O, gözönü təsəvvür olduğundan, təbiətdə baş verən hər şey zəruridir, çünki o, öz
səbəbindən irəli gəlir. Ayrıca bir faktısa səbəb olmayan qalan hər şeyə münasibətdə
nəzərdən keçirdikdəsə, biz onu təsadüfi kimi dərk edirik, –bu isə artıq yayınmış
refleksiyadır. Əgər bundan sonra, hansısa bir təbiət obyekti barədə biz onun qalan
şeylərə səbəb münasibətindən və deməli, zərurilii və təsadüfiliyindən tam təcrid
olunuruqsa, onda idrakın bu növü həqiqilik anlayışından ibarət olacaqdır ki, o olduqda
isə biz yalnız təsirə diqqət yetirir, o səbəblə maraqlanmırıq ki, o, həmin səbəbə
münasibətdə qalan hər şeyə münasibətdə təsadüfi olduğu qədər zəruri olmuşdur. Bütün
bunlar son nəticədə ona əsaslanır ki, mühakimənin modallığı şeylərin obyektiv
xassəsindən çox, bizim ona münasibətimizi bildirir. Amma təbiətdəki hər şey hansısa
səbəbdən irəli gəldiyindən, bütün həqiqi olan da buna görə zəruridir, –amma yenə də
yalnız onun bu zaman və bu yerdə mövcud olduğu dərəcədə: çünki nədənlik qanununun
təyinedici qüvvəsi yalnız buna şamil olunur. Əgərçi biz gözönü təbiəti dərk edir və
yayınmış təfəkkürə keçiriksə, bizə qismən a priori, qismənsə a posteriori məlum olan
bütün təbii qanunları refleksiyada təsəvvür etmək imkanı əldə edirik; və bu mücərrəd
önəgəlmə, təsəvvür təbiətdə hansısa yerdə və hansısa zamanda mövcud olan hər şeyi
qapsayır, –amma hər cür müəyyən yer və zamandan yayındırma ilə: bununla da biz,
refleksiya yolu ilə, mümkün olanın geniş səltənətinə daxil oluruq. Burada da, özünə yer
tapmayan şey artıq qeyri-mümkün olandır. Aşkardır ki, mümkünlük və mümkünsüzlük
gözönü olanın dərki üçün yox, refleksiya, mücərrəd idrak üçün mövcuddurlar, hərçənd ki,
məhz gözönü dərkin xalis formaları zəkaya mümkün və qeyri-mümkün olanı müəyyən
etməyə imkan verir. Mümkün və ya qeyri-mümkün olanı düşünərkən, onlardan çıxış
etdiyimiz təbiət qanunlarının a priori və a posteriori dərk olunub-olunmadığından asılı
olaraq, mümkünlük və mümkünsüzlüyün özü metafizik, ya da təkcə fizikidir.
Bilavasitə əsas qanununa və zərurilik, həqiqilik və mümkünlük anlayışlarının
inkişafına söykəndiklərindən sübuta ehtiyac duymayan bu mülahizələrdən Kant
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tərəfindən bu üç anlayış üçün dərrakənin üç xüsusi funksiyasının sımalmasının (qəbul
edilməsinin) nə qədər əsassız, altıboş olduğu və burada da onun, təki öz arxitektonik
simmetriyasını çəksin deyə, heç bir mülahizədən nə qədər çəkinmədiyi yetərincə aşkar
olur.
Buraya daha bir çox böyük bir səhv də əklənir, qoşulur –məhz o səhv ki, əvvəlki
fəlsəfədən nümunə götürərək, Kant zərurilik və təsadüfilik anlayışını qarışdırır. Əvvəlki
fəlsəfə yayınışdan, abstraksiyadan aşağıdakı sui-istifadəni edir. Aşkardır ki, əsası
qoyulmuş, müəyyən edilmiş şey labüd olaraq baş verir, yəni olmaya bilməz və deməli,
zəruridir. Və bütün filosoflar da yalnızca sonuncu tərifdən, təyindən yapışır və deyirdilər:
o şey zəruridir ki, o başqa cür ola bilməz və ya onun əksi qeyri-mümkündür. Bu
zəruriliyin əsasını və kökünüsə nəzərə almır, hər cür zəruriliyin buradan çıxan nisbiliyini
gözdən qaçırır və bu minvalla da mütləq zəruri olanın, yəni verilmiş əsasdan sonuc kimi
mövcudluğu elə o qədər də qaçılmaz olan, amma hansısa bir əsasdan gələn nəticə
olmayan və buna görə də heç nədən asılı olmayan bir şeyin ağlasığmaz funksiyasını
yaradırdılar,– sonuncu əlavə artıq birbaşa absurddur, çünki əsas qanununa ziddir. Bax
belə, bu fiksiyadan və həqiqətə diametral əks istiqamətdə çıxış edərək, məhz elə məlum
əsasla şərtlənmiş olanı təsadüfi adlandırırdılar, zira filosoflar bu təsadüfi olanın
zəruriliyinin nisbi xarakterindən çıxış edir və sonuncunu tamamilə haradansa asılı qalan
və öz-özünə zidd olan mütləq zərurətlə müqayisə edirdilər. Təsadüfiliyin bu kökündən
mənasız tərifini Kant da saxlayır və onu izah kimi verir: bax, “Xal. zək. tənq.” V, 289-291,
243; V, 301, 419; V, 447, 486, 488. Bu zaman o, 301 –səh. “hər bir təsadüfilik səbəbə
malikdir” deyərək və “olunmsuzluğu(yoxluğu) mümkün olan şey təsadüfidir” fikrini
əlavə edərək, öz –özü ilə hətta ən aşkar bir ziddiyyətə girir. Amma səbəbi olanın var
olmaması
tamamilə
mümkünsüzdür;
deməli,
o
zəruridir.
–
O da var ki, zərurilik və təsadüfiliyin bu tam yanlış izahının mənbəyi hələ Aristoteldə, “De
generatione et corruptione”, II kit., 9 və 11, burada zərurilik olumsuzluğu, var olmaması
mümkün olmayan kimi izah olunur; ona varlığı mümkün olmayan qarşı qoyulur, onların
arasındasa ola bilən və bilməyən, yəni əmələ gəlib keçici olan qoyulur, –və bu ortadakı
da elə təsadüfi olandır. Yuxarıda deyilənlərdən sonra bizimçün aşkardır ki, Aristotelin bir
çox başqa izahları kimi bu izah da, –tək elə yalnız yayınmış anlayışlar üzərində əməliyyat
aparmanın nəticəsidir. Aristotel konkret və gözönü olana müraciət etmirdi, o şeyə ki,
bütün yayınmış anlayışların mənbəyi ondadır və buna görə də onlar onun tərəfindən
nəzarətdə saxlanılmalıdır. “Olumsuzluğu mümkün olmayan nəsə” –əlbəttə, bunu in
abstracto düşünmək olar; amma bununla konkret, real olana üz tutsaq, onda heç olmasa
yalnız mümkün olan bir şey kimi bu fikrə dayaq olacaq heç nəyimiz olmayacaqdır, –
verilmiş əsasdan çıxan zəruriliyi nisbi və şərtlənmiş olan sonucdan savayı.
Yeri gəlmişkən modallıq anlayışına aid bir neçə qeydimi də əlavə edim. Hər cür
zərurət əsas qanununa söykəndiyindən, nisbi olduğuna görə bütün apodiktik
mühakimələr əzəldən və öz son mənalarında hipotetikdirlər. Onlar yalnız daha kiçik
assertorik hökmün (irəlivermənin) qatılması sayəsində, yəni əqli nəticədə (ussonucunda)
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kateqorik olurlar. Əgər bu assertorik hökm şübhə altında qalırsa və bu şübhəlilik ifadə
olunmuşsa, nəticədə problematik mühakimə alınır.
Genəllikdə (bir qayda olaraq) apodiktik olan (təbiət qanunu) fərdi hala nisbətən
həmişə yalnız problematikdir, çünki ilkin olaraq həmin halı qayda altına salan şərt ortaya
gəlməlidir. Və əksinə, ayrıca bir halda özlüyündə zəruri (apodiktik) olan (məsələn, öz
səbəbinin təsirilə zəruri olan hər bir xüsusi hal) ümumiyyətlə ifadə olunduğu halda yenə
də yalnız problematikdir, çünki baş vermiş, ortaya çıxmış səbəb yalnız fərdi hala aid idi,
həmişə hipotetik olan apodiktik mühakiməsə verilmiş xüsusi halı yox, ümumi qanunu
ifadə edir. Bütün bunlar ona əsaslanır ki, imkan, mümkünlük yalnız refleksiya sahəsində
və zəka üçün, gerçəklik – baxış sahəsində və dərrakə üçün, zərurətsə – həm o, həm də
bu üçün mövcuddur. Əslində, zəruri, həqiqi və mümkün olan arasındakı fərq yalnız in
abstracto və anlayışda mövcuddur; real dünyadasa bu üç məqamın üçü də üst-üstə
düşür. Çünki baş verən hər şey zərurətlə baş verir: o, öz növbəsində səbəblərin
doğurduğu səbəblərə görə baş verir, odur ki, dünyadakı irili-xırdalı bütün hadisələr, –
zəruri baş verən faktların ciddi kələfi, çəlpəşiyidir. Buna uyğun olaraq, həqiqi olan hər
şey bu səbəbdən də zəruridir və gerçəklikdə həqiqi olanla zəruri olan, eynilə bu cür də
həqiqi və mümkün olan arasında heç bir fərq yoxdur: çünki baş verməmiş, yəni gerçək
olmamış şey olmamışdır və demək, mümkündür, – ona görə ki, olmamış şeyin onlarsız
heç vaxt ola bilməyəcəyi səbəblər, belə səbəblərin çox böyük bir kələfində, çəlpəşiyində
baş verməmiş və baş verə bilməmişdir; deməli, o, mümkün olmamışdır. Ona görə hər
cür hadisə ya zəruridir, ya da qeyri-mümkün. Bütün bunlar yalnız empirik real dünyaya,
yəni ayrıca şeylərin kompleksinə, – deməli, özlüyündə fərdi olana aiddir. Əksinə, əgər biz
ağlın köməyilə şeyləri ümumi halda nəzərdən keçirsək və onları in abstracto götürsək,
onda zərurət, gerçəklik və mümkünlük yenidən ayrı-ayrılıqda çıxış edər: intellektimizin
aprior qanunlarına uyğun olan hər şeyi biz ümumiyyətlə mümkün olan, təbiətin empirik
qanunlarına uyğun olan hər şeyi – o hətta həqiqətdə gerçəkləşməsə də, bu dünyada
mümkün olan kimi qəbul edər, və biz deməli, mümkün olanı həqiqidən aydın şəkildə
ayırd edərik. Həqiqi olan həmişə bununla yanaşı həm də zəruri olandır, yalnız onun
səbəbini bilən tərəfindən bu cür qəbul edilsə də; sonuncudan asılı olmayaraq, o
təsadüfidir və belə də adlanır. Bu baxış bizə Siseronun de fato kitabında misal gətirdiyi,
meqarik Diodorla stoik Xrisipp arasındakı περι δυνατων (mümkün olan haqqındakı)
mübahisəyə açar verir. Diodor deyir: “Yalnız həqiqətə çevrilən şey mümkün imiş və
həqiqi olan hər şey həm də zəruridir”. Xrisipp etiraz edir: “Heç vaxt həqiqətə
çevrilməyən çox şey mümkündür, zira yalnız zəruri olan mümkün olur”. Biz bunu
özümüzə aşağıdakı kimi aydınlaşdıra bilərik. Həqiqilik hökmləri (irəli vermələri)
mümkünlük tərəfindən verilən sillogizm ussonucudur. Bununçün təkcə daha böyük yox,
həm də daha kiçik hökm tələb olunur: yalnız hər ikisi bir yerdə tam mümkünlüyü verir.
Yəni ki, daha böyük hökm sırf nəzəri, in abstracto ümumi mümkünlüyü verir, amma
özlüyündə götürüldükdə, o hələ nəyisə mümkün, yəni gerçəkləşməyə qabil olan etmir.
Bununçün onu ümumi qayda altına gətirmək yolu ilə mümkünlüyü ayrıca bir hala şamil
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edən daha kiçik hökm də lazımdır, –və bu halda o həqiqiləşir. Məsələn, daha böyük
hökm: “Bütün evlər (deməli, mənimki də) yana bilər”.
Daha kiçik: “Evim od içindədir”.
Ussonucu: “Evim yanır”.
Zira hər bir ümumi müddəa, deməli, hər cür daha böyük hökm şeyləri yalnız
məlum şərt altında, yəni hipotetik olaraq gerçəkliyə münasibətdə təyin edir: məsələn,
misalımızda yanmaq imkanı öz şərti kimi alovun ortaya çıxmasına malikdir. Daha kiçik
hökm elə bu şərti verir. Daha böyük hökm, necə deyərlər, topu doldurur, amma yalnız o
halda ki, daha kiçik hökm fitili gətirsin və atəş, yəni əqli nəticə (ussonucu) açılır. Bu
mümkünlüyün həqiqiliyə münasibətinə büsbütün şamil olunur. Həqiqiliyi ifadə edən əqli
sonuc həmişə zərurətlə gəldiyindən, deməli, həqiqi olan hər şey həm də zəruridir; bunu
həm də ondan görmək olar ki, “zəruri olmaq” yalnız “verilmiş əsasdan olan ardım,
nəticə” deməkdir, –deməli, həqiqi olan hər şey zəruridir. Beləliklə, görürük ki,
mümkünlük, həqiqilik və zərurilik anlayışları burada üst-üstə düşür və təkcə ikinci
birincini şərt qoymur, həm də tərsinə. Onları ayıran bir şey varsa, o elə intellektemizin
zaman forması ilə məhdudlaşdırılmasıdır: zira zaman mümkünlüklə həqiqilik arasında
vasitəçilik edir. Məlum faktın zəruriliyi büsbütün onun səbəbləri toplusunu bilməkdən
açıq görünür; amma bütün bu müxtəlif və bir-birindən asılı olmayan səbəblərin üst-üstə
düşməsi bizə təsadüfi görünür, –elə əslində təsadüfilik anlayışı da onların bir-birindən
asılı olmasından ibarətdir. Lakin hər bir səbəb öz səbəbinin zəruri ardımı, nəticəsi
olduğundan və bu sonsuzluğadək getdiyindən, aşkardır ki, təsadüfilik dərrakəmizin
üfüqlərinin darlığından irəli gələn sırf subyektiv hadisədir, –elə optik üfüqümüzdə yerlə
göyün görünən bitişməsi kimi bir subyektiv hadisə.
Zərurət verilmiş əsasdan olan ardım, nəticə ilə eyni şey olduğundan, əsas
qanununun dörd növündən hər birində o xüsusi olan şey kimi çıxış etməli və mümkünlük
və mümkünsüzlükdə yalnız predmetə zəkavi-yayınmış nəzər nöqtəsinin tətbiq
edilməsinin təsirilə ortaya çıxan müvafiq əksliyə malik olmalıdır. Ona görə zərurətin adı
çəkilən dörd növünə qeyri-mümkünlüyün elə o qədər növü, yəni fiziki, məntiqi, riyazi və
praktiki növləri uyğundur. Bu zaman qeyd edim ki, yayınmış anlayışlar sahəsində qalsaq,
onda mümkünlük həmişə daha ümumi olana, zərurətsə –daha dar anlayışa uyğun
gələcək: məsələn, “heyvan–quş, balıq, amfibiya ola bilər” və s. yaxud: “bülbül quş
olmalıdır”, “filan şey heyvan”, “filan şey –orqanizm”, “filan şeysə –cisim olmalıdır”. Çünki
ifadəsi sillogizm olan məntiqi zərurət həmişə ümumidən xüsusiyə gəlir, heç vaxt əksinə
yox. Əksinə, gözönü dünyada (yəni önəgəlmələrin, təsəvvürlərin birinci sinfində) hər şey
əslində zəruridir –nədənlik qanununun təsirilə və yalnız kənardan girən refleksiya
gözönü faktlara təsadüfi kimi (onları öz səbəbləri olmayan səbəblərlə müqayisə edərək)
və ya təkcə elə həqiqi kimi (səbəb əlaqəsindən ümumiyyətlə yayındıraraq) qiymətləndirə
bilər: “həqiqilik” sözünün mənşəyinin (kauzallıq anlayışından) özü göstərdiyi kimi,
həqiqilik anlayışı təsəvvürlərin yalnız bu sinfinə tətbiq edilə biləndir. Təsəvvürlərin
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üçüncü sinfində, sırf riyazi intuisiyada (çünki biz yalnızca onun hədlərində qalacağıq)
büsbütün zərurət çıxış edir; burada da mümkünlük yalnız refleksiya anlayışlarına
münasibətdən ortaya çıxır: məsələn “üçbucaq –düzbucaqlı, korbucaqlı, bərabəryanlı ola
bilər”, –“toplandıqda iki düz bucağa bərabər olan üç bucağı olmalıdır”. Beləliklə, burada
biz mümkünlüyə yalnız gözönüdən yayınmışa keçmək yolu ilə nail oluruq.
Ümidliyəm ki, yuxarıda deyilənlərdən sonra kafi əsas qanunu barədə traktatda,
eləcə də bu əsərin I kitabında söylənənlərlə bağlı cədvəldə göstərilən mühakimə
formalarının əsl və xeyli müxtəlif mənşələri, habelə Kantın onların izahı üçün dərrakənin
on iki xüsusi funksiyasını qəbul etməsinin mümkünsüzlüyü və tam altıboşluğu barədə
sonrakı şübhələr qalmayacaqdır. Bu əsassızlıq artıq elə-belə ayrıca və səthi
müşahidələrdən də görünür. Məsələn, yalnız simmetriyaya olan sevgi və onun bələdçi
ipinə etimad etiraf etməyə vadar edə bilər ki, guya iqrari (təsdiqləyici), kateqorik və
assertorik mühakimələr –o qədər fərqli şeylərdir ki, onlardan hər biri üçün dərrakənin
xüsusi bir funksiyasının qəbul edilməsi hüququnu verirlər.
Kateqoriyalara dair təlimin altıboşluğu Kantın özündə də üzə çıxır, bu isə onun
tərəfindən ikinci nəşrdə əsas müddəaların analizinin (phaenomena et noumena) bu
təlimin zəifliyini çox parlaq işığa çıxaran üçüncü bölməsindən bir neçə uzun yerin; 241,
242, 244-246, 248-253-cü səh., buraxılmasından görünür. Beləki, səh. 241-də o deyir ki,
ayrı-ayrı kateqoriyaları müəyyən etməmişdir, o onları heç təyin edə də bilməzdi, çünki
onlar heç bir təyinə gəlmirlər; bu zaman o unudur ki, elə həmin I nəşrin 82-ci səh-də o
bəyan etmişdir ki, “onu verə bilsə də, kateqoriyaların tərifini qəsdən buraxır”. Beləliklə,
bu – sit venia verbo – yelə, havaya deyilmiş sözdür. Sonuncu yerisə o, 2-ci nəşrdə
saxlamışdır. Belə olan surətdə sonradan tədbirli şəkildə buraxılmış bütün bu yerlər ona
dəlalət edir ki, kateqoriyalar altında heç bir müəyyən şey düşünülmür və bütün bu təlim
axsayır.
Halbuki bu kateqoriyalar cədvəli hər cür metafizik və xüsusi elmi tədqiqat üçün bələdçi
ip olmalıdır ( “Proleg.”, §39). Və doğrudan da, o, təkcə bütün Kant fəlsəfəsinin bazisi və artıq
yuxarıda göstərdiyim kimi, onun simmetriyasının hər yerdə ona uyğun keçirildiyi şablon deyil, o
birbaşa nəzərdən keçirdiyi hər şeyi üzərində indi bir qədər ətraflı dayanacağım zorakılıqla basıb
saldığı prokrust yatağıdır. Və əgər Kant belə hərəkət edibsə, təqlidçilərin qul sürüsünün–
imitatores, servum pecus-un nələrə qədər gəlib çıxdığını təsəvvür etmək olar! Biz gördük nələrə.
Bu zorakılıq, deməli, bu cür icra olunur: mühakimə və kateqoriyaların rubrikaları, formaları olan
ifadələrin mənasını bir kənara qoyur və unudurlar, və yalnızca elə ifadələrin özlərindən tutub
dururlar. Sonuncuların mənbəyi qismən Aristotelin analitikasındadır, Analyt. Priori, I, 23 (περι
ποιοτητοσ και ποςοτητος των του ςυλλογιςμου ορων – sillogizm terminlərinin keyfiyyəti və
miqdarı barədə): amma onlar necə gəldi götürülüblər: axı anlayışların həcmini kəmiyyət,
miqdardan başqa özgə bir sözlə də işarələmək olardı, hərçənd ki, sonuncu qalan kateqoriyaların
adlarından daha çox öz anlayışına cavab verir. Artıq kəmiyyət, yəqin ki, keyfiyyəti kəmiyyətə
qarşı qoymaq vərdişi ilə seçilmişdir, çünki iqrar və inkarın işarələnməsi üçün o xeyli dərəcədə
ixtiyari olaraq götürülmüşdür. Halbuki Kant, söhbət onda nədən gedir getsin, məkan və
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zamandakı bütün kəmiyyətləri və şeylərin fiziki, mənəvi və s. keyfiyyətlərini, bu şeylər və bu
rubrikalar arasında mühakimə və təfəkkür formalarından savayı ümumi heç nə olmasa da,
kəmiyyət və keyfiyyət kateqoriyaları rubrikaları altına gətirir. Bu cür cımalara (priyomlara) qarşı
etirazını kəskin ifadələrlə bildirməmək üçün Kantın başqa cəhətlərdən doğurduğu bütün
ehtiramı köməyə çağırmaq lazım gəlir. Sonrakı nümunəni bizə təbiətibilmənin (təbiətşünaslığın)
ümumi əsasqoymalarının sırf fizioloji cədvəli verir. Doğrudan da, mühakimələrin miqdarı ilə hər
cür baxışın ekstensiv kəmiyyətə malik olması arasında nə ümumilik var? Yaxud da
mühakimələrin keyfiyyəti ilə hər cür duyğunun dərəcəyə malik olması arasında? Birincisi
məkanın bizim xarici intuisiyamızın forması olmasına əsaslanır, sonuncusa hiss üzvlərimizin
xassələri üzərində müşahidədən götürülən empirik, bundan da artıq, sırf subyektiv qavrayışdır.
Daha sonra, rasional psixologiya üçün əsas verən cədvəldə ( “Xal. zək. tənq.”, 344, V, 402),
keyfiyyət kateqoriyası altında qəlbin sadəliyi(könlüsayalıq) yerləşdirilir, halbuki bu xassə sırf
miqdaridir və mühakimədə onun iqrara və ya inkara heç bir aidiyyatı yoxdur. Keyfiyyət
rubrikasısa qəlbin birliyilə doldurulur, bu isə artıq elə onun sadəliyindən ibarətdir. Sonra
modallıq artıq birbaşa komik surətdə işə cəlb edilir, yəni məhz: qəlb(can, doğ, ruh) ki var, o
mümkün predmetlərə münasibətdədir, – belə baxanda “münasibət” elə münasibət
kateqoriyasına aid olmalı idi, amma sonuncu artıq substansionallıq tərəfindən tutulmuşdur.
Daha sonra, antinomiyalara material verən dörd kosmoloji ideya da kateqoriyalar rubrikasına
müncər edilir, bu barədə aşağıda, antinomiyaların tənqidində. Bir neçə başqa misalı (bu
mümkünsə, daha da kəskin) “Praktiki zəkanın tənqidi”ndə azadlıq (!) kateqoriyaları cədvəli,
daha sonra, “Mühakimə qabiliyyətinin tənqidi”ndə – dörd kateqoriya üzrə zövq mühakiməsini
aparan birinci kitab və nəhayət, birbaşa kateqoriyalar cədvəli üzrə biçilmiş “ Təbiətibilmənin
metafizik əsas başlanğıcları” təqdim edirlər ki, elə bu da, yəqin ki, orada və burada bu mühüm
əsərin əsl və aşırı gözəl məzmununa qatışan yanlışlığın əsas səbəbidir.

* * *
Substansiyanın daimiliyi prinsipi substansionallıq və aksidentlik kateqoriyasından çıxarılır.
Bu kateqoriyalarısa biz guya kateqorik mühakimənin formasından, yəni iki anlayışın subyekt və
predikat kimi birləşməsindən dərk edirik. Deməli, bu böyük metafizik müddəanın sadə məntiqi
formadan asılılığı gör necə bir zorluqla müəyyən edilir! Halbuki bu da yalnız pro forma və
simmetriya xatirinə edilir. Əslindəsə bu prinsip üçün verilən sübut onun guya dərrakə və
kateqoriyadan əmələ gəlməsini kənara atır və zamanın xalis intuisiyasına əsaslanır. Amma
özünün bu cür formasında o tamamilə düzgün deyil. Düz deyil ki, guya eynizamanlılıq (birgə
mövcudluq, zamandaşlıq) və davamiyyət yalnız elə zamanda olurlar, –bu təsəvvürlər, Kafi əsas
qanunu haqda traktatda göstərdiyim və bu əsərin 4 §-da narınca açılış verdiyim kimi, yalnız
məkanın zamanla birləşməsindən yaranırlar; hər iki yeri mən sonrakıların anlaşımı üçün bəlli
olan kimi nəzərdə tuturam. Düz deyil ki, guya hər cür dəyişilmə zamanı zaman qalmaqda davam
edir: əksinə, axıb gedən elə məhz odur; qaları zaman –ziddiyyətdir. Onu səfsətə ilə nə qədər
əhatə edib bəzəsə də, Kantın sübutu düzgün deyil, –bundan da artıq, burada o aşkar ziddiyyətə
girir. Yəni məhz eynizamanlılığı zamanın modusu olaraq yanlış xarakterizə etməklə (səh. 177, V,
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219), o tam düzgün qeyd edir ki (səh. 183; V, 219), “eynizamanlılıq zamanın modusu deyil, çünki
zamanda onun bütün hissələri eyni zamanda yox, bir-birindən sonra mövcud olur”. Əslindəsə
eynizamanlılıq həm məkanı, həm də zamanı şərt kimi qoyur. Çünki əgər iki şey eynizamanlıdırsa,
eyni şey deyilsə, onlar məkana görə fərqlidirlər; və əgər bir şeyin iki halı eynizamanlıdırsa
(məsələn, qızdırılmış dəmirdəki istilik və işıq kimi), onda onlar eyni şeyin iki eynizamanlı təsiridir
və deməli, materiyanı, yəni məkanı nəzərdə tuturlar. Ciddi desək, “eynizamanlılıq” yalnız iki
şeyin və ya iki halın zamanda fərqli olmamasını və deməli, onların fərqini nədəsə başqa bir
şeydə axtarmaq lazım olduğunu göstərən sırf mənfi təyindir. Hər bir halda substansiyanın, yəni
materiyanın məkanı barədə biliyimiz aprior mülahizələrə əsaslanmalıdır, çünki o hər bir
şübhədən kənardır və təcrübədən əxz edilə bilməz. Mən bu biliyi ondan çıxarıram ki, hər cür
oluşma və yox olmanın prinsipi, yəni apriori dərk etdiyimiz nədənlik qanunu yalnız dəyişikliklərə,
yəni materiyanın ardıcıl hallarına aiddir, deməli, buna görə şüurumuzda heç bir oluşma və yox
olmaya məruz qalmayan, yəni həmişə mövcud olmuş və bütün şeylərin əsası kimi təzahür edən
materiyanın özünə toxunmayaraq, forma ilə məhdudlaşır. Substansiyanın daimiliyinin daha
dərin və empirik dünya intuisiyamızın analizindən əxz edilən əsaslandırılması I kitab, § 4 –də
verilmişdir. Orada göstərilmişdir ki, materiyanın məğzi, özlüyü məkanın zamanla birləşməsindən
ibarətdir, bu birləşmə isə yalnız səbəbiyyəti təsəvvür etməklə, deməli, yalnız nədənliyin
subyektiv korrelyatından başqa bir şey olmayan dərrakə üçün mümkündür; ona görə də
materiyanı yalnız və yalnız fəaliyyətdə olan, yəni büsbütün nədənlik kimi dərk etmək olar;
ondakı varlıq və hərəkət eyni şeydir.Beləliklə, məkanla zamanın daxili birləşməsi, nədənlik,
materiya, gerçəklik–bütün bunlar eyni şeydir, bu eyni şeyin subyektiv korrelyatısa dərrakədir.
Materiya özündə onlardan təşkil olunmuş olduğu hər iki amilin özarası zidd xassələrini
daşımalıdır; nədənliyin təsəvvür edilməsisə onların zidliyini aradan qaldırır və onların birgəliyini
dərrakə üçün dərkedilən edir, o dərrakə üçün ki, materiya yalnız elə onun vasitəsilə və onunçün
mövcuddur və onun funksiyası da elə səbəb və təsirlərin dərkindən ibarətdir; onunçün, deməli,
materiyada zamanın durmaz axını (aksidensiyaların əvəzlənməsi kimi çıxış edən) məkanın atil,
durğun hərəkətsizliyilə (substansiyanın daimiliyi kimi təzahür edən) birləşməlidir. Zira əgər
aksidensiya, eləcə də substansiya yox olsaydılar, hadisə məkandan tam qoparılmış olar və yalnız
zamana məxsus olardı, – materiyanın məhv edilməsilə təcrübə dünyası ləğv olunar, sıfıra
çönərdi. Beləliklə, materiyada, yəni gerçəkliyin bütün hadisələrindəki iştirakından – çünki o
ziddiyyət və zamanın tamamlanmasıdır və buna görə öz-özlüyündə və onunla birləşmədən
kənarda heç bir dəyişiklik bilmir, – bu məqsəd üçün tamamilə mənasız zamanın qalarılığı
anlayışını uydurmuş Kantda olduğu kimi zamandan yox, –məkanın iştirakından, deyirəm mən,
hamının a priori doğru sayacağı substansiyanın daimiliyi prinsipini çıxarmaq və izah etmək
lazımdır.
Nədənlik qanununun daha sonra apriorluğunun və zəruriliyinin elə təkcə faktların zaman
ardıcıllığına istinadən sübutunun düzgün olmamasını mən Kafi əsas qanunu haqda traktatda, §
23-də araşdırmışam və buna görə burada isnad, yönvermə ilə kifayətlənəcəyəm; elə anlayışının
özünün yuxarıda mən heç nə bildirməyən kimi qəbul etdiyim özarası təsirin sübutu ilə də
məsələ bu cürdür; eləcə də Kantda daha sonra əsas müddəalarından söhbət açılan modallıq
barədə də gərəkən hər şey artıq deyilmişdir.
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Mən transsendental analitikanın sonrakı nəzərdən keçirilməsində daha bir neçə məqama
toxunmalıydım, amma oxucunun səbrini yormaqdan qorxuram və buna görə onları onun öz
düşüncəsinə buraxıram. Amma “Xalis zəkanın tənqidi” boyunca yenidən və yenidən qarşımıza
çıxan bir məqam var, –Kantın yuxarıda hərtərəfli tənqidə məruz qoyduğum və yayınmış,
diskursiv idrakla gözönü arasında heç bir fərq qoyulmamasından ibarət əsas və başlıca səhvi.
Kantın bütün dərketmə bacarığı nəzəriyyəsini bu qədər qaranlıq edən və oxucuya heç vaxt
söhbətin əslində nədən getdiyini anlamağa imkan verməyən də elə odur. Bu səbəbdən də oxucu
anlamaq əvəzinə deyilənləri gah gözönü təsəvvürə, gah da təfəkkürə aid etməyə çalışaraq və
daim tərəddüd içində qalaraq, həmişə yalnız sanki falçılıq edir. Gözönü və yayınmış təsəvvürün
özlüyünə bu qədər qeyri-adi dərəcədə diqqət yoxluğu Kantı “Bütün predmetlərin fenomenlər və
noumenlərə bölünməsi” fəslində belə bir əcaib iddiaya gətirib çıxarır ki, guya düşünmə, yəni
yayınmış önəgəlmələr (təsəvvürlər) predmetin hər cür dərki mümkün deyil və intuisiya, o
təfəkkür olmadığından buna görə idrak da deyil, yalnız hissiyyat halı, sadə duyğudur, – bundan
da artıq, anlayışsız intuisiya tam boşdur, intuisiyasız anlayışsa hər-halda nəsə bir şeydir (253;V,
309). Halbuki sonuncu həqiqətə daban-dabana ziddir, çünki anlayışlar bütün məna və
məzmunlarını yalnızca təcrid, yayınmış olduqları gözönü təsəvvürlərə münasibətdən kəsb edir,
yəni mühüm olmayan hər şeyi kənara atmaqla əmələ gətirirlər; ona görə onlardan gözönü
təsəvvür dayaqları alındıqda onlar boş olur və heç nə bildirmirlər. Əksinə, intuisiyalar özlüyündə
bilavasitə çox böyük önəmə malikdirlər (axı onlarda özündə şey obyektləşir), onlar öz adından
çıxış edir, öz sözlərini özləri deyir və anlayışlar kimi əxz edilmiş deyil, özlərinə məxsus içəriliyə
(məzmuna) malik olurlar. Çünki əsas qanunu onların üzərində yalnız nədənlik qanunu kimi
hökmranlıq edir və bu sifətdə yalnız onların məkan və zamandakı yerini müəyyən edir, onlarda
idrakın əsası kimi çıxış etdiyi anlayışlarda olduğu kimi onların məzmununun özünü şərtləndirmir.
İlk baxışda elə gəlir ki, Kant məhz bu fəsildə gözönü və yayınmış təsəvvürlərin ayırd edilməsinə
yaxınlaşır: o, Leybnits və Lokku onda qınayır ki, birinci hər şeyi yayınmış, ikincisə gözönü
təsəvvürlərə çevirmişdir. Amma bundan heç bir ayırdetmə çıxmır və əgər Lokk və Leybnits
doğrudan da bu səhvləri ediblərsə, Kantın üzərinə hər ikisini öz içinə qatan üçüncünün günahı
düşür, yəni məhz: o gözönü və yayınmışın elə bir qarışıq salınmasında günahkardır ki, onda
hansısa bir düdəmə, haqqında aydın təsəvvür yaradıla bilməyən və şagirdlərini yalnız çaş-baş
qoymalı, dolaşığa və ixtilafa salmalı olan hansısa bir cəfəngiyat ortaya çıxır.
Olsun ki, adı çəkilən “Fenomenlər və noumenlər” barədə fəsildə təfəkkür və gözönü
təsəvvür hər yerdə olduğundan daha çox fərqləndirilir; amma bu fərqləndirmənin üsulu
kökündən yanlışdır. Yəni məhz 253; V, 309-cu səh. deyilir: “Əgər empirik idrakdan təfəkkürü
çıxarsaq (kateqoriyalar vasitəsilə), predmetin heç bir dərki qalmayacaq, çünki sadə baxış
vasitəsilə heç nə düşünülmür və məndə hissiyyatın bu halının olması bu cür təsəvvürlərdən
hansısa bir obyektə aid heç bir ussonucu, əqli nəticə çıxarmaq hüququ vermir”. Bu iddia Kantın
bütün yanılmalarını bir yerdə içəriləyir, çünki gün kimi aydın edir ki, o, duyğu, düşünmə və
intuisiya arasındakı münasibəti yanlış anlamış və bunun da ardımında forması məkan, özü də
hər üç ölçüsündə, olmalı olan intuisiyanı hiss orqanlarındakı sadə, subyektiv duyğu ilə
eyniləşdirmişdir; məlum predmetin dərkinisə o, yalnız təfəkkürün ona qatılmasından, fərqlinin
intuisiyasından izah edir. Mənsə, əksinə, bəyan edirəm: obyektlər –ilk öncə təfəkkür yox,
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intuisiya predmetləridir və predmetlər haqqında biliklərimiz əzəldən və özlüyündə intuisiyadır, –
amma sonuncu əsla sadə duyğu deyil, onda artıq dərrakənin fəaliyyəti özünü göstərir.
Heyvanlarda yox, təkcə insanlarda ona qatılan düşünmə yalnız intuisiyadan yayınmadır, qəti
surətdə heç bir yeni bilik vermir və heç bir mövcud olmamış predmet yaratmır, yalnız artıq
intuisiyadan alınmış biliyin formasını dəyişir, –yəni onu anlayışlarda mücərrəd edir ki, bunun da
sayəsində gözönülük itir, əvəzindəsə bu anlayışların tətbiq olunanlığını ölçülməz dərəcədə
genişləndirən məlum kombinə edilməsi mümkün olur. Düşünməyimizinsə materialı intuisiyada
olmayan və yalnız təfəkkür tərəfindən daxil edilən nəsə bir şey yox, həmişə intuisiyalarımızdır;
ona görə təfəkkürümüzdə baş verən hər bir şey üçün gözönü təsəvvürdə olan materiala isnad
etmə həmişə mümkün olmalıdır, –əks təqdirdə təfəkkürün hər cür məzmundan məhrum edilmiş
olur. Və bu material təfəkkür tərəfindən necə emal olunub şəklini dəyişir-dəyişsin, həmişə onun
ilkin şəklində bərpası və təfəkkürün ona müncər edilməsi imkanı açıq olmalıdır –qızıl parçası –
hər türlü parçalanmalardan, oksidləşmələrdən, sublimasiya və birləşdirmələrdən sonra öz ilkin –
azalmamış və şahanə görkəmində bərpa olunduğu kimi. Əgər təfəkkür predmetin quruluşuna
özündən hansısa bir elementi, özü də əsas elementi daxil etmiş olsaydı, bu mümkün olmazdı.
“Amfiboliya barədə” sonra gələn bütün fəsil, əslində, Leybnits fəlsəfəsinin tənqidindən
başqa bir şey deyil və bütün bu bölmə burada da bələdçi ip olmaqda davam edən simmetriya
şövqündən yapışdırılmış olsa da, bütövlükdə doğrudur. Aristotel “Orqanonu” ilə analogiya üzrə
hər bir anlayışın, onun hansı dərketmə qabiliyyətinə aid olduğunu aydınlaşdırmaq üçün dörd
nəzər nöqtəsindən müzakirə olunmalı olduğunu bəyan edən transsendental topika bu cür
qurulur. Bu nəzər nöqtələrisə tamamilə ixtiyari götürülmüşdür və eyni əsasla onlara onlarla
başqasını da əkləmək olardı, amma saylarının dörd olması dörd kateqoriyaya uyğun olmalıdır və
buna görə Leybnitsin əsas filosofemləri, nəyin bahasına olursa-olsun, onlara görə bölüşdürülür.
Daha sonra, bu tənqid öz böyük çağdaşları Spinoza və Lokkdan öyrənmək əvəzinə camaatı öz
əcaib uydurmalarına qonaq etməyi üstün tutan Leybnitsin əslində yalançı abstraksiyaları olan
şeyləri zəkanın natural yanılmalarına çevirir. Refleksiyanın amfiboliyası barədə fəsildə sona
yaxın deyilir ki, başqa, bizimkindən tam fərqli, amma bizim kateqoriyalarımız tətbiq oluna bilən
baxış növü mövcud ola bilər; ona görə də bu cür baxışın obyektləri noumenlər, yəni yalnızca
düşünə biləcəyimiz şeylər olardı, amma bu təfəkkürə məna verə biləcək baxış bizdə
olmadığından və ümumiyyətlə onun mövcudluğu problematik olduğundan, bu cür təfəkkürün
predmeti də tam qeyri-müəyyən bir mümkünlük olardı. Yuxarıda sitatlarla göstərmişəm ki, özözü ilə ən böyük ziddiyyətdə olan Kant kateqoriyalardan gah gözönü təsəvvürlərin şərtlərini, gah
da yayınmış təfəkkürün funksiyalarını düzəldir. Burada onlar təkcə yalnız sonuncu mənada çıxış
edirlər və tam göründüyü kimi, Kant onları yalnız diskursiv təfəkkürə aid etməyə meyllidir.
Amma onun fikri həqiqətən belədirsə, onda o, transsendental məntiqin lap başlanğıcında,
təfəkkür funksiyalarından bu qədər növ düzəltməzdən öncə ümumiyyətlə təfəkkürün
xarakteristikasını verməli, onu, deməli, intuisiyadan ayırd etməli və intuisiyanın hansı biliyi
verdiyini və təfəkkürdə ona yeni nə daxil olduğunu göstərməli idi. Onda onun əslində nə
dediyini anlamaq olardı və ya daha yaxşı, o özü tam başqa cür, yəni məhz –bunu etdiyi kimi,
onlar arasındakı ortalıq bir şeydən, yəni xalis fiksiyadan danışmaq əvəzinə əvvəlcə gözönü
təsəvvürdən, sonrasa təfəkkürdən bəhs edərdi. Onda transsendental məntiq və transsendental
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estetika arasında bu qədər nəhəng uçurum da olmazdı, o yerdə ki, o, intuisiyanın xalis
formalarını təsvir edərək, “o verilmişdir” sözlərilə onların məzmunundan, empirik qavrayışdan
yaxa qurtarır və onun necə, dərrakənin köməyiləmi, yaxud onsuzmu həyata keçirildiyini
soruşmur, –bir sıçrayışla yayınmış təfəkkürə, özü də ümumiyyətlə təfəkkürə deyil, onun artıq
müəyyən formalarına keçir və bu zaman təfəkkürün, anlayışın nə olduğu, yayınmış və diskursiv
olanın gözönü və konkret olana hansı münasibətdə olduğu, insanda və heyvanda idrak fərqinin
nədə olduğu, zəkanın nə olduğu barədə yarım kəlmə də belə demir.
Halbuki yayınmış və gözönü idrakın Kantın diqqətdən kənarda saxladığı məhz bu fərqi
qədim filosofların φαινομενα və νοουμενα sözlərilə işarələdiyi və ziddiyyətliliyi və
ölçüyəgəlməzliyi öz həllini eleylilərin filosofemlərində, Platonun ideyalar barədə təlimində və
meqarlıların dialektikasında, sonrasa sxolastiklərdə, realist nominalistlərin mübahisəsində
axtaran, rüşeymi artıq Platon və Aristotelin zehni yönümlərinin təzadında olan şeydir. Kantsa,
bu φαινομευα və νοουμεα, ifadələrinin aid olduğu şeyi bağışlanmaz surətdə diqqətdən kənarda
qoyaraq, özündə şeylərini və təzahürlərini onlarla işarələmək üçün onlardan öz mülkiyyəti kimi
yararlanır.

* * *
Onun özünün Aristotel təlimini rədd etdiyi kimi, kateqoriyalar barədə Kant təlimini rədd
edərək, mən indi, təcrübə şəklində onların əsasında duran məqsədə onunla nail olunula bilən
üçüncü yolu göstərmək istəyirəm. Yəni məhz o şey ki, onların hər ikisi onu kateqoriyalar adı
altında axtarırdılar, altına şeylərin bütün cürbəcürlüyü gətirilə bilən və vasitələrilə belə bir
tərzdə son nəticədə mövcud olan hər bir şeyi düşünmək mümkün olan ən ümumi anlayışlardır.
Elə buna görə də Kant onların altında hər cür təfəkkürün formalarını başa düşürdü.
Qrammatika məntiqə paltar bədənə aid olduğu kimi aiddir. Belə olan halda bu ən ali
anlayışlar, zəkanın hər cür daha xüsusi təfəkkürün astarı olan və o tətbiq edilmədən heç bir
təfəkkür mümkün olmayan bu əsas bası, –onlar son nəticədə məhz özlərinin fövqəladə
ümumilikləri (transsendentallıqları) üzündən ifadələrini ayrı-ayrı sözlərdə yox, sözlərin bütöv
siniflərində tapan anlayışlarda deyilmidir, odur ki, necə olmasından asılı olmayaraq, hər bir söz
deyildikdə bu anlayışlardan biri düşünülür, –və buna görə də onların adını leksikonda deyil,
qrammatikada axtarmaq lazım deyilmi? Onlar nəticə etibarilə sayələrində onları ifadə edən söz
isim, sifət, fel, zərflik, əvəzlik, sözönü, –qısa desək, hansısa nitq hissəsi, pars orationis olan
anlayış fərqləri deyildirlərmi? Çünki nitq hissələri mübahisəsiz hər cür təfəkkürün aldığı və
onlarda bilavasitə hərəkət etdiyi formaları bildirir: bunun sayəsində onlar dilin mühüm formaları,
onun əsas elementləri olurlar, odur ki, elə bir dili təsəvvür etmək olmaz ki, o, ən azı, isim, sifət
və fellərdən ibarət olmasın. Bu əsas formalarla yanaşı sonra birincilərin fleksiyası, yəni hallanma
və təsrif vasitəsilə, özü də özlüyücə burada üzv və əvəzliyin köməyinə əl atılıb-atılmadığının fərqi
yoxdur, ifadə olunan təfəkkür formaları qoyulmalı idi. Amma məsələni bir qədər yaxından
araşdıraq və yenə də sual qoyaq: təfəkkür formaları nədir?
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1) Təfəkkür büsbütün mühakimələrdən təşkil olunur: mühakimələr –onun
bütün parçasının saplarıdır. Zira feldən istifadə etmədən təfəkkürümüz yerindən
tərpənmir; feldən istifadə etdiyimiz hər dəfədəsə biz mühakimə yürüdürük.
2) Hər cür mühakimə məlum məhdudiyyətlərlə ayırdığı və ya birləşdirdiyi
mübtəda ilə xəbər arasındakı münasibətin anlaşılmasından ibarətdir. Mühakimə
mübtəda ilə xəbəri, birincisi, onların eyniliyinin dərkində, bu da ki, yalnız ekvivalent
anlayışlar halında ola bilər; sonra birinin həmişə başqasında (əksinə yox) ümumi
iqrari mühakimədə –düşünülməsinin dərkində və nəhayət, birinin bəzən digərində–
xüsusi iqrari (təsdiqləyici)mühakimədə düşünülməsinin dərkində birləşdirir. İnkari
mühakimələr əks yolla gedir. Ona görə hər bir mühakimədə mübtəda, xəbər və iqrari
və ya inkari feli bağlama olmalıdır, özü də bu hissələrdən hər biri əksərən belə
işarələnsə də, bir sözlə işarələnməyə də bilər. Bəzən bir söz həm xəbəri, həm də
bağlamanı bildirir, –məsələn, “Nuh qocalır”; bəzən bir söz həm onu, həm bunu, həm
də üçüncünü bildirir, –məsələn, latın ifadəsi “concurritur”, yəni “qoşunlar vuruşmağa
başlayır”. Buradan aydındır ki, təfəkkür formalarını bilavasitə sözlərdə, hətta nitq
hissələrində də axtarmaq olmaz, çünki eyni bir mühakimə müxtəlif dillərdə, hətta
eyni bir dildə müxtəlif sözlər və nitq hissələri ilə ifadə oluna bilər, amma fikir eyni
olaraq qalır,- deməli, onun forması da olduğu kimi qalır: çünki forması dəyişsəydi,
fikir eyni fikir olaraq qala bilməzdi. Amma eyni bir fikrin və onun eyni bir formasının
sözlə ifadəsi, əlbəttə, müxtəlif ola bilər: çünki o fikrin yalnız üz qabığı, üzlüyüdür,
əksinə, fikir və onun formaları ayrılmazdır. Beləliklə, qrammatika təfəkkürün yalnız
qişasını, üzlüyünü izah edir. Ona görə nitq hissələri ilkin və dildən asılı olmayan
təfəkkür formalarının özündən çıxarıla biləndir: bütün modifikasiyaları ilə sonuncunu
ifadə etmək – onların təyinatı bundadır. Onlar, nitq hissələri – bu formaların aləti,
fiqurlarına dəqiq biçilmiş geyimləridir, odur ki, birinciyə görə ikincini tanımaq olur.
3) Təfəkkürün bu həqiqi, dəyişməz, əzəli formaları Kantın mühakimələrin
məntiqi cədvəli ilə üst-üstə düşür, o fərqlə ki, sonuncuda, simmetriya və
kateqoriyalar cədvəli xatirinə ortadan götürülməli olan çoxlu yalançı pərdələr
düzəldilmişdir; bu da azmış kimi, sadalama qaydası düzgün deyil. Beləliklə, bu cədvəl
təxminən aşağıdakı şəkildə verilməlidir:
a) Keyfiyyət: təsdiqləmə və ya inkar, yəni anlayışların birləşdirilməsi və ya
ayrılması,- iki forma.Bağlamaya aiddir.
b) Kəmiyyət: mübtəda anlayışı bütün həcmində və ya qismən götürülür:
tamümumilik və ya çoxluluq. Birinciyə fərdi mübtədalar aiddir: “Sokrat” tam
“bütövlüyündə” götürülmüş “Sokrat” deməkdir. Beləliklə- yalnız iki forma.
Mübtədaya aiddir.
c) Modallıq: üç həqiqi formaya malikdir.Zərurilik, həqiqilik və ya təsadüfilik
mənasında keyfiyyəti təyin edir. Deməli, o da bağlamaya aiddir.
Təfəkkürün bu üç forması ziddiyyət və eynilik məntiqi qanunlarından
törəyir.–Kafi əsas və müstəsna üçüncü qanunlarındansa aşağıdakı irəli gəlir:
d) Münasibət. Artıq hazır mühakimələr barədə mühakimə söyləndikdə
ortaya çıxır və ya bir mühakimənin digərindən asılılığını (çoxluq halında da) ifadə edir,
–deməli, onları hipotetik cümlədə bağlayır; və ya ona göstərgə edir ki, mühakimələr
bir-birini istisna edir, deməli, onları ayırıcı cümlədə ayırır. Hazır mühakimələri
birləşdirən və ya ayıran bağlamaya aiddir.
Nitq hissələri və qrammatik formalar mühakimənin üç elementinin –mübtəda, xəbər və
bağlamanın, eləcə də onların bir-birinə mümkün münasibətlərinin, yəni sadalanmış təfəkkür
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formaları və onların ən yaxın təyin və modifikasiyalarının ifadə üsullarıdır. İsim, sifət və fel buna
görə dilin mühüm elementləridir və onlara hökmən bütün dillərdə rast gələrsən. Amma elə bir
dili təsəvvür etmək olar ki, onda, bu bəzən bütün dillərdə olduğu kimi, sifət və fel birləşmişlər.
Ümumiyyətlə, demək olar ki, mübtədanın ifadəsi üçün isim, üzv əvəzlik, xəbərin ifadəsi üçün
esseni çıxmaqla xəbəri də içəriləyən fel verilmişdir. Düşünmə formalarının ifadəsi üçün bu cür
mexanizmi fəlsəfi qrammatika, onlar üzərindəki əməliyyatların özlərinisə məntiq öyrənməlidir.
Qeyd. Mümkün yanılmalardan saqındırmaq və deyilənləri izah etmək üçün qrammatik
formalardan kateqoriyalar qayırmaq tam uğursuz cəhdi kimi S.Şternin “Dil fəlsəfəsi əsasının
təcrübəsi” kitabının (1835) adını çəkirəm. Özər (müəllif) təfəkkürü tamamilə intuisiya ilə qarışıq
salmış və buna görə qrammatik formalardan təfəkkür formalarının əvəzinə yalançı baxış
kateqoriyalarını çıxarmış və beləliklə də qrammatik formaları intuisiya ilə bilavasitə əlaqəyə
qoymuşdur. Onun böyük səhvi ondadır ki, guya dil bilavasitə intuisiyaya aiddir, halbuki əslində o
özlüyündə təfəkkürə, yəni yayınmış anlayışlara və artıq sonuncuların araçılığı ilə intuisiyaya
aiddir; sonuncuya, hərgah ki, onlar, anlayışlar ardınca formanın tam dəyişilməsini gətirən bir
münasibətdədirlər. Aydındır ki, baxışda mövcud olan, deməli, məkan və zaman formalarından
yaranan münasibətlər də təfəkkür predmeti olur; deməli, onların ifadəsi üçün dil formaları da
mövcud olmalıdır, amma yalnız in abstracto, yəni anlayışlarda. Təfəkkürün ən yaxın materialı
hökmən anlayışlardır və məntiq formaları yalnız onlara aiddir, heç vaxt birbaşa intuisiyaya aid
deyillər. İntuisiya həmişə cümlələrin formal yox, yalnız maddi formalarını təyin edir: birinci
yalnızca məntiqi qanunlarla yönləndirilir.

* * *
Kant fəlsəfəsinə qayıdır və transsendental dialektikaya keçirəm. Kant onu zəkanın tərifi
ilə açır; bu qabiliyyət indi əsas rolu oynayacaqdır, halbuki indiyədək səhnədə yalnız hissiyyat və
dərrakə idilər. Mən artıq yuxarıda onun zəkanı təinetmələrini (sinirləmələrini) gətirmişəm, o
cümlədən, onun burada verdiyini, – bu təyinə görə zəka – “prinsiplər qabiliyyətidir”. Bax elə
burada bizi öyrədirlər ki, indiyədək nəzərdən keçirilmiş, xalis riyaziyyatı və xalis təbiətibilməni
mümkün edən bütün aprior biliklər prinsipləri deyil, yalnız qaydaları verir, çünki prinsiplər üçün
bu tələb edildiyi kimi, xalis anlayışlardan deyil, baxış və idrak formalarından çıxıb gəlirlər. Buna
görə prinsiplər xalis anlaıyışlardan gələn və özü də sintetik idrak olmalıdır. Amma sonuncu əsla
mümkün deyil. Xalis anlayışlardan analitik olanlardan savayı heç bir mühakimə çıxmaz. Bir halda
ki, anlayışlar sintetik olaraq və eyni zamanda a priori bağlanmalıdırlar, onda bu rabitə, sintetik a
posteriori mühakimələr empirik intuisiya ilə vasitələndirilmiş olduğu kimi, zəruri olaraq nəsə
üçüncü bir şey, yəni məhz xalis intuisiya ilə vasitələndirilməlidir: deməli, sintetik a priori
mühakimə heç vaxt xalis anlayışlardan baş alıb, axıb gələ bilməz. Ümumiyyətləsə, bizə müxtəlif
formalarında əsas qanunundan başqa heç nə a priori bəlli deyil və buna görə bu qanundan irəli
gələnlərdən savayı heç bir a priori sintetik mühakimə mümkün deyil.
Öz tələbinə uyğun olaraq, Kant indi bütün qalan müddəalarını ondan çıxardığı yalançı
“Zəka prinsipi” ilə (düzdür, tək biri ilə) çıxış edir. Bu məhz öz “Kosmologiyası” (böl. 1, fəs. 2, §93)
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və “Ontologiyası” nda, §178, Xr. Volf tərəfindən ortaya qoyulmuş və inkişaf etdirilmiş
müddəadır. Və budur, yuxarıda amfiboliya rubrikası altında zəkanın təbii və zəruri yanılmaları
olaraq elə sadəcə Leybnits filosofemləri qəbul və tənqid edildiyi kimi, eyni şey indi də Volfun
filosofemlərilə baş verir. Bu zəka prinsipi Kant tərəfindən, üstəlik, öz bölmələrinə görə olduqca
dumanlı, qeyri-səlis, qeyri-müəyyən və yorucu formada təqdim edilir (səh. 307; V, 361, 322; V,
379); onu aydın ifadə etsək, o belə səslənir: “Əgər şərtləndirilmiş verilmişsə, onun şərtlərinin
tamlığı da, bununla yanaşı, sayəsində bu tamlığın gerçəkləşdiyi şərtsiz də verilməlidir”. Bu
müddəanın görünən düzgünlüyü, şərtləri və şərtlənmişləri – yuxarı ucu görünməyən, bu üzdən
də sonsuzluğadək yuxarı uzana bilən enən bir zəncirin həlqələri şəklində təsəvvür etsək, daha
yaxşı aydınlaşır: amma bu zəncir asılı qalıb düşmədiyindən, orada, yuxarıda bir, artıq birinci və
hansısa şəkildə bərkidilmiş olan həlqə olmalıdır. Və daha kəsə: zəka öz rahatlığı üçün sonsuzluğa
gedən səbəb zəncirinin bərkidilmiş olduğu hansısa bir nöqtəyə malik olmalıdır. Ancaq fiqural
dili buraxaq və prinsipin özünü araşdıraq. Sintetikliyinə, o sintetikdir. Zira analitik olaraq
şərtlənmişlik anlayışından yalnız şərt anlayışı irəli gəlir. Amma a priori, eləcə də a posteriori
həqiqilik onda yoxdur; öz xəyali həqiqiliyinisə o, indi açacağım çox incə bir fokusla əldə edir.
Bilavasitə və a priori olaraq biz öz dörd formasında əsas qanununun ifadə etdiyi idraka (biliyə)
malikik. Əsas qanununun bütün yayınmış ifadələri bu bilavasitə bilikdən çıxarılır və deməli,
dolayıdırlar: onların məntiqi ardımları, nəticələrisə – bundan da artıq. Mən artıq yuxarıda
demişdim ki, yayınmış (mücərrəd) idrak cürbəcür gözönü bilikləri bir formada, yaxud bir
anlayışda elə toplayır ki, gözönü dərk edilmişin cürbəcürlüyü hamarlanıb itir: ona görə yayınmış
bilik intuitiv, gözönü biliyə, kölgənin çox böyük müxtəlifliyini bir ümumi konturla verdiyi həqiqi
əşyalara aid olduğu qədər aiddir. Yalançı zəka prinsipi bax elə bu kölgədən istifadə edir. Əsas
qanunundan ona birbaşa zidd olan “şərtsizi” əldə etmək üçün o, öz dörd formasında əsas
qanununun bilavasitə, gözönü idrakını tədbirlicə bir yana qoyur və bu anlayışların geniş həcminə
öz şərtsizini hansısa bir qaçaq yolla gətirmək üçün yalnız bu idrakdan çıxarılan və onun
sayəsində məna və önəm kəsb edən yayınmış anlayışlardan yararlanır. Bu əməliyyat, onu
təxminən belə bir dialektik formaya salsaq, ən yaxşı aydınlaşır: “Şərtlənmiş verilmişsə, onun
şərti də, özü də tam, büsbütün, yəni şərtlərinin tamlığı verilməlidir; deməli, onlar sıra təşkil
edirsə, onda bütün sıra, deməli, onun başlanğıcı, yəni “şərtsiz” də verilməlidir”. Burada o şey
artıq düz deyil ki, guya şərtsizə aid şərtlər özlüyündə sıra təşkil etməlidirlər. Əslində hər bir
şərtlənmişin şərtlərinin tamlığı onun bilavasitə çıxıb gəldiyi və buna görə də onun kafi əsası olan
ən yaxın əsasında olmalıdır. Məsələn, özü səbəb olan halın təsir baş verməzdən öncə hamısı
yerində, nəğd olmalı olan müxtəlif təyinləri belədir. Sırasa, məsələn, səbəblər zənciri, yalnız o
halda meydana gəlir ki, şərt olmuş bir şey, öz növbəsində şərtlənmiş kimi nəzərdən keçirilir, –
amma bu zaman bütün əməliyyat yenidən başlayır və əsas qanunu təkrarən öz tələbləri ilə çıxış
edir. Yalnız özləri olaraq və onları bitirən şərtsizin xatirinə mövcud olası olan şərtlər sırasının
ardıcıllığısa heç vaxt verilə bilməz: biz həmişə şərtlənmişlərin və şərtlərin növbələşən sırasına
malik oluruq; hər bir keçilmiş şərt halında zəncir qırılır və əsas qanununun tələbi özünə tam
təminlik tapır, amma şərt, öz növbəsində, şərtlənmişə çevrildiyi andaca o, yenidən çıxış edir.
Beləliklə, kafi əsas qanunu həmişə əsla sıranın deyil, ən yaxın şərtin tamlığını tələb edir.
Şərtlərin bu tamlığı anlayışı onun eynizamanlı, yoxsa ardıcıl olmalı olduğunu qeyri-müəyyən
saxlayır və əgər sonuncu seçilirsə, onda bir-birinin ardınca gələn şərtlər sırasının tamlığı tələbi
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ortaya çıxır. Yalnız tamamilə ixtiyari bir abstraksiya vasitəsilə səbəb və təsirlər sırasını yalnız
sonuncu təsir üçün mövcud olan və onun kafi əsası kimi tələb olunan səbəblərin aramsız sırası
kimi qəbul etmək olar. Əksinə, işi daha diqqətlə araşdırarkən, abstraksiyanın qeyri-müəyyən
ümumiliyindən bəlli real xırdalıqlara ensək, görərik ki, kafi əsas tələbi sıranın tamlığına yox,
yalnız ən yaxın səbəbin tamlığına şamil olunur. Bu əsas, öz növbəsində, ardım, nəticə kimi qəbul
edildiyi təqdirdə də əsas qanununun tələbi yenidən tam olaraq ödənilir, həm də o heç vaxt
dərhal əsaslar sırası tələb etmir. Əksinə, əgər şeylərin özlərinə müraciət etmək əvəzinə biz
abstraksiyalara yön tutmuş olsaq, bu fərqlər itəcək: növbələşən səbəb və təsirlər, yaxud məntiqi
əsaslar və ardımlar zənciri sonuncu təsirin (və ya ardımın) aramsız səbəblər və ya əsaslar zənciri
olacaqdır və verilmiş əsası yetərli edən şərtlərin tamlığı guya yalnız sonuncu ardım, sonuc
xatirinə mövcud olan arasıkəsilməz əsaslar sırası kimi qarşıda duracaqdır. Və bax burada zəkanın
yayınmış prinsipi artıq çox cürətlə öz şərtsizinin tələbi ilə çıxış edir. Amma bu cür tələbin
altıboşluğuna əmin olmaq üçün müxtəlif antinomiyaları və onların həllilə zəkanın heç bir xüsusi
tənqidi lazım gəlmir, zəkanın mənim mənamda tənqidi, yəni birincinin qeyri-müəyyən
ümumiliyini sonuncunun möhkəm müəyyənliyinə gətirmək yolu ilə yayınmış idrakın bilavasitə
gözönüyə münasibətinin sadəcə tədqiqi yetər. Bu tədqiqat zəkanın özlüyünün heç də nəsə bir
şərtsizi tələb etməkdən ibarət olmadığını göstərər, – çünki o tam bir düşünülmüşlüklə fəaliyyət
göstərdiyi təqdirdə şərtsizin uydurma bir şey olduğunu görər. İdrak qabiliyyəti olaraq zəka yalnız
obyektlərlə iş görə bilər; subyektə verilmiş hər bir obyektsə həm parte ante-də, həm də parte
post-da zəruri olaraq əsas qanununa tabedir. Əsas qanunu şüurun bütün formasına elə nüfuz
edir ki, obyektiv olaraq elə bir şeyi təsəvvür etmək olmaz ki, onun barəsində yenidən “nəyə
görə” sualını vermək olmasın, yəni mütləq mütləqi təsəvvür etmək mümkün deyil. Buna və ya
başqasına haradasa dayanmağın və bu stansiyanı mütləq adlandırmağın rahat olması isə – bu
zaman necə təkəbbürlü görkəm alırlarsa – alsınlar, bu hələ adı çəkilən danılmaz və aprior
həqiqətə qarşı heç nə demir. Əslində mütləq barədə bütün boşboğazlıq – Kantdansonrakı bütün
fəlsəfənin bu az qala yeganə mövzusu – incognito-nun kosmoloji sübutundan başqa bir şey deyil.
Bütün hüquqlardan məhrum edilmiş və Kantın ona tutduğu divan sonucunda qovulmuş olaraq o,
bir daha öz əsl görkəmində üzə çıxmağa cürət etmir, gah intellektual seyr və ya xalış təfəkkür
əbasına bürünmüş halda, gah da istədiyinin yarısına dilənmə, yarısınasa – hədələrlə – daha az
iddialı filosofemlərdə – nail olan miskin bir sail, avara kimi heybətli bir qiyafədə peyda olaraq,
hər cür libas altında gizlənir. Və əgər möhtərəm ağalara mütləq nəsə mütləq bir şey lazımdırsa,
mən bunu onlara göstərərəm və özü də elə birisini ki, o, onların dumanlı cəfəngiyatından ona
qoyulan tələblərə müqayisəolunmaz dərəcədə daha yaxşı cavab verir: bu – materiyadır. O,
əmələ gəlmir və məhv olmur – demək həqiqətən müstəqildir və quod per se est et per se
concupitur-dur; hər şey onun bətnindən çıxır və hər şey ona qayıdır, – mütləqdən bundan artıq
nə istəmək olar?! Amma daha yaxşısı heç bir zəka tənqidinin əsər etməyəcəyi bu cənablara
bunları deməkdir:
Siz, saatlarla onlara ağıllı sübutlar gətirilsə də,
həmişə öz ilk sözlərinə qayıdan
qadınlar kimi hərəkət etmirsinizmi?
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Hər hansı bir şərtsiz səbəbə, hansısa bir ilk başlanğıca qayıdışın zəkanın köklü tələbi
olmadığı faktiki olaraq da sübut olunur, – bizim ari soyumuzun elə indinin özündə də ən böyük
ardıcıl sayına malik əzəli dinləri, yəni brahmançılıq və buddaçılıq bu cür baxışı tanımır və ona yol
vermir, özarası şərtlənmiş hadisələrin sırasını sonsuzluğadək davam etdirirlər. Bu barədə, birinci
antinomiyanın tənqidi zamanı aşağıdakı qeydə, habelə Uphama’a “Doctrine of Buddhaizm”
(səh.9) və Asiya dinlərinin hər bir doğruçu təsvirinə baxın. Zəkanı cuhudçuluqla eyniləşdirməyə
heç bir hacət yoxdur!
Əsla obyektiv hüquqauyğunluqda deyil, yalnız özünün yalançı zəka prinsipinin subyektiv
zərurətində özü israr edən Kant hətta onun bu keyfiyyətində də onu aşkar səfsəfə yolu ilə
deduksiya edir (307; V, 364). Yəni məhz, biz özümüzə məlum olan hər bir həqiqəti daha ümumi
bir həqiqət altında toplamağa can atdığımızdan, bu canatmamızda guya sanki əqli baxışımızın
önündən keçən şərtsizi təqibetmə özünü göstərir. Əslindəsə bu canatma zəkanın, yəni düşünüb
dərk edə bilən, nitq əta edilmiş insanı bir anın qulu olan heyvandan fərqləndirən yayınmış,
ümumi idrak qabiliyyətinin tətbiqindən (onları ümumən nəzərdən keçirmə yolu ilə biliklərimizin
sadələşdirilməsi məqsədilə) başqa bir şey deyil. Zira zəkanın funksiyası məhz ondan ibarətdir ki,
biz xüsusini-ümumi, halı-qayda, qaydanı – daha ümumi qayda vasitəsilə dərk edirik, – demək
ondadır ki, biz ən mümkün ümumi nəzər nöqtələrini axtarırıq; bu ümumiləşdirmə sayəsində
biliyin insan və heyvan arasındakı, eləcə də təhsilli və namədəni (mədəni olmayan) insan
arasındakı fərqi bu qədər nəhəng edən asanlaşdırma və bitkinləşdirməyə (təkmilləşdirməyə)
nail olunur. Amma əlbəttə ki, yalnız mücərrədlik, yayınmışlıq, yəni zəka sahəsində mövcud olan
idrak əsasları sırası həmişə nəsə sübutolunmaz bir şeylə, yəni artıq əsas qanununun bu forması
ilə şərtlənməmiş məlum təsəvvürlə, –başqa sözlə, ussonucların (əqli nəticələrin) bütün
zəncirinin ən yuxarı hökmünün (irəliverməsinin) bilavasitə intuitiv, a priori və ya a posteriori
əsası ilə bitir. Mən artıq kafi əsas qanunu haqda traktatda, § 50, göstərmişəm ki, burada idrakın
əsası sırası oluşma və ya varlığın əsasları sırasına keçir. Amma bu faktdan, nədənlik qanunu
açısından, baxımından postulat şəklində olsa da, hansısa bir şərtsizin mövcudluğunun sübutu
üçün yalnız əsas qanununun formalarının fərqliliyi əsla gözə alınmadığı və qanunun mücərrəd
ifadəsindən tutub duraraq, hər şeyin bir topaya yığıldığı halda yararlanmaq olar. Halbuki Kant
hətta birbaşa Universalitas və Universitas sözlərilə oyuna əl atmaqla bu dolaşığa bəraət
qazandırmağa əbəs yerə səy edir (322; V, 379). Beləliklə, tam yalandır ki, guya bizim idrakın
sonrakı əsaslarını və ümumi həqiqətləri axtarmağımız hansısa öz varlığında şərtlənmiş olmayan
obyektin və ya buna bənzər nəyinsə fərz, güman edilməsinə əsaslanır. Zəkanın sonra özünün bir
az düşünüb mənasızlıq kimi qəbul, etiraf etməli olduğu şeyi fərz etmək yaxşı xüsusiyyəti var! Yox,
şərtsiz anlayışının mənbəyi, bunun heç bir bəraəti olmasa da, sadəcə onun köməyilə bütün
sonrakı suallardan yaxa qurtaran fərdin tənbəlliyindədir.
Özünün zəka prinsipinə obyektiv mənada yox deyərək, Kant onu subyektiv zəruri
önzəmin, önşərt kimi təqdim edir və bu sayaqla idrakımıza tezliklə daha aşkar bir surətdə
göstərəcəyi barışmaz bir nifaq salır. Bu məqsədlə o, adı çəkilən prinsipi hissələrə bölür (322; V,
379). Vurğunu olduğu arxitektonik-simmetrik metod üzrə. Yəni məhz üç münasibət
kateqoriyasından onda hər biri ona xüsusi şərtsizin axtarılıb tapılması üçün bələdçi ip verən üç
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ussonucu növü çıxır, odur ki, şərtsizlər də, buna uyğun olaraq, üçləşir: qəlb (can, ruh), dünya
(özündə obyekt və qapalı tamlıq kimi) və Tanrı. Bu zaman biz, simmetriyası üçün xeyli böyük
təhlükə ilə hədələdiyindən, haqqında Kantın bir kəlmə belə demədiyi nəhəng bir ziddiyyətlə
üzləşirik: axı bu şərtsizlərdən birinci və ikincisi, yəni məhz can və dünya öz səbəbləri olaraq Tanrı
ilə şərtlənmişlər; beləliklə, onlarda üçüncü ilə ümumi olan şey əsla haqqında söhbət gedən
şərtsizlik predikatı deyil, yalnız o predikatdır ki, onlar təcrübənin imkanları hüdudlarından
kənarda onun prinsiplərinə uyğun ussonucu məhsullarıdır.
Bunu hələki bir kənara qoyaraq, Kanta görə, özünə xas qanunlara əməl edən hər bir
zəkanın gəlib çıxmalı olduğu üç şərtsizdə biz sxolastiklərdən başlayaraq, Xr. Volfla bitirməklə
xristianlığın təsiri altında olmuş bütün fəlsəfənin ətrafında fırlandığı üç əsas predmeti tapırıq.
İndi adı çəkilən filosoflar sayəsində bu anlayışlar hər cür adi ağıl üçün bilavasitə girimli, yetilən
olsa da, bu heç də hələ onu sübut etmir ki, onun özlüyünə xas məhsullar olaraq, onlar vəhydən
kənar da hər bir zəkanın təbii inkişafından ortaya çıxmalıdırlar. Bunu sübut etmək üçün tarixə üz
tutmaq və baxmaq lazımdır ki, qədim və qeyri-avropalı xalqların, xüsusilə də hindusların, eləcə
də ən qədim yunanların filosofları bunları işləyib, hazırlayıb ortaya qoya biliblərmi, yoxsa biz
yalnız alicənablıqla bunu onların adına çıxaraq və yunanlar hər yerdə öz tanrılarını tapdıqları
kimi, tamamilə səhv olaraq, hindlilərin “brahma” və çinlilərin “tyan” sözünü “allah” sözü ilə
tərcümə edirik; və teizmi yalnızca elə yəhudilikdə və ondan törəyən, ardıcılları məhz buna görə
yer üzündəki bütün başqa dinlərin yanlılarını, tərəfdarlarını bütpərəst adı altında birləşdirən, –
bu adsa (yeri gəmişkən, qeyd edək ki, son dərəcə qanmaz və cahil bir ad) brahmançıları,
buddaçıları, misirliləri, yunanları, romalıları, germanları, qalları, irokezləri, pataqonluları,
qəraibliləri, taitililəri, avstraliyalıları və s. eyniləşdirən bir kisəyə dolduran kimi ən azı elmi dildən
qovulmalıdır, – hər iki dində axtarmaq daha düzgün deyilmi. Keşişlər üçün, əlbəttə. O xeyli
əlverəndir, ancaq elm aləmində ona dərhal qapı göstərilməlidir: o, İngiltərəyə gedə və
Oksfordda özünə sığınacaq tapa bilər. – Buddaçılığın, dünyada ən çox yayılmış bu dinin, heç bir
teizmi tanımadığı və dəhşətlə ondan üz çevirdiyi tam sübut olunmuş bir şeydir. Platona
gəldikdəsə, o fikirdəyəm ki, özünün dövri olaraq üzə çıxan teizmi ilə o, yəhudiliyə borcludur.
Buna görə də Numeni onu “Moses graecisans” adlandırır (bax, Clem. Alek. Strom. I, 22. Euseb.
praep. evang., XIII, 12, və Svidada “Numeni” sözü altında): “Platon – yunanca danışan Musadan
başqa bir şey deyil” və ona tənə vurur ki, o Allah və yaradılış barədə təlimini Musadan
oğurlamışdır (αποςυληςασ). İskəndəriyyəli Klement də dəfələrlə ona qayıdır ki, Platon Musanın
əsərlərini bilib və onlardan yararlanıb; məsələn, Strom. I, 25. V, 14, §90 və s. Paedag. II, 10; III,
11; eynilə də, Cohortatio ad gentes-də, 6-cı fəsildə cuhud olmadıqlarına görə əvvəlcə bütün
yunan filosoflarına söyüb və elə əsl kapusinsayağı onları ələ salaraq, o təkcə Platonu göylərə
qaldırır və heyranlıqdan qəşş edir ki, sonuncu, həndəsəsini misirlilərdən, astronomiyasını
babillilərdən, magiyasını trakiyalılardan və çox şeydə assuriyalılardan öyrənsə də, teizmini
yəhudilərdən öyrənmişdir (“Onları gizli saxlamaq istəsən də, müəllimlərini tanıyıram... Allah
haqqında fikri sən yəhudilərdən almısan”). Riqqətləndirici görüşdür! Plutarxa (in Mario), yaxud
da daha yaxşı Laktansiyə görə (I, 3, 19), Platon təbiətə minnətdarlıq edirdi ki, o, heyvan deyil
insandır, qadın deyil, kişidir, barbar deyil, yunandır. Və budur, elə məhz İshaq Eyzelin də dua
kitabında (yəh. tərc., 2-ci nəşr. 1799-cu il, 7) biz belə bir səhər duası tapırıq ki, orada duaçı
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Rəbbinə ona görə təşəkkür edir ki, O, onu bütpərəst yox, cuhud, qul yox, azad, qadın yox, kişi
yaratmışdır! Əgər Kant bu cür tarixi bir tədqiqat aparmış olsaydı, bu üç anlayışı zəkadan çıxarış
etmək və eyni zamanda da onların zəka tərəfindən sübut oluna bilməyəcəyini etiraf etmək və
“bu sofizmlər ayrıca bir insanın deyil, xalis zəkanın özünündür və onlardan insanlardan ən
müdriki belə yaxa qurtara bilməz: onun edə biləcəyi ən böyük şey – onlardakı yanılmanı üzə
çıxarmaqdır, amma o heç vaxt onların zəhlətökən cırnadıcı görüntüsündən can qurtara bilməz”
deyərək (339; V, 397) zəkadan sofist düzəltmək xoşagəlməz zərurətinə düşməzdi. Deməli,
Kantın bu “zəka ideyalarını” o fokusla müqayisə etmək olar ki, onda batıq güzgünün saldığı
şüalar onun səthindən bir gireh (4, 45m) yuxarıda kəsişərək toplaşır: bununsa ardımında,
dərrakə aktının qaçılmazlığı üzündən bu nöqtədə gözümüzə əslində heç bir reallığa malik
olmayan bir predmet görünür.
Xalis zəkanın bu yalançı zəruri məhsulları üçün seçilmiş, zamanda və məkanda çoxalmış
olaraq saysız, fərdi, keçici şeylərdə görünən şeylərin əbədi və keçici olmayan obrazlarını belə
adlandırmış Platondan götürülmüş ideyalar adı ali dərəcədə uğursuzdur. Onlar üçün seçilmiş,
müvafiq olaraq-“gözönülük” və ya “görünənlik” kimi tərcümə olunan sözün göstərdiyi kimi,
Platonun ideyaları büsbütün əyani idilər. Kantsa onu hər cür mümkün seyrdən o qədər uzaqda
olan şeylərin işarələnməsinə tətbiq etdi ki, onlara hətta yayınmış, mücərrəd təfəkkür belə
güclə çatır! Platonun daxil etdiyi ideya sözü o zamandan bəri iyirmi əsr ərzində Platonun
işlətdiyi, ona verdiyi mənanı saxlayırdı: zira təkcə qədimin bütün filosofları deyil, həm də
sxolastiklər və hətta kilsə ataları və orta çağ ilahiyyatçıları da onu yalnız bu, platonsayağı
mənada-özünün iyirmi beşinci disputasiyasında, böl. 1, Suares tam müəyyənliklə göstərdiyi kimi,
latın sözü exemplar – ın mənasında işlədirdilər. Dillərinin kasadlığı üzündən fransız və ingilislərin
sonralar onu başqa bir mənada işlətmələrisə,- bu çox pisdir, amma heç nə demək deyil. Və o
şeyə qətiyyən bəraət vermək olmaz ki, təcrübə obyekti olmamaq anlayışının nazik sapında ona
başqa bir mənanı gətirib bağlayaraq, “ideya” anlayışından sui-istifadə etmişdir: bu yeni mənaya
Platon ideyaları malikdirlər, amma onlar onu hər cür ximeralarla bölüşür. Az illərin sui-istifadəsi
bütöv əsrlər sırasının avtoritetilə müqayisədə bir şey demək olmadığından, mən ideya sözünü
təkcə elə onun köhnə, ilkin, platonsayağı mənasında işlədirəm.

* * *
“Tənqidin” birinci nəşrində rasional psixologiyanın təkzibi sonrakı nəşrlərdəkindən xeyli
daha ətraflı və tamdır, ona görə mən burada yalnızca birincidən istifadə edəcəyəm. Bütövlükdə
bu təkzib böyük bir xidmətdir və onda həqiqət çoxdur. Buna baxmayaraq mən onu düşünməyə
meylliyəm ki, sadəcə simmetriyaya olan məhəbbətdən Kant şərtsizlik postulatının substansiya
anlayışına – münasibətin birinci kateqoriyasına tətbiqi yolu ilə qəlb anlayışını xalis zəka
paralogizmindən çıxarır və iddia edir ki, hər bir düşünən zəkada qəlb(ruh) anlayışı məhz belə
yaranır. Amma əgər onun mənbəyi məlum şeyin bütün predikatlarının son subyekti barədə
zənn, fərzetməsidirsə, onda elə bu cür zərurətlə də qəlbi təkcə insanda deyil, həm də hər cür
cansız şeydə də qəbul etmək lazım gələrdi, çünki sonuncu da bütün predikatlarının son
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subyektini tələb edir. Ümumiyyətləsə Kant, predikat kimi yox, yalnız subyekt kimi mövcud ola
bilən nədənsə danışanda, yararsız ifadədən istifadə edir (məs. “Xal.zək.tənq”, 323; V, 412
“Proleqom”, §4 və 47); hərçənd ki, buna aid presedenti hələ Aristoteldə tapmaq olar
(“Metaph.” IV, 8). Subyekt və ya predikat olaraq heç nə mövcud deyil: çünki bu ifadələr tək
bircə məntiqə aiddir və yayınmış anlayışların bir-birinə münasibətini bildirir. Gözönü dünyada
onların korrelyatları və ya əvəzediciləri substansiya və aksidensiyadır. Amma belə bir halda
aksidensiya kimi deyil, yalnız substansiya kimi mövcud olan şeyi axtarmağımıza hacət yoxdur,
çünki biz buna artıq materiyada malikik. O, şeylərin elə onun aksidensiyaları olan bütün
xassələrinin substansiyasıdır. O, əslində (Kantın elə indicə rədd edilmiş ifadəsini saxlasaq) hər
cür empirik verilmiş şeyin predikatlarının “son subyekti” – hər türlü keyfiyyətlər aradan
qaldırıldıqdan sonra qalan şeydir: və bu insana olduğu qədər, heyvana, bitkiyə və daşa da tətbiq
oluna biləndir və o qədər aşkardır ki, bunu görməmək üçün qəsdən görməməyi istəmək lazımdır.
Onun, materiyanın substansiya anlayışının əsl prototipi olduğunu mən tezliklə aşağıda
göstərəcəyəm. Subyekt və predikat aksidensiyaya məntiqdəki əsas qanunu –təbiətdəki nədənlik
qanununa aid olduğu qədər aiddirlər və sonuncuların qarışıq salınması və eyniləşdirilməsi nə
qədər əsassızdırsa, birincilərin də qarışdırılması və eyniləşdirilməsi o qədər əsassızdır. Halbuki
“Proleqomenlərdə”,§46, Kant, qəlb(ruh) anlayışının mənbəyini bütün predikatların son subyekti
anlayışından və ussonucunun kateqorik formasından çıxarmaq məqsədilə bu qarışdırma və
eyniləşdirməni son həddə çatdırır. Bu paraqrafın səfsətəsini üzə çıxarmaq üçün onu yada
salmaq yetər ki, subyekt və predikat- yeganə və müstəsna olaraq mücərrəd anlayışlara və özü
də onların mühakimədəki əlaqəsinə aid sırf məntiqi təyinlər, təriflərdir: substansiya və
aksidensiyasa gözönü dünyaya və onun dərrakədəki qavrayışına məxsusdurlar, amma onlar
orada yalnız materiya və ya forma , və ya keyfiyyətlə eyni olan şeylər kimi mövcuddurlar ki, bu
barədə də mən indi daha narınca danışacağam.
İki kökündən fərqli substansiyanın- can və bədənin qəbul edilməsinə səbəb verən əkslik
əslində subyektiv və obyektiv olanın əksliyidir. İnsan özünü obyektiv olaraq dərk edirsə, xarici
gözönü təsəvvürdə o özündə məkanda yer tutan və ümumiyyətlə tam cismani bir varlığı görür;
o, özünü özünüdərkdə, yəni sırf subyektiv olaraq dərk edirsə, özündə intuisiyanın bütün
formalarından azad, deməli, cisimlərə xas bütün özünlüklərdən (xassələrdən) xali istəyən və
təsəvvür edən bir varlığı görür; o, özünü özünüdərkdə, yəni sırf subyektiv olaraq dərk edirsə,
özündə intuisiyanın bütün formalarından azad, deməli, cisimlərə xas bütün özünlüklərdən
(xassələrdən) xali istəyən və təsəvvür edən bir varlığı görür. Və budur, o qəlb (ruh) anlayışını
yaradır (bütün transsendent anlayışlar kimi Kant tərəfindən “ideya” adlandırılan), onunla
yaradır ki, əsas qanununu, hər cür obyektin bu formasını obyekt olmayan şeyə, – verilmiş halda
birbaşa idrak və iradənin subyektinə tətbiq edir. O, idraka, təfəkkür və iradəyə səbəblərini
axtardığı hansısa xassələr kimi baxır və bu səbəbi bədəndə tapmayaraq, onlarçün başqa,
cismdən tam fərqli bir səbəbi zənn edir. Birincidən sonuncuyadək bütün ehkamçılar – Platon
(“Fedra”da) və Volf da qəlbin (ruhun) mövcudluğunu bu sayaq sübut edirlər: onlar onu
bunlardan onların səbəbinə aid ussonucu edilən hərəkətlər olaraq təfəkkür və istəkdən çıxarırlar.
Və yalnız bu səbəbin hipostazlaşdırılması (ayrıca, müstəqil bir mahiyyət olaraq qəbulu, tərc.)
yolu ilə hansısa bir qeyri-maddi, bəsit və dağılmaz bir varlıq yarandıqdan sonra artıq sxolastiklər
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onu substansiya anlayışından çıxarış etməyə və sərgiləməyə başladılar, amma bununçün
substansiya anlayışının özü aşağıdakı, heç də maraqsız olmayan bir fokus yolu ilə müəyyən bir
ilkin emala məruz qoyuldu.
Təsəvvürlərin birinci sinfi, yəni gözönü, real dünya ilə materiya təsəvvürü də verilmişdir,
çünki onda hökm sürən nədənlik qanunu, öz növbəsində, dəyişilmələri olduqları hansısa bir
qaları şeyi nəzərdə tutan, şərt kimi qoyan halların əvəzlənməsini təyin edir. Yuxarıda
substansiyanın daimiliyi qanununa dair göstərmişdim ki, materiyanın bu təsəvvürü ondan
ortaya çıxır ki, elə məhz onunçün də mövcud olduğu dərrakədə nədənlik qanunu vasitəsilə
( onun yeganə idraki formasının) məkan və zaman birləşir və bu məhsulda məkanın payı
materiyanın daimiliyində, zamanın payısa onun hallarının əvəzlənməsindədir. Özlüyündə
materiya yalnız in abstracto düşünülə bilər, intuisiyanın predmeti ola bilməz, çünki sonuncuçün
o həmişə artıq bəlli bir formada və bəlli keyfiyyətlərlə təzahür edir. Substansiya- materiya
anlayışından daha sonrakı abstraksiyadır, demək- onun nisbətən ali türüdür (genus). Bu türsə
materiya anlayışından yalnız daimilik predikatının saxlanması, onun sair bütün mühüm
xassələrinin – yer tutma, keçilməzlik, bölünməzlik və s. kənara atılması ardımında alınır. Hər bir
ali tür, növ kimi substansiya anlayışı, əlbəttə məzmununa görə materiya anlayışından daha
dardır: amma bu üzdən o, həcminə görə daha geniş olmur (bu, hər ali növə xas olduğu kimi),
çünki o materiya ilə yanaşı heç bir daha aşağı türü, növü içəriləmir, odur ki, materiya
substansiya anlayışının yeganə, onun məzmununu reallaşdıran və bunu təsdiqləyən yeganə
növüdür. Beləliklə, zəkamızın yayınma, təcrid olunma vasitəsilə xatirinə ali anlayış yaratdığı
amac,- yəni məhz onda eyni zamanda növ əlamətlərilə fərqlənən bir neçə anlayış düşünmək ,–
verilmiş halda yeri olmayan məqsəd olur; deməli, bütün bu abstraksiya tam məqsədsiz və
mənasızdır, yaxud da özündə hansısa kənar məqsədi gizlədir. Onun əsl növü- materiya ilə
yanaşı substansiya anlayışı altında başqa bir növ, yəni məhz qeyri-maddi, bəsit, parçalanmaz bir
substansiya– qəlb(ruh) birgə tabe etdirilən kimi dərhal bu sonuncu üzə çıxır. Bu anlayış yalnız
onun sayəsində sivişib gəlmişdir ki, artıq elə subtansiya anlayışı əmələ gələrkən məntiqin izn
vermədiyi qanunsuz bir fənd işə salınmışdır. Qanuni hərəkət edərək, zəkamız ali tür, növ
anlayışını onunla yaradır ki, diskursiv olaraq müqayisə vasitəsilə bir neçə növ anlayışını
tutuşdurur, onların fərqlərini aradan qaldırmaq və aşkarlıqlarını saxlamaqla, əlbəttə,
məzmunca daha dar olsa da, onların hamısını içəriləyən, qapsayan bir tür (cins) anlayışı olur,
buradansa o çıxır ki, növ anlayışları həmişə tür,cins anlayışlarından daha öncə verilməlidir.
Gətirilmiş haldasa məsələ məhz elə tərsinədir. Tür (cins) anlayış olan substansiyayadək materiya
anlayışı var idi ki, ondan da sonra heç bir qanuni səbəb və hüquq olmadan birindən başqa
bütün təyinləri dışarılamaq yolu ilə
alınmış, boş yerə yalançı substansiya anlayışı
uydurulmuşdur. Və yalnız sonra artıq materiya anlayışı ilə yanaşı ikinci, tam qanunsuz bir növ
anlayışı soxuşdurulmuşdur. Sonuncunu almaq üçünsə substansiya anlayışı halında artıq əvvəllər
dinməzcə inkar edilən şeyin, yəni məhz yertutmanın, keçilməzliyin, bölünənliyin bu dəfə yalnız
uca səslə inkarı tələb olunurdu. Beləliklə, substansiya anlayışının rolu yalnız öz çiyinlərində
qeyri-maddi substansiya anlayışını daşımaqdan ibarət olurdu. Deməli, o, heç də dərrakənin
kateqoriyası və ya zəruri funksiyası deyil, tamamilə izafi bir anlayışdır, çünki onun əsl məzmunu
materiya anlayışındadır və onunla bir sırada o tam bir boşluqdur: onusa elə əslində yalnız elə
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bununçün düzəldilmiş məkrli qeyri-maddi substansiya anlayışı ilə doldurmaq olar, odur ki, onu
həqiqi mənada tam bayıra atmaq, hər yerdə onun yerinə materiya anlayışını qoymaq lazımdır.
* * *
Əgər kateqoriyalar dünyadakı hər cür şey üçün prokrust yatağı idisə, ussonucunun üç
növü də zəka ideyaları üçün belə bir yataqdır. “Qəlb” anlayışı ussonucunun (əqli nəticənin)
kateqorik formasında mənşəyə malik olmaya məcbur idi. İndi növbə, o, xalis olaraq, ən kiçik
(atom) və ən böyük (dünyanın məkan və zamandakı sərhədləri) hədlərində düşünüldüyü üçün
bir bütöv olaraq dünya haqqında təsəvvürə gəlib çatır. Bu təsəvvürlər ussonucunun hipotetik
formasından irəli gəlməlidir. Bu zaman xüsusi zorluqlara əl atmaq lazım deyil. Zira hipotetik
mühakimə öz formasını bu qanunun düşünülməmiş, şərtsiz tətbiqindən yox, əsas qanununun
özündən alır, sonrasa ondan özistəkli (ixtiyari) üzdöndərmədən həqiqətən bütün ideyalar
deyilən şeylər ortaya çıxır, özü də təkcə kosmolojiləri yox: doğrudan da, bu qanuna uyğun
olaraq, nəhayət, əldən düşmüş təxəyyül məqsədə yalançı çatışı, yetməni yaradanadək aramsız
olaraq bir obyektin başqasından asılılığını axtarırlar, – özü də tam nəzərdən qaçırılır ki, hər cür
obyekt, eləcə də onların sırası və nəhayət, müəyyən, daha ümdə bir asılılıq, – məhz elə
obyektləri, yəni təsəvvürlər üçün bu qanunun önəm kəsb etdiyi dərk edən subyektdən asılılıqla
şərtlənmiş əsas qanunu artıq onların məkan və zamandakı varlığını təyin edir. Və əsas qanunu,
Kantda yalnız kosmoloji ideyaların ondan çıxmış olduqları idrak forması, əslində bütün
ümumiyyətlə ussonucu hipostazların mənbəyi olduğundan, ideyaların ayrılıb çıxarılması üçün bu
dəfə sofizmlər tələb olunmur; amma əvəzində onlar bu ideyaların kateqoriyanın dörd rubrikası
üzrə təsnifatı üçün daha çox lazımdırlar.
1) Zaman və məkana, yəni kainatın onların hər ikisindəki sərhədlərinə
münasibətdə kosmoloji ideyalar cəsarətlə kəmiyyət kateqoriyası ilə təyin edilənlər
kimi nəzərdən keçirilir. Əslində bu kateqoriya ilə məntiqdə– mühakimədə
mübtədanın həcminin kəmiyyət sözü, uğurla başqası ilə əvəz oluna bilən obrazlı bir
ifadə ilə təsadüfi işarələnməsindən başqa onların ortaq heç nəyi yoxdur. Amma
Kantın simmetriya sevgisi üçün bu bəs edir ki, terminologiyada bu uğurlu üst-üstə
düşmədən yararlansın və dünyanın məkan və zaman davamiyyəti barədə
transsendent ehkamları kəmiyyətlə bağlasın.
2) Daha böyük cürətlə Kant keyfiyyətlə, yəni mühakimənin iqrari və inkari
forması ilə materiya barədə transsendent ideyaları bağlayır ki, bu da hətta
terminologiyadakı təsadüfi üst-üstə düşmədə də əsasa malik deyil; çünki mexaniki
(kimyəvi yox) bölünənliyi materiyanın keyfiyyətinə deyil, kəmiyyətinə aiddir. Daha
önəmlisisə, bölünənlik ideyası, ussonucunun hipotetik formasının məzmunundan
olduğu kimi, bütün kosmoloji ideyaların çıxmış olduğu əsas qanununun ardımlarına
aid deyil. Zira Kantın bu zaman əsaslandığı iddia, –yəni hissələrin bütövə münasibəti
şərtin şərtlənmişə, yəni əsas qanununa uyğun olan münasibət əslində çox incə,
amma tam altıboş səfsətədir. Daha çox bu münasibət ziddiyyət qanununa əsaslanır.
Çünki bütöv hissələrin və hissələr bütövün mövcudluğu ardımında, nəticəsində
mövcud deyil, hər ikisi zəruri olaraq bir yerdə və bir anda mövcuddur, çünki onlar
əslində nəsə vahid bir şeydir və onların bölünməsi yalnız ixtiyari aktdır. O şey buna
əsaslanır ki, ziddiyyət qanununa görə hissələrin fikrən aradan qaldırılması bütövün
aradan qaldırılmasına səbəb olur, əsla ona əsaslanmır ki, hissələr guya əsas – nəticə
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kimi bütövü şərtləndirir və buna görə əsas qanunu guya bizi, bir əsas olaraq onlardan
bütövü anlamaq üçün son hissələri tapmağa vadar edir. Gör burada simmetriya
şövqü hansı çətinliklərə dov gəlir!
3) Münasibət rubrikası altında, görünür, dünyanın ilk səbəbi ideyası yer
almalı idi. Ancaq Kant onu dördüncü modallıq rubrikası üçün ehtiyatda saxlayır ki,
əks təqdirdə onu heç nə ilə doldurmaq olmazdı və buraya o ideyanı onunla zorla
daxil edir ki, təsadüfi (yəni onun həqiqətə daban-dabana zidd izahına görə, öz
əsasından olan hər cür nəticə) ilk səbəb sayəsində zəruriyə çevrilir. Ona görə
simmetriyanın xilası üçün üçüncü ideya olaraq azadlıq ideyası çıxış edir ki, bunun da
altında əslində, üçüncü ziddiyyət tezisinə aid qeyd aydın göstərdiyi kimi, məhz elə
burada yerində olan dünyanın səbəbi ideyası başa düşülür. Beləliklə, üçüncü və
dördüncü ziddiyyətlər özlüyücə eynidirlər.
Bütün bunlar barədə mən qəti şəkildə bildirirəm ki, bütün antinomiya yel dəyirmanları
ilə mübarizədən başqa bir şey deyil. Yalnız antitezislərin müddəaları doğrudan da idrakımızın
formalarına, yəni obyektiv ifadə etsək, təbiətin zəruri, a priori doğru və ümumi qanunlarına
əsaslanır. Ona görə yalnız onlar obyektiv əsaslarda sübut olunur. Əksinə, tezislərin iddia və
sübutları subyektivdən başqa heç bir əsasa malik deyillər və təxəyyülü sonsuz reqresslə (enmə,
düşmə) ilə yorulan və sonradan hər cür tərzdə bəraətləndirilən ixtiyari zənnlər yolu ilə ona son
qoyan əllaməlik edən fərdin zəifliyinə köklənirlər, – fərdin mühakimə qabiliyyətisə, üstəlik, bu
bənddə öncəki və dərin xurafatlarla iflic edilmişdir. Ona görə hər dörd təzadda tezislərin
sübutları xalis səfsətədir; əksinə, antitezislərin sübutları – təsəvvür kimi dünyanın bizə a priori
bəlli olan qanunlarından qaçılmaz çıxarışlardır. Ona görə Kant yalnız böyük səylər və hiylələrlə
tezislərin gedişini tutub saxlaya və onları həqiqi qüvvə verilmiş rəqibə yalançı həmlələr etməyə
vadar edə bilir. Bu zaman birinci və əsas hiylə ondan ibarətdir ki, nervus argumentationis; ən
parlaq, səlis və kəskin ayrıcalaşmış formada çıxış etmək əvəzinə (insan öz iddiasının
doğruluğuna əmin olduqda olduğu kimi) gərəksiz və gur car çəkən cümlələr yığınına girib gizlənir.
Burada ziddiyyətdə çıxış edən tezis və antitezislər Aristofanın “Buludları” nda Sokratın öz
aralarında mübahisə etməyə vadar etdiyi ςικαιον və αςικον λογον-u (haqlı və haqsız danışığı)
xatırladır. Hərçənd ki, bu oxşarlıq nəzəri fəlsəfənin bu ən supekulyativ məsələlərindən birinə
mənəviyyata təsir etməni aid edənlərin və buna görə tezisləri ςικαιον, antitezislərisə αςικον
λογον saymağa ciddi hazır olanların, yəqin ki, ona şamil etmək istədikləri məzmuna yox, yalnız
formaya aiddir. Hərgah ki, bu miskin və məhdud ağıl sahiblərinin fikrinin üzərində dayanmağı
artıq sayıram və onlara yox, həqiqətə hörmət əlaməti olaraq göstərəcəyəm ki, Kantın gətirdiyi
tezis sübutları əslində səfsətədir, hərçənd ki, antitezislərin isbatı tam dürüst, düzgün və obyektiv
əsaslarda yerinə yetirilir. Güman edirəm ki, bu analiz zamanı hər kəsin qarşısında daim Kant
antinomiyası olur.
Hətta birinci tezisin isbatının düzgün olduğunu fərz etsək belə, o həddən artıq çox şeyi
isbat edir, çünki eyni zamanda həm zamanın özünə, həm də ondakı əvəzlənməyə tətbiq oluna
bilərdi və belə bir surətlə isbat edərdi ki, zamanın özü başlamalı idi, –bu isə mənasızlıqdır.
Hərçənd ki, burada səfsətə ondadır ki, haqqında əvvəlcə bəhs edilən hallar sırasının
başlanğıcsızlığı anlayışına qəflətən onun sonsuzluğu gizlicə daxil edilir və sonra isbat olunur ki, –
buna heç kim şəkk etmir, –bitmişlik məntiqi surətdə sonsuzluğa ziddir və hər halda hər bir indiki
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an bütün keçmiş zamanın sonudur. Amma sonsuzluğuna heç bir xələl gətirmədən sonsuz sıranın
sonunu, eləcə də tərsinə – sonsuz sıranın başlanğıcını çox gözəl düşünmək olar. Dünyanın
dəyişilmələrinin özündən arxada saysız dəyişikliklər sırasını zəruri olaraq nəzərdə tutması
barədə antitezisin həqiqətən doğru arqumentinə qarşısa heç bir şey gətirilmir. Səbəb sırasının
mütləq kəsilməsi və dayanması imkanını biz düşünə bilərik, –amma mütləq başlanğıcın
mümkünlüyünüsə yox. Dünyanın məkandakı sərhədlərinə dair sübut olunur ki, dünya verilmiş
bir bütövdürsə, onda o zəruri olaraq sərhədlərə malik olmalıdır: tam düzgün ussonucudur, bir
şərtlə ki, onun yuxarı hökmü sübut edilmiş olsun, –bu isə əslində yoxdur. Bütövlük, şübhəsiz ki,
sərhədləri və sərhədlər bütövlüyü nəzərdə tutur və hər ikisi burada tam ixtiyari olaraq götürülür.
–Antitezisə gəldikdəsə, bu ikinci bənddə o, birincidəki qədər təminedici sübutu təqdim etmir,
çünki nədənlik qanunu bizə zəruri təyinləri məkana yox, yalnız zamana münasibətdə verir və a
priori olaraq təkcə ona zamin durur ki, dolu zamandan öncə boşluq ola bilməz və heç bir
dəyişiklik birinci ola bilməz. Amma dünyanı məkanda məhdud kimi düşünməyin çətinliyi ondadır
ki, məkan özü sonsuzdur və buna görə onda olan məkanca sonlu dünya nə qədər böyük olursaolsun, sonsuz kiçik bir kəmiyyətə çevrilir, –bu cür tənasübsüzlükdəsə təxəyyülümüz özü üçün
dəfolunmaz maneəyə rast gəlir, odur ki, onun bircə seçimi qalır: dünyanı ya sonsuz böyük, ya da
sonsuz kiçik olaraq düşünmək. Bunu artıq qədim filosoflar görürdü: “Epikür məktəbinin başçısı
Metrodorun sözlərinə görə, nəhəng bir tarlada bir sünbülün və ya sonsuzluqda tək bir dünyanın
olması mənasız olardı” (Stob. Ecl. I. 23). Ona görə onlardan bir çoxu “sonsuzluqda sonsuz sayda
dünyaların olmasını” qəbul edirdilər (ibid., daha sonra). Özlüyündə, Kantda antitezisin sübutu da
buna gəlib çıxır, amma o onu şərhin sxolastik forması ilə eybəcərləşdirmişdir. Nədənlik
qanununun bələdçi ipi bizə çox-çox daha yaxşısını verməsəydi; eyni sübutu dünyanın zamandakı
məhdudluğuna qarşı da gətirmək olardı. Daha sonra, dünyanın məkanda məhdudlaşdığı fərz
edilsə, çözülməz bir sual yaranır: məkanın dolu hissəsinin onun boş qalmış hissəsi qarşısındakı
üstünlüyü nədədir? Dünyanın sonluluğuna aid pro və contra arqumentlərin ətraflı və ibrətamiz
şərhini özünün “Del infinito, universo e mondi” kitabının beşinci dialoqunda Cordano Bruno
verir. Hərçənd ki, Kantın özü ciddi surətdə və obyektiv sübutlara söykənərək, iddia edir ki, dünya
məkanca sonsuzdur: bax, onun “Səmanın təbii tarixi və nəzəriyyəsi”nə. (11-ci h., fəs. 7). Eyni
şeyi Aristotel də etiraf edir, bax, Phys. III, fəsil 4, – bu fəsil və ondan sonrakılar bu antinomiyaya
münasibətdə xeyli ibrətamizdir.
Ikinci ziddiyyətdə tezis “hər cür mürəkkəb substansiya hissələrdən ibarətdir” fikrini
bildirirək, xeyli dərəcədə incə olmayan petitionem principii (özü sübut tələb edən müddəaya
əsaslanan dəlil, tərc.) edir. İxtiyari olaraq fərz edilmiş mürəkkəblikdən, əlbəttə, sonra bəsit
şeylərin mövcudluğunu isbat etmək ona çox asandır. Amma hədəf götürdüyü “hər cür materiya
nəsə mürəkkəb bir şeydir” müddəası sübut olunmamış qalır, çünki bu cəfəngiyatdır. Sadəyə,
bəsitə mürəkkəb yox, hissələri olan, hissələrə bölünən yer tutanlıq, uzanıqlıq qarşı durur.
Əslində burada dinməzcə o şey qəbul olunur ki, hissələr (tərkiblər) bütövədək mövcud olmuş və
sonra bir yerə toplanmışlar, bunun ardımında da “mürəkkəb” yaranmışdır. Amma bunu elə əksi
qədər iddia etmək olmaz. Bölünənlik – yalnız bütövün hissələrə bölünmə imkanını bildirir, –
onun hissələrdən oluşaraq yarandığını yox. Bölünənlik hissələrdən a parte post (özündən
sonraya aid), mürəkkəblik – a parte ante- dən(özündən əvvələ aid, lat. tərc.) xəbər verir. Zira,
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özlüyündə, bütöv və hissələri arasında zaman münasibəti yoxdur: əslində onlar bir-birini özarası
şərtləndirir və həmişə bir yerdə mövcud olurlar, –yalnız onların hər ikisi mövcud olduğundan
məkanlı-uzanıqlılıq göz qarşısında olur. Ona görə Kantın tezisə aid qeydindəki “məkanı
Compozitum (mürəkkəblik) deyil, Totum (bütövlük) adlandırmaq lazımdır” və s. sözləri qavranıla
bilənə çevrilmiş məkandan başqa bir şey olmayan materiyaya da tətbiq oluna biləndir. – Digər
tərəfdən, antitezisin materiyanın sonunsuz bölünənliyi iddiası mübahisəsiz və a priori olaraq
onun doldurduğu məkanın bölünənliyindən irəli gəlir. Bu müddəaya qarşı deyiləsi heç nə yoxdur:
ona görə Kant 513; V, 541 səh-də, bu dəfə αςικοσ λογοσ-un müvəkkili kimi deyil, ciddi və öz
adından danışdığı yerdə onu obyektiv həqiqət olaraq ortaya qoyur; eynilə də “Təbiətibilmənin
metafizik əsas başlanğıcları” nda (səh. 108, I nəşr) “materiyanın sonsuzadək bölünənliyi” tezisi,
şəksiz bir həqiqət olaraq, o özü dinamikanın dördüncü teoremində şərh və sübut edildikdən
sonra mexanikanın birinci teoreminin əsasına qoyulur. Antinomiyadasa Kant antitezisin isbatını,
antitezisin aşkarlığı tezisin sofizmlərini lazımi aydınlığa çıxarmasın deyə, hiyləgərcəsinə şərhin
dolaşıqlığı və lazımsız söz yığını ilə qəsdən korlayır. – Atomlar heç də zəkanın zəruri fikri deyillər,
sadəcə cisimlərin xüsusi çəkisindəki fərqin izahı üçün hipotezdir. Amma bu fərqin başqa cür,
atomistikanın etdiyindən daha yaxşı və sadə izahının olduğunu Kantın özü özünün
“Təbiətibilmənin metafizik əsas başlanğıcları”nda, ona qədərsə Pristli (“On matter and spirit”,
sect. I) göstərmişdir; Və hətta Aristoteldə də bu fikrə aid göstərgələr tapmaq olar (Phys. IV, 9).
Üçüncü tezis üçün arqument çox incə bir sofizmdir; o, zatən, bütün xalisliyi və tamlığında
Kantın yalançı zəka prinsipidir. O, səbəblər sırasının sonluluğunu o şeydən sübut edir ki, yetərli
olmaq üçün səbəb, baş verən halın və ya təsirin irəli gəldiyi şərtlərin bütün toplusunu
içəriləməlidir. Səbəb olan bir halda eyni zamanda verilmiş təyinlərin (bəlliləmələrin) bu tamlığı
altına arqument elə onun nəticəsində bu halın gerçəkləşmiş olduğu səbəblər sırasının tamlığını
soxuşdurur: tamlıq – bitkinliyi, sonuncusa – sonluluğu nəzərdə tutduğundan, arqument buradan
hansısa birinci, sıranı bitirən və bununla yanaşı şərtlənmiş olmayan səbəbi çıxarır. Təhrif
aşkardır.
A halını B halnın yetərli səbəbi kimi düşünmək üçün mən nəzərdə tutur, fərz edirəm ki, o
(A halı) , mövcudluqları ilə qaçılmaz olaraq B halı doğurulan müvafiq təyinlərin tamlığını
içəriləyir. Bununla mənim bir yetərli səbəb olaraq ona tələbim tam ödənilir və A-nın özünün
necə, nə sayaq gerçəkləşdiyi məsələsinə qətiyyən toxunmur: sonuncu sual fikirlərin tam başqa
bir sırasına aiddir, – o, o zaman ortaya çıxır ki, mən A halını artıq bir səbəb kimi deyil, təsir kimi
nəzərdən keçirirəm, özü də hər hansı bir başqa hal ona, onun özünün B-yə olduğu münasibətdə
olmalıdır. Bu zaman səbəb və təsirlər sırasının sonluluğunun və deməli, hansısa ilk başlanğıcın
önşərt olması heç yerdə zəruri kimi çıxış etmir ( indiki anın varlığının əsla zamanın özünün
başlanğıcı olmasını şərt qoymadığı, nəzərdə tutmadığı kimi), yalnız düşünən fərdin atilliyi
üzündən yaradılır. –Beləliklə, tamamilə düzgün deyil ki, guya bu önşərt yetərli əsas olaraq səbəb
anlayışının özündə var, –bu tezislə üst-üstə düşən kantsayağı zəka prinsipinin təhlili zamanı mən
yuxarıda bunu narınca göstərmişəm. Bu yalançı tezisin izahı üçün Kant insaf göstərib
şərtlənməmiş başlanğıc nümunəsi kimi stuldan qalxmağı (qeyddə) gətirmir: doğrudan da,
stuldan motivsiz olaraq durmaq kürənin səbəbsiz diyirlənməsi qədər mümkünsüz deyil! Kantın,
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yəqin ki, öz zəifliyinin dərkinin ona təlqin etdiyi qədim filosoflara isnadına gəldikdəsə, mən onun
əsassızlığını, artıq heç hindusları demirəm, Okell Lukandan, eleylilərdən və s. misallarla sübut
etməyi artıq sayıram. Antitezisin arqumentasiyasına qarşısa, əvvəlki halda olduğu kimi, heç bir
etirazım yoxdur.
Dördüncü ziddiyyət, dediyim kimi, üçüncü ilə eynidir. Eynilə bu cür tezisin isbatı da,
özlüyündə oradakı kimidir. Onun guya hər bir şərtlənmişin tam və bu səbəbdən də şərtsiz ilə
bitən şərtlər sırasını nəzərdə tutması barədə iddiası qəti inkar edilməli olan petitio principii-dir.
Hər cür şərtlənmiş şey yalnız və yalnız öz şərtini nəzərdə tutur: sonuncununda, öz növbəsində,
şərtlənmiş olması – birinci ilə bilavasitə bağlı olmayan başqa bir məsələdir.
Antinomiyanın müəyyən bir görünən gerçəkliyə malik olmasını danmaq olmaz; amma
hər halda diqqətçəkəndir ki, Kant fəlsəfəsinin heç bir hissəsi bu xeyli paradoksal təlim kimi bu
qədər az etirazla üzləşməmiş, hətta üstəlik, bu qədər şöhrət tapmamışdır. Az qala bütün fəlsəfi
fraksiya və rəhbərliklər ona böyük önəm verir, onu təkrarlayır və işləyib inkişaf etdirirlər, halbuki
Kantın az qala bütün qalan nəzəriyyələri hücumlara məruz qalmışdır: bu da azmış kimi, hətta
transsendental estetikanı belə rədd edən ayrı-ayrı kütbaşlar da var idi. Antinomiyanın
qarşılaşdığı yekdil qəbulsa, düşünmək lazımdır, onunla izah olunur ki, bəziləri üçün o bəndə
baxmaq xoşdur ki, orada dərrakə eyni zamanda həm mövcud olan, həm də olmayan nəsə bir
şeylə üz-üzə qalaraq dayanmalı olur və belə olan surətdə onlar burada qarşılarında həqiqətən
Filadelfinin lixtenberq nəşrləri vərəqindəki altıncı fokusuna malik olmuş olurlar.
Daha sonra gələn, öz əsl mənasında götürülmüş olaraq, kosmoloji ziddiyyətin həlli heç
də Kantın göstərdiyi şey deyil: o, mübahisəni o kəşflə heç də həll etmir ki, birinci və ikinci
ziddiyyətdə hər iki tərəf yanlış önşərtlərdən çıxış edərək, haqsız, üçüncü və dördüncüdəsə –
haqlıdırlar; əslində o, məzmunlarının izahı yolu ilə antitezislərin izahıdır.
Bu həlldə, hər şeydən öncə, Kant düzgün olmayaraq iddia edir ki, guya hər iki tərəf
yuxarı hökmdən, o fərzetmədən çıxış edir ki, şərtlənmişlə birgə onun şərtlərinin bitmiş (deməli,
qapalı) sırası da verilir. Zira bu müddəa, Kantın zəka prinsipi yalnız tezisin təsdiqlərinin
əsasındadır, antitezissə onu qətiyyətlə inkar edir və elə məhz əksini iddia edir. Kant hər iki tərəfi
o gümanda günahlandırır ki, guya dünya öz-özünə, onun dərkedilənliyindən və bunun
formalarından asılı olmayaraq mövcuddur: amma yenə də bu fərzetmə də tezis olur, antitezisin
iddialarının əsasındasa o tamamilə yoxdur, –hətta birbaşa onlarla bir araya sığmazdır. Çünki
sonsuz sıra anlayışına onun tam verilmiş olması birbaşa ziddir: bu cür anlayışın mühüm əlaməti
odur ki, o həmişə yalnız onun keçməsinə münasibətdə mövcuddur, ondan bağımsız şəkildə yox.
Əksinə, bəlli sərhədlərin olmasını fərzetmədə müstəqil və ölçülməsi aktından asılı olmayaraq,
mövcud olan bütövün də fərz edilməsi var. Beləliklə, yalnız tezis nəsə özlüyündə müstəqil, yəni
hər cür dərkədək verilmiş və idrakın ona nəsə hazır bir şey kimi yaxınlaşdığı bütöv dünya
barədə yanlış güman irəli sürür. Antitezissə lap başlanğıcdan bu iddia ilə çarpışır: zira onun
sadəcə əsas qanununa görə iddia etdiyi sıralar sonsuzluğu yalnız reqres (enmə) baş verdiyi
dərəcədə mövcud ola bilər, ondan asılı olmayaraq yox. Hər bir obyekt subyekti nəzərdə tutduğu
kimi, eynilə bu cür də “şərtlərin sonsuz zənciri” kimi təyin edilmiş obyekt də zəruri surətdə
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subyektdə ona uyğun idrak növünü, bu zəncirin həlqələrinin durmadan keçməsini nəzərdə tutur.
Amma bu, Kantın dəfələrlə “Dünyanın böyüklüyünün sonsuzluğu yalnız reqres vasitəsilə
mövcuddur, ona qədər yox” fikrini təkrarlayaraq ziddiyyətin həlli kimi verdiyi şeydir. Beləliklə,
ziddiyyətin onun tərəfindən həlli antitezisin xeyrinə olan həlldir, o antitezisin ki, onun iddia
edilməsində tezisin iddiası ilə əsla bir araya gəlməz dərəcədə həqiqət var. Əgər antitezis iddia
etsəydi ki, dünya əsaslar və nəticələrin sonsuz sırasından ibarətdir, amma bu zaman o reqressiv
sıralı təsəvvürdən asılı olmayaraq, yəni öz-özünə mövcuddur və beləliklə verilmiş bir bütövdür,
– onda, bu halda, o təkcə tezisə deyil, özünə də zidd olmuş olardı; çünki sonsuz bir tam kimi
verilə bilməz, göz qarşısından sonsuz keçmirsə, sonsuz sıra, bir tamı təşkil edən hüdudsuzluq ola
bilməz.
Artıq Aristotel öyrədirdi ki, sonsuzluq actu, yəni gerçəklikdə verilə bilməz, yalnız
potentia, imkanda verilə bilər: “sonsuz həqiqətdə mövcud ola bilməz...mümkün deyil ki, sonsuz
həqiqi kimi mövcud olsun” (Metaph. K., 10); daha sonra: “Gerçəklikdə sonsuz mövcud deyil,
yalnız imkanda və məhz bölünmədə mövcuddur” (“De generat. et corrupt.”, I, 3). Bu fikri o, Phys.
III. 5, 6-da, müəyyən dərəcədə bütün antinomik ziddiyyətlərin tam düzgün həllini verdiyi yerdə
ətraflı inkişaf etdirir. Ona xas lakonikliklə o antinomiyaları şərh edir və sonra deyir: “Bu vasitəçi
(ςιαιτητου)” tələb edir, sonra o, o mənada həll təklif edir ki, dünyanın həm məkandakı, həm də
zamandakı və bölünənlikdəki sonsuzluğu reqresə və ya proqresədək deyil, onun özündə
mövcuddur. Beləliklə, bu həqiqət artıq sonsuzun düzgün dərk edilmiş anlayışında var və biz
hansı qəbildən olursa-olsun, sonsuzu reqresdən asılı olmayan nəsə obyektiv verilmiş və hazır bir
şey kimi düşünməyi mümkün sayanda öz-özümüzü anlamırıq.
Əgər, əksinə, çıxış nöqtəsi kimi Kantın ziddiyyətin həllini onda gördüyü şeyi götürsək,
məhz elə antitezisin təsdiqinə gəlib çıxarıq. Yəni məhz: əgər dünya şərtsiz bütöv deyilsə və özözünə görə deyil, təsəvvürdə mövcuddursa və ondakı əsas və nəticə sıraları müvafiq
təsəvvürlərin reqresinədək deyil, yalnız elə bu reqres vasitəsilə mövcuddursa, onda o, dünya
müəyyən və sonlu sıralardan ibarət ola bilməz, çünki belə olan halda onların bəlliliyi və
məhdudluğu yalnız sonradan bu məsələyə qatılmış olan təsəvvürdən asılı olmuş olmazdılar: yox,
onun bütün sıraları sonsuz olmalıdır, yəni heç bir təsəvvür tərəfindən sonuna çatıla bilən
olmamalıdır.
506; V, 534-cü səh. Kant hər iki tərəfin əsassızlığından təzahürlərin transsendental
ideallığını çıxarır və deyir: “Dünya öz-özlüyündə mövcud bir tamdırsa, o ya sonlu, ya da sonsuz
olmalıdır”. Amma bu düz deyil: öz-özlüyündə mövcud olan tam heç cür sonsuz ola bilməz. Bu
ideallığı daha düzü dünya sıralarının sonsuzluğundan gələrək isbat etmək lazımdır – bu surətlə:
dünyadakı əsas və nəticələr sırasının sonu yoxdursa, dünya tam ola, təsəvvürdən bağımsız verilə
bilməz: çünki sonsuz sıralar sonsuz reqresi nəzərdə tutduğu kimi, bu cür tam da həmişə bəlli
sərhədləri nəzərdə tutur; buna görə sıraların sonsuzluğu əsas və nəticənin forması ilə,
sonuncusa – subyektin dərk edilmə üsulu ilə təyin edilməlidir; deməli, dərk edildiyi kimi dünya
yalnız subyektin təsəvvüründə mövcuddur.
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Ziddiyyətin onun tərəfindən tənqidi həllinin əslində antitezisin xeyrinə bir hökm
olduğunu Kantın dərk edib-etmədiyini qəti deyə bilmərəm. Zira bu Şellinqin çox sərrastcasına
haradasa “Kantın uyğunlaşma sistemi” adlandırdığı şeyin bu qədər uzağa gedib-getmədiyindən
asılıdır, – yaxud da Kantın ruhu artıq şüursuzcasına burada öz vaxtı və mühitinin təsirinə
uyğunlaşmışdır.
* * *
Predmeti azadlıq ideyası olan üçüncü antinomiyanın həlli xüsusi araşdırma tələb edir,
çünki bizimçün xeyli vacibdir ki, məhz burada, azadlıq ideyasına dair Kant, indiyədək yalnız arxa
planda gözə dəyən özündə şey barədə daha ətraflı danışmağa məcburdur. Özündə şeydə iradəni
tanıdıqdan, qəbul etdikdən sonra bizimçün bu tam aydındır. Ümumiyyətlə Kantın fəlsəfəsinin
mənim fəlsəfəmə gəlib çıxdığı və ya mənim fəlsəfəmin Kantınkından şaxələndiyi yer, məqam
buradadır. “Xalis zəkanın tənqidi”nin 536 və 537; V, 564, 565 səh-də deyilənlər diqqətlə oxunsa
və bu yer “Mühakimə qabiliyyətinin tənqidi”nə, 3-cü nəşrin 18 və 19-cu və Rozenkrans nəşrinin
13-cü səh., birbaşa “Azadlıq anlayışı öz obyektini fikri baxışda deyil, öz obyektində (axı bu elə
iradədir!) təsəvvür oluna bilən edə bilər; əksinə, təbiət anlayışı öz predmetini özündə şey kimi
yox, usbaxışında (fikri baxışda) önə gələn edə bilər” deyildiyi girişlə müqayisə edilsə, buna tam
əmin olmaq olar. Xüsusilə də “Proleqomenlər”in 53-cü §-da antinomiyanın həlli barədə oxumaq
və özündən soruşmaq lazımdır ki, bütün bu deyilənlər orada açarını mənim təlimim verdiyi bir
müəmma, tapmaca kimi səslənmirmi. Kant fikirlərini sona yetirməmişdir: mənsə yalnız onun
işini sona çatdırmışam. Ona görə mən Kantın yalnızca insan təzahürü barədə dediklərini – ondan
bircə dərəcələrinə görə fərqlənən olaraq ümumiyyətlə bütün təzahürlərə aid etmişəm: mən
onların məğzinin nəsə mütləq bir şey, yəni iradə olması barədə həqiqəti onlara şamil etmişəm.
Bu baxışın Kantın məkan, zaman və nədənliyin ideallığı barədə təlimilə birləşmədə nə qədər bar
verən olduğusa əsərimdən aşkar olur.
Kant bir dəfə də olsun özündə şeyi xüsusi bir izahın və ya səlis bir deduksiyasının
predmeti etməmişdir. Bu anlayışı işlətdiyi hər dəfə o, ona belə bir ussonucu etmə yolu gəlir ki,
təzahür, yəni görünən dünya hansısa təzahür olmayan və buna görə də mümkün təcrübəyə aid
olmayan bir ağılseyri, ağılla dərk olunan səbəbə malik olmalıdır. Və o bunu o şeyi durmadan
iddia etdikdən sonra edir ki, kateqoriyalardan, deməli, həm də nədənlik kateqoriyasından
istifadə büsbütün mümkün təcrübəyə tətbiqlə məhduddur, kateqoriyalar – hüdudlarından
kənarda heç bir önəm kəsb etmədikləri hissi dünyanın hadisələrini heca-heca, hissə-hissə
oxumağa xidmət edən xalis dərrakə formalarıdır, – bunun da ardımında o, onların təcrübədən
ötədə, o tayda olan şeylərə tətbiqini ən ciddi şəkildə yasaq edirdi və bütün əvvəlki ehkamçılığı
haqlı olaraq bu qanunun pozulması ilə izah və bununla yanaşı da darmadağın edirdi. Kantın
burada yol verdiyi ağlasığmaz qeyri-ardıcıllıq artıq onun ilk əleyhdarlarının nəzərinə çarpmış və
fəlsəfəsinin cavab verə bilmədiyi hücumların hədəfinə çevrilmişdi. Zira düzdür, biz a priori bizə
məlum olan və hər cür təcrübəyədək nədənlik qanununu hiss orqanlarımızda duyulan
dəyişikliklərə tətbiq edirik: amma elə buna görə də o – elə bu duyğular kimi də subyektiv
mənşəlidir və deməli, özündə şeyə gətirib çıxara bilməz. Həqiqət ondadır ki, təsəvvür yolunda
onun hüdudlarından kənara çıxmaq olmaz: o – qapalı bir tamdır və sərəncamında elə bir ip, sap
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yoxdur ki, onunla özündə şeyin ondan toto genere fərqli özlüyünə gedib çatmaq mümkün olsun.
Biz əgər yalnız təsəvvür edən varlıqlar olsaydıq, özündə şeyə gedən yol bizimçün tam bağlı
olmuş olardı. Və yalnız öz varlığımızın başqa bir tərəfi şeylərin başqa bir tərəfinə bizə yol açır.
Mən də bu yolla getdim. Öz yasağına rəğmən Kantın özündə şeyə dair sonuca gəlməsi bəlli
dərəcədə aşağıdakı mülahizə ilə özünü doğruldur. Həqiqət bunu tələb etdiyi kimi, o, obyektin
subyektlə və əksinə birbaşa və qəti şəkildə şərtlənmiş olduğunu nəzərdə tutmur: o düşünür ki,
yalnız obyektin təzahür üsulunun özü subyektin buna görə artıq a priori dərk olunan idrak
formaları ilə şərtlənir. Bunun əksinə olaraq a posteriori dərk olunan hər şey onunçün artıq yalnız
bu, a priori verilmiş formalardan keçərək təzahürə, hadisəyə çevrilən özündə şeyin bilavasitə
təsiridir. Bu cür baxış bəlli dərəcədə o şeyin necə, hansı şəkildə Kantdan gizli qaldığını izah edir
ki, artıq “obyekt olmaq” təzahürün formasına aiddir və obyektin təzahür üsulunun subyektin
idrak formaları ilə olduğu dərəcədə “subyekt olmaq” vasitəsilə şərtlənmişdir, deməli, əgər
özündə şeyi qəbul etsək, o, Kantın həmişə hesab etdiyi kimi, əsla obyekt ola bilməz, təsəvvürdən
(yəni idrak və dərkolunanlıqdan) toto genere fərqli bir sahədə olmalı və demək, obyektlərin
özarası əlaqəsini təyin edən qanunların rəhbərliyilə ona dair ən az nəticə çıxarmaq olar.
Kantda özündə şeyin təsbitinin başına nədənlik qanununun apriorluğunun başına gələn
əhvalat gəlmişdir: hər iki təlim doğrudur, amma sübut üsulları yanlışdır; beləliklə, onlar yanlış
hökmlərdən edilən düzgün ussonuculardır. Mən hər ikisini saxlayıram, amma onları tam başqa
və doğru bir üsulla əsaslandırıram.
Özündə şeyi mən bicliklə almıram və onu istisna edən qanunlar üzrə ona dair nəticə
çıxarmıram, çünki onlar artıq onun təzahürünə aiddirlər; mən ümumiyyətlə ona hansısa dolayı
yollarla gedib çatmıram, onu bilavasitə olduğu yerdə – hər kəsə öz şəxsi təzahürünün özündəsi
kimi bilavasitə açılan iradədə təsbit edirəm.
Öz şəxsi iradəsinin bu bilavasitə dərki, anlaşımı məhz o mənbədir ki, insan şüurundakı
azadlıq anlayışı ondan meydana çıxır: zira, əlbəttə, dünyanın əsasını qoyan qüvvə, özündə şey
kimi iradə əsas qanunundan, onunla yanaşı isə hər cür zərurətdən azaddır, – deməli, o, tam
müstəqil, azad və hətta hər şeyə qadirdir. Amma bu yalnız özündə şey kimi iradəyə aiddir, onun
təzahürlərinə, zamandakı təzahürləri olaraq onun özü tərəfindən dəyişilməz olaraq təyin olunan
fərdlərə yox. Amma adi, fəlsəfə ilə nurlandırılmamış şüurda iradə onun təzahürü ilə qarışdırılır
və yalnız ona məxsus olan şey onun təzahürünə aid edilir ki, bunun da ardımında fərdin şərtsiz
azadlığı illüziyası yaranır. Buna görə Spinozanın bu sözləri tam haqlıdır: atılmış daşın şüuru
olsaydı, o, öz istəyi ilə uçduğunu düşünərdi. Zira, əlbəttə, daşın da özlüyü elə həmin azad
iradədir, amma bütün təzahürlərində olduğu kimi burada da o, daş şəklində üzə çıxır, – artıq
tam təyin edilmiş olan bu iradə. Hərçənd ki, bütün bunlar barədə artıq bu əsərin əsas hissəsində
yetərincə danışılmışdır.
Hər bir insan şüurunda azadlıq anlayışının bu bilavasitə ortaya çıxmasını nəzərdən
keçirərək, Kant zəkanın – həmişə axtardığı şərtsizin azadlıq anlayışının hipostaz edilməsinə əsas
verməsinə dair hansısa xeyli incə bir əqli baxışı (533; V, 561) onun mənbəyinə çevirir, – və artıq
bu transsendent azadlıq ideyası onun praktiki anlayışının əsası olur. Amma “praktiki zəkanın
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tənqidi”ndə (§ 6, səh., 185-4-cü, 235–Rozenkrans nəşrinin) bu sonuncu anlayışı başqa cür –
onun kateqorik imperativ tərəfindən nəzərdə tutulmasından çıxarır; beləliklə, bu nəzərdə
tutmanın məqsədləri üçün adı çəkilən spekulyativ (ağılseyri) ideya azadlıq anlayışının yalnız ilkin
mənbəyidir, – buradasa o, həqiqi məna və tətbiq qazanır. Amma hər ikisi düz deyil. Zira fərdin
ayrı-ayrı əməllərində tam azadlığı illüziyası heç vaxt düşüncələrlə məşğul olmamış ən az mədəni
adamlarda ən güclüdür və deməli, heç bir əqli baxışa əsaslanmır (onu çox vaxt sonuncuya
calasalar da). Əksinə, ondan yalnız filosoflar azaddırlar, özü də ki, onlardan ən dərinləri, eləcə də
daha çox düşünən və maarifli kilsə ataları.
Beləliklə, deyilənlərə uyğun olaraq, azadlıq anlayışının mənbəyi əsla bir ussonucu (əqli
nəticə) deyil –nə spekulyativ şərtsiz səbəb ideyasından, nə də ki, bu anlayışın kateqorik
imperativ tərəfindən nəzərdə tutulmasından: yox, o, bilavasitə hər kəsin özünü birbaşa iradə,
yəni özündə şey olaraq, öz forması kimi əsas qanununa malik olmayan və heç nədən asılı
olmayan, əksinə, hər şeyi özündən asılı olan bir şey kimi dərk etdiyi şüurdan irəli gəlir; amma bu
hər kəs fəlsəfi tənqid və refleksiyaya yabançı olaraq, özünü bu iradənin artıq zaman formasına
daxil olmuş və müəyyən bir təzahürü, demək olar ki, həyat iradəsindən gələn bir iradə aktı kimi
fərqləndirmir və buna görə, bütün mövcudluğunu öz azadlığının bir aktı kimi qəbul etmək
əvəzinə sonuncunu özünün ayrı-ayrı əməllərində axtarır. Bu məsələ üzrə mən oxucuya iradə
azadlığı barədə əsərimə yön verirəm.
Əgər Kant – bunu burada bildirdiyi və göründüyü kini, əvvəlki hallarda təqdim etmək
istədiyi kimi –özündə şeyə yalnız ussonucu yolu ilə, özü də özü ilə ən böyük ziddiyyətdə və elə
özünün də ən ciddi şəkildə yasaq etmiş olduğu ussonucu yolu ilə gəlmişdirsə, onda bu necə də
təəccüblü bir üst-üstə düşmə olmuşdur ki, məhz burada, ilk dəfə özündə şeyə ən yaxın olduğu
və onun barəsində ən narınca danışdığı yerdə o dərhal onu iradə, –azad, dünyada yalnız zamanlı
hadisələrdə təzahür edən iradə olaraq qəbul etmişdir! Buna görə hesab edirəm ki, –bunu sübut
etmək mümkün olmasa da, –Kant, özündə şeydən danışaraq, hər dəfə öz ruhunun ən dərin
yerində özünə hesabat vermədən iradəni nəzərdə tutmuşdur. Bunun təsdiqi, mənim “Xalis
zəkanın tənqidi”nin 2-ci nəşrinə, səh. XXVII və XXVIII və əlavələrin Rozenkrans nəşrindəki səh.
677-dəki ön sözümdür.
Hərgah ki, məhz bu, yalançı üçüncü ziddiyyətin belə bir mənada nəzərdə tutulmuş həlli
Kanta onun fəlsəfəsinin ən dərin fikirlərinin çox gözəl ifadə olunmasına səbəb verir; – “Xalis
zəkanın antinomiyasının bütün altıncı bölməsində”, xüsusilə də nə vaxtsa insanlar tərəfindən
deyilmiş ən böyük şeylərə aid etdiyim empirik və mücərrəd (ağılla dərk edilən) xarakterlərin
fərqləndirilməsində (534-550; V, 562-578) (izah üçün “Praktiki zəkanın tənqidi”ndəki paralel
yerə, Rozenkrans nəşrinin 224-231-ci və 4-cü nəşrin 16-174-cü səh. bax) olduğu kimi. Xüsusən
buna görə əfsus ki, burada fikirlər öz yerində deyil: birincisi, onlar şərhlərinin göstərdiyi yolla
kəşf edilməmişlər və buna görə edildiyi sayaq yox, başqa cür çıxarış edilməli idilər; ikincisi, onlar
xatirinə deyilmiş olduqları məqsədi yerinə yetirmirlər, yəni yalançı antinomiyanı həll etmirlər.
Burada nədənlik kateqoriyasının hər cür təzahürdən kənarda artıq yetərincə pislənilmiş, qeyriardıcıl istifadəsi yolu ilə təzahürdən onun usanlamlı (ağılla dərk edilən) əsasına – özündə şeyə
dair əqli nəticə çıxarılır. Belə bir özündə şey olaraq verilmiş hal üçün heç bir sonrakı mühakimə
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olmadan postulat edilən şərtsiz borca, “kateqorik imperativə” istinadla insan iradəsi (Kantın ali
dərəcədə düzgün olmayaraq və adi sözçülüyə bağışlanmaz saymazlıqla “zəka” adlandırdığı)
ortaya qoyulur.
Bütün bunların əvəzinə açıq və aşkar şəkildə bilavasitə iradədən çıxmaq, onu öz şəxsi
təzahürümüzün bizə bilavasitə bəlli özlüyü saymaq və sonra artıq empirik və usanlamlı
(mücərrəd) xarakterlərin təsvirini vermək,– motivlərlə, bundan heç də az olmayaraq, failin(əməl
yiyəsinin) özü və onları qiymətləndirən seyrçi tərəfindən ən ciddi şəkildə şərtlənmişliyə
baxmayaraq, bütün əməllərin təkcə ondan şərtsiz olaraq asılı olanlar kimi hökmən və yalnızca
bu failin özünə necə aid olduğunu, –buna da uyğun olaraq, bu əməl günah və ya xidmət sayılır, –
göstərmək lazım idi. –Təzahür olmayan və deməli, təzahür qanunlarına görə tapıla bilməyən,
təzahürlər vasitəsilə üzə çıxan, dərk olunan, obyektivləşən şeyin, başqa sözlə, həyat iradəsinin
dərkinə aparan yeganə düz yol belə olmuş olardı. Onda sonra analogiya üzrə ümumiyyətlə hər
cür təzahürün məğzini göstərmək lazım idi. Amma onda, əlbəttə, cansız və hətta canlı təbiətdə
yalnız hissiyyatla şərtlənmiş olandan qeyri hər hansı bir qabiliyyətin düşünülməsinin belə
mümkün olmadığını demək olmazdı: bu isə Kantın dilində o deməkdir ki, nədənlik qanununa
görə izahla bu təzahürlərin ən məhrəm məğzi, özlüyü bitir və beləliklə, onlardan çox qeyriardıcıl bir şəkildə özündə şey qopub düşür.
Kantda özündə şeyin xarakteristikasının əlaqələndirildiyi nəticənin qeyri-düzgünlüyü və
buna da uyğun olaraq dolayılığı anlayışın özünü də tam təhrif etmişlər. Zira “şərtsiz səbəb”
axtarışı zəminində tapılmış iradə və ya özündə şey burada təzahürlə səbəb– təsir münasibətinə
girir. Halbuki bu münasibət yalnız təzahür hüdudlarında mövcuddur, deməli, artıq onu nəzərdə
tutur və onu ondan kənarda olan və ondan toto genere fərqli olanla bağlaya bilməz.
Daha sonra, qoyulmuş məqsədə, yəni üçüncü antinomiyanın həllinə hər iki tərəfin bir
növ özlüyündə haqlı olduğunu göstərməklə heç də nail olunmur. Zira həm tezis, həm də
antitezis heç də özündə şeydən deyil, təzahürdən, obyektiv dünyadan, təsəvvür kimi dünyadan
bəhs edirlər. Onun, yalnız onun barəsində tezis yuxarıda faş edilmiş sofizmin köməyilə sübut
etmək istəyir ki, guya o şərtsiz səbəbləri içəriləyir və yalnız ona münasibətdə antitezis haqlı
olaraq əksini iddia edir. Ona görə o, iradə özündə şey olduğundan, iradə azadlığının
transsendentallığının xeyrinə gətirilən bütün sübut, özlüyündə o nə qədər gözəl olsa da, əslində
deyilsə, μεταβαςισ εισ αλλο γενοσ-dur (Metabazis –sualı, məsələni başqa birisilə əvəz etmə,
sualdan qaçma, tərc.). Zira transsendental iradə azadlığı heç bir vəchlə hansısa bir səbəbin
şərtsiz kauzallığı deyil (tezisin iddia etdiyi kimi), zira hər cür səbəb təzahürdən ötədə, o tayda
olan və ondan büsbütün fərqlənən bir şey yox, hökmən təzahür olmalıdır.
Söhbət səbəb və təsirdən gedəndə, Kantın bunu etdiyi kimi, buraya iradənin öz
təzahürünə olan (yəni usanlamlı, mücərrəd xarakterin empirik xarakterə olan) münasibəti
qətiyyən cəlb oluna bilməz, çünki bu münasibət tamamilə nədənlik münasibətindən tam
fərqlidir. Hərçənd ki, burada da, bu antinomiya həllində də, Kantın özü tam düzgün olaraq qeyd
edir ki, təbiətdə hər bir başqa səbəbin olduğu kimi, insanın da empirik xarakteri dəyişilməzdir və
insanın əməlləri ondan, xarakterdən xarici təsirlər ölçüsündə şərtsiz zərurətlə irəli gəlir: ona
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görə bütün transsendental azadlığa (yəni özündə iradənin onun təzahürlərini əlaqələndirən
qanunlardan asılı olmamasına) baxmayaraq, tezisin bunu iddia etdiyi kimi, heç bir insan
özündən təsirlər sırasını başlamaq q abiliyyətinə malik deyildir. Deməli, azadlıq da səbəbiyyətə
malik deyil, çünki azad olan yalnız təbiətdən və ya ona nədənlik münasibətində olmayan, onun
yalnız obyektivasiyası olan təzahürdən kənarda duran iradədir: bu cür münasibət yalnız təzahür
hədlərində mövcuddur, deməli, onu nəzərdə tutur, onu içəriləyə və əsla təzahür olmayan bir
şeylə bağlaya bilməz. Dünyanın özünü nədənlikdən deyil, yalnız iradədən izah etmək olar (çünki
o belə özünü aşkar etdiyi dərəcədə bu iradənin özüdür). Ancaq dünyada nədənlik – yeganə izah
prinsipidir və onda baş verən hər şey yalnız təbiət qanunlarına görə baş veirir. Beləliklə, həqiqət
büsbütün haqqında bəhs edilmiş şeydə qalan, müvafiq izah üsulundan yararlanan və buna görə
də heç bir apologiyaya (tərəfkeşliyə, yun., tərc.) möhtac olmayan antitezisin tərəfindədir;
halbuki tezis, birincisi məsələnin sinirlərindən, hədlərindən kənara çıxan, ikincisi verilmiş halda
tətbiq olunmalı olmayan bir izahedici prinsipə söykənən nəsə bir şeydən apologiya yolu ilə
çıxarılır.
Dördüncü ziddiyyət, artıq dediyim kimi, əslində üçüncü ilə eynidir. Ancaq onun həllində
Kant tezisin altıboşluğunu daha artıq dərəcədə üzə çıxarır; onun doğruluğu və antitezislə yalançı
birgə mövcudluğunun xeyrinəsə o heç bir sübut gətirmir, eləcə də antitezisin müddəalarına
qarşı heç nə qoya bilmir. O, tezisin müddəasına razılığı az qala yalvararaq alır, amma elə özü də
onu predmeti qeyri-mümkün də ola bilən ixtiyari bir fərzetmə adlandırır (562; V, 590) və insan
zəkasının zəruri antinomiyası barədə bir dəfə istəklisinə çevrilmiş fərzetmənin bütün puçluğunu
faş etməməkdən ötrü antitezisin hər şeyi məhv edən qüdrətindən ona bircə dənə də olsun
sığınacaq vermək üçün yalnız acizanə bir canatmanı ifadə edir.

* * *
Daha sonra bizi orta çağın ən qatı sxolastikasına götürüb aparan transsendental ideal
barədəki fəsil gəlir. Düşünmək olar ki, Kenterberili Anselmin özünü dinləyirsən... Səhnəyə ens
realissimum, bütün reallıqların içəriliyi, bütün iqrari (doğrulayıcı) cümlələrin yığıldığı yer, özü də
zəkanın zəruri fikri olmaq iddiası ilə çıxır! Bəyan etməliyəm ki, ən azı mənim zəkam üçün bu cür
fikir birbaşa mümkünsüzdür və onu bildirən sözlərlə mən heç bir bəlli fikirə bağlamaq
iqtidarında deyiləm.
Əlbəttə, şübhə etmirəm ki, yalnız arxitektonik simmetriyaya olan sevgi Kantı bu əcaib və
ona layiq olmayan fəsli yazmağa sövq etmişdir. Sxolastik fəlsəfənin (deyildiyi kimi, deniş
mənada başa düşsək, onu Kantacan davam etdirmək olar) üç əsas obyekti, ruh (can), dünya və
Tanrı, onların yalnızca məhz əsas qanununun şərtsiz tətbiqindən yarandıqları və məhz elə təkcə
bu cür yarana bilmələri aşkar olsa da, ussonucunun (əqli nəticənin) yuxarı hökmünün üç
mümkün formasından çıxarılmalı idilər. Və budur, kateqorik formaya ruh (can) anlayışı güclə
salındıqdan və hipotetik formasa elə həmin məqsədlə dünya üçün istifadə edildikdən sonra
üçüncü ideya üçün yuxarı hökmün ayırıcı formasından başqa heç nə qalmadı. Xoşbəxtlikdən,
hər– halda bu yönümdə alababat bir ilkin iş, yəni Tanrının varlığının ontoloji sübutu, rüşeym
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şəklində Anselm tərəfindən müəyyən edilmiş və sonra Dekartın təkmilləşdirdiyi sübutla yanaşı
sxolastiklərin “reallardan ən realı olan varlıq” tapıldı. Kant da elə bundan istifadə etdi, əlbəttə ki,
özünün gənclik çağı latınca əsəri barədə xatirələr də işə yaradı. Bütün bunlarla belə, Kantın bu
fəsildə özünün simmetriya şakərinə verdiyi qurban həddən artıq böyükdür. Hər cür həqiqətə
rəğmən, bütün mümkün reallıqları öz içərisinə alan qəribə, demək olar ki, cəfəng bir təsəvvür
zəkaya zəruri xas olan bir fikir dərəcəsinə qaldırılır. Bunu isbat etmək üçün Kant belə bir tam
yanlış önşərtdən çıxış edir ki, guya bizim ayrıca şeyləri dərk etməyimiz ümumi anlayışların,
deməli, həm də guya bütün reallığı özündə içəriliyən, ehtiva edən ən ümumi anlayışın get-gedə
artan məhdudlaşdırılması vasitəsilə meydana çıxır (baş verir). Amma burada Kant həqiqətə
olduğu qədər öz şəxsi təliminə də qarşı çıxır: zira idrakımız, məhz elə əksinə, fərdidən yola
düşərək ümumiyə gəlib çatır və bütün ümumi anlayışlar real, fərdi, gözönü dərk edilmiş
şeylərdən yayınma, təcrid olunma vasitəsilə ortaya çıxır; və bu yayınmanı var olan hər şeyi öz
altına alan, amma özündə demək olar ki, heç bir şeyi içəriləməyən ən ümumi anlayışadək davam
etdirmək olar. Beləliklə, Kant burada dərketmə qabiliyyətimizin fəaliyyət üsulunu baş-ayaq
qoymuş və bununla da günümüzdə şöhrət tapmış, anlayışları konkret şeylərdən yayınmış fikirlər
saymaq əvəzinə, əksinə, şeylərdə yalnız konkret anlayışları görən və bu surətlə dünyanın
astarını üzünə çevirərək, təbii ki, özünə belə böyük bir uğur qazanmalı olan bu fəlsəfi təlxəkliyi
bazara çıxaran fəlsəfi şarlatanlığa bir səbəb vermişdir.
Əgər hətta biz qəbul etsək ki, guya hər cür zəka vəhy olmadan da Allah anlayışına
gəlməlidir və ya ən azı gələ bilər, onda aşkardır ki, bu yalnız səbəbiyyət zəmnində baş verə bilər,
– o qədər aşkardır ki, heç sübut da tələb etmir. Ona görə Xr. Volf deyir: “Təbii ilahiyyatçılıqda biz
İlahinin mövcudluğunu kosmoloji başlanğıclardan sübut edirik. Təsadüfün mümkünsüzlüyü ilə
yanaşı kainatda və təbii dünya nizamında baş verənlər, – bu, görünən dünyadan Allaha doğru
qalxdığımız pilləkən, nərdivan budur” (“cosmologia generalis”, praef., 1.). Buna qədərsə artıq
Leybnits nədənlik qanunu barədə demişdi: “Bu böyük başlanğıc olmadan biz heç vaxt Tanrının
varlığını sübut edə bilməzdik” (“Theodic.” §44); yaxud özünün Klarkla polemikasında, § 126:
“Deməyə cürət edirəm ki, bu böyük başlanğıc olmadan biz heç vaxt Tanrının varlığının isbatına
gələ bilməzdik”. Əksinə, bu fəsildə inkişaf etdirilən fikir əsla zəkaya zəruri xas olan fikir deyil və
onda hətta daha çox heyrətamiz hallar ucbatından fikrin ən nadir təhriflərinin dolanbac
yollarına düşmüş dövrün idbar törəmələrinin əsl şedevrini görmək lazımdır, – sxolastika dövrü
belə idi və tarixdə buna bənzər bir dövr olmayacaq. Düzdür, sxolastika ikmala çatdıqda o,
İlahinin varlığının əsas sübutunu başqa sübutlardan yalnız yanakı, gərəklik (aksesuar) kimi
yararlanaraq, “reallardan ən realı” anlayışından götürmüşdür: amma bu insan ruhunda
teologiyanın mənşəyi barədə heç nə deməyən sadəcə didaktik bir metoddur. Kantsa sxolastika
fəndini zəkanın özünün fəndi kimi qəbul etmişdir (buna da ümumiyyətlə onda çox rast gəlinir).
Əgər zəkaya xas qanunlar üzündən Allah ideyasının ayırıcı əqli nəticədən reallardan ən realı olan
varlıq barədə ideya şəklində irəli gəlməsi doğru olsaydı, bu ideyanı qədim filosoflarda da
tapmaq olardı: amma qədim filosofların heç birində, onlardan bəziləri dünyanın yaradıcısı
barədə təlim etsələr də, “reallardan ən realı” olan varlığın ufacıq da olsa əlaməti yoxdur.
Onlarda söhbət yalnız özündən kənarda mövcud olan materiyaya forma verən, haqqında elə
məhz nədənlik qanunu üzrə ussonucu edilən demiurq barədə gedir. Düzdür, Sekst Empirikdə
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Kleantın bəzilərinin ontoloji sübut saydığı bir arqumentasiyası gətirilir (adv. Math. IX, § 88).
Lakin bu əsla ontoloji sübut deyil, sadəcə analogiya üzrə ussonucudur: belə ki, təcrübə yer
üzərində bir varlığın digərindən həmişə daha kamil olduğunu öyrətdiyindən, insansa ən kamil bir
varlıq olaraq bu qradasiyanı özü ilə bitirməsinə baxmayaraq çoxlu nakamilliklərə də malik
olduğundan, daha kamil varlıqlar və nəhayət, Allah olmalı olan ən kamil (κρατιοτον, αριοτον)
varlıq da mövcud olmalıdır.
* * *
Mücərrəd, ağılseyri teologiyanın daha sonra gələn təkzibi barədə qeyd edim ki,
ümumiyyətlə üç ideya adlandırılan şeyin tənqidi, yəni xalis zəkanın bütün dialektikası bəlli
dərəcədə əsərin məqsədi və vəzifəsi olsa da, bu polemik hissə əvvəlki müsbət hissədən (yəni
estetika və analitikadan) fərqli olaraq ümumi, keçici olmayan və sırf fəlsəfi maraq yox, Avropada
Kantaqədərki fəlsəfədə hökmran olmuş məqamlara xüsusi bir münasibətdə olduğundan daha
çox müvəqqəti və yerli maraq kəsb edir; hərçənd ki, bu polemika yolu ilə sonuncunun tam
darmadağın edilməsi Kantın ölməz xidmətidir. Onda dini təlimdə yox, elmdəki kimi yalnız
empirik verilmiş olan, yaxud da möhkəm sübutlar yolu ilə müəyyən edilə bilən yer ala
bildiyindən, o, fəlsəfədən teizmi yoxa çıxardı. Əlbəttə, bu zaman mən əsla onda əvvəlkitək əsas
rolu spekulyativ teologiyanın oynadığı və əvvəlki kimi yaxşı bir tanış olaraq, təklifsizcəsinə ruhun
(qəlbin) peyda olduğu universitetlərin yalançı fəlsəfəsini deyil, əsl, ciddi, başqa heç nəyi yox,
yalnız həqiqəti məqsəd qoyan fəlsəfəni nəzərdə tuturam. Zira axı bu–öz əzəməti yüksəkliyindən
qırx il ərzində mənim kimi adamcığazları qürurla görməyən və Leybnitsə rahat nəfəs almağa
imkan vermək üçün təniqdlərilə qoca Kantdan da həvəslə yaxa qurtarmaq istəyən, məvaciblər,
honorarlar və saray müşavirləri rütbələrilə təmin olunmuş bir fəlsəfədir!.. Daha sonra qeyd
edim ki, özünün etirafına görə, nədənliyin aprior xarakteri barədə Kant təliminə səbəbi Hyumun
bu anlayışa şəkkak münasibəti verdiyi kimi, ağılseyri teologiyanın Kant tənqidinin də səbəbi, ola
bilsin, Hyumun bu qədər ibrətamiz olan “Natural history of religion” və “Dialoges on natural
religion” əsərlərində populyar teologiyanı etdiyi tənqid olmuş, – və hətta ola bilsin ki, Kant
birbaşa onu bəlli dərəcəyədək tamamlamağı nəzərdə tutmuşdu. Zira Hyumun adı çəkilən
əsərlərindən birincisi, özlüyündə, həqiqi olan kimi ona qarşı ehtiramla rasional və ya ağılseyri
teologiyanı qoymaqla cəfəngliyini açıb göstərdiyi populyar teologiyanın tənqididir. Kantsa,
əksinə, populyar teologiyanı toxunulmaz saxlayaraq və hətta onu əxlaqi inam hissinə əsaslanan
nəcibləşdirilmiş bir formada təsvir edərək, rasional teologiyanın altıboşluğunu göstərir. Bu
əxlaqi inamı fəlsəfi iş ustaları sonradan zəkanın cürbəcür dərketmələrinə, Allahı dərk etməyə,
fövqəlhissi olanın, İlahinin və s. intelektual seyrlərinə çevirdilər, halbuki köhnə və möhtərəm
yanılmalar binasının altını qazmış və işin təhlükəliliyini bilən Kant özünün əxlaqi teologiyası ilə
özünü təhdid edən uçqundan güvənli etmək və vaxtında üzaqlaşmaq üçün yalnız bir təhər
dayaqlar qoymaq istəyirdi.
Aqrumentasiyanın özünə gəldikdəsə, ilahinin varlığının ontoloji sübutu üçün zəkanın heç
bir tənqidinə lüzum yox idi, çünki estetika və analitika olmadan da bu ontoloji sübutun heç bir
sübutedici gücə malik olmayan, anlayışlarla hiyləgər oyundan başqa bir şey olmadığını
göstərmək xeyli asandır. Artıq elə Aristotelin “Orqanon” unda “Anal. post.” II kitabının, yeri
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gəlmişkən, birbaşa το δε ειναι ουκ ουςια ουςενι, yəni varlıq heç vaxt şeyin mahiyyətinə daxil
olmur – deyilən 7-ci fəsli sanki qəsdən elə ontoloji sübutun təkzibi üçün yazılmışdır. Kosmoloji
sübutun təkzibi verilmiş hala “Tənqidin” bütün əvvəlki məzmununun tətbiqidir, buna görə ona
qarşı deyiləsi heç nə yoxdur. Fizikoteoloji sübutsa yalnız kosmoloji sübutun nəzərdə tutduğu və
özünün tam təkzibini yalnız “Mühakimə qabiliyyətinin tənqidi”ndə tapdığı tamamlanmış nəşridir.
Bu məsələ ilə bağlı oxucularıma “Təbiətdə iradə” əsərimdəki müqayisəli anatomiya fəslinə yön
verirəm.
Deyildiyi kimi, bu sübutların tənqidi zamanı Kant yalnız spekulyativ (ağılseyri, tərc.)
teologiyanı nəzərdə tutur və məktəblə məhdudlaşır. Amma əgər o, populyar teologiyası ilə
həyatı nəzərə alsaydı, onda o, adı çəkilən üç sübuta dördüncüsünü, əslində edə kütlələr üçün
qüvvəyə malik olan və Kantın süni dilini təqlid edərək, keraunoloji adlandırıla bilən sübutu da
əkləməli idi: o, təbiətin onun öz qüvvələrini sonsuz dərəcədə üstələyən, tam məchul (bilinməz)
və əksərən yavuz, heybətli qüvvələrinə qarşı qoyulmuş insanın köməksizlik, acizlik və asılılıq
hissinə əsaslanır: bu hisslə onların təcəssüm etdirilməsinə olan təbii meyli və nəhayət, yalvarışla,
qılıqla razı salmaq və bəxşişlərlə nəyəsə nail olmaq ümidi birləşir. Axı hər bir insani təşəbbüsdə,
təsisetmədə nəsə gücümüzdən asılı olmayan və hesablamalarımıza yatmayan bir şey var: elə bu
nəyinsənin xeyrimizə oluşması, çevrilməsi istəyi tanrılara inamın əsl mənbəyidir. “Primus in orbe
Deos fecit timor” (Tanrılara gedən ilk yolu qorxu saldı, lat., tərc.) – Petroninin köhnə qızıl kəlamı!
Yuxarıda adı çəkilən əsərlərdə Kantın şəksiz öncəgələni, sələfi olan Hyum məhz elə bu sübutu
tənqid edir.
Lakin özünün ağılseyri teolgiyanı tənqidilə Kantın çıxılmaz bir girə, zorluğa saldığı kəslər
fəlsəfə professorları idi: xristian hökümətlərindən zəhmət haqqı alaraq, onlar dinin əsas
ehkamını böhranlı vəziyyətdə qoymağa cürət etmirlər. Bəs bu möhtərəm zatlar vəziyyətdən
necə çıxdılar? Heç nə, sadəcə olaraq Allahın mövcudluğunun elə öz-özünə aydın olduğunu iddia
etməyə başladılar. Əla! Bu mövcudluğun isbatı üçün qədim dünya vicdanını qurban verərək
möcüzələr, yenisisə zəkasını qurban verərək ontoloji, kosmoloji və fizioteoloji sübutlar
uydurduqdan sonra bu möhtərəm zatlarda hər şey öz-özünə aydındır. Bu öz-özlüyündə aydın
olan Allaha istinadən onlar sonra dünyanı izah edirlər: onların fəlsəfəsi budur!
Kantadək doğrudan da materializm və teizm, yəni dünyanın ya kor təsadüf, ya da məlum
plan üzrə və bəlli anlayışların təsirilə onu kənardan quran intelligensiya, zəkavi başlanğıc
tərəfindən yaradılmış olmasını fərzetmələr arasında dilemma mövcud olmuşdur – neque
dabatur tertium (üçüncüsü verilməmişdir, lat. tərc).
Materializmlə ateizmin eyniləşdirilməsi buradan gəlir; o şübhə buradandır ki, ateist
olmaq, yəni təbiətin, xüsusən də üzvi təbiətin bu qədər məqsədəuyğun nizamını həqiqətən kor
təsadüfün ayağına yazmaq mümkündürmü: bax., məs., “Bacon`s Essays (sermones fideles)”,
essay 16, on Atheism. Güruhun, kütlənin və bu kimi şeylərdə güruhla eyni səviyyədə duran
ingilislərin (mob.), –hətta onların ən məşhur alimlərinin belə gözündə məsələ indiyədək bu
cürdür: bax, məs., R. Owen`a Ostéologie comparée, 1855, préface, P.11, 12, burada o hələ də
bir tərəfdən Demokrit və Epikür, digər tərəfdənsə hansısa “intelligence” arasındakı köhnə
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dilemma qarşısındadır, –bu dilemmada intelligence “la connaisance d`un etre tel que l`homme
exist avant que l`homme fit son apparition”-dur (təxm.: peyda olmazdan öncə insanın mövcud
olmuş, olmalı olan varlığını bilmə, fr. tərc.). Hər cür məqsədəuyğunluq intelligensiyadan ortaya
çıxmalı imiş: buna şübhə etmək onun heç ağlına da gəlməmişdir. Axı o, bir körpə sadədilliyilə “la
téléologie, on la théologie scientifique...” deyir (Elmlər Akademiyasında 5 sentyabr 1853-cü ildə
oxuduğu məruzədə: bax, “Comptes rendus”, 1853): bu onunçün eyni şeydir! Təbiətdə nəsə
məqsədəuyğundur –deməli, bu önniyyətliliyin , fikrin, zehniyyətin məhsuludur. Belə də demək
olar: belə bir ingilis və Academie des Sciences üçün hansısa “Mühakimə qabiliyyətinin tənqidi”
və ya mənim təbiətdəki iradə barədə kitabım nədirki?! Möhtərəm ağalar belə şeylərin
səviyyəsinə enmirlər. Bu illustres confréres (məşhur qardaşağalar, fr., tərc.) metafizikaya və
alman fəlsəfəsinə də xor baxırlar: onlar arvad fəlsəfəsinə tapınırlar.
Bu ayırıcı önşərtin, hökmün, materializm və teizm arasındakı bu dilemmanın mənası o
fərzetmədə, zənndədir ki, qarşımızda duran dünya özündə şeylər dünyasıdır və deməli, şeylərin
empirik olandan başqa bir nizamı, qaydası mövcud deyil. Amma Kant dünyanı qanunları əsas
etibarilə intellektimizin formalarına özüllənən, əsaslanan sadəcə bir təzahürə müncər etdikdən
sonra şeylərin və dünyanın varlığını dünyada qavradığımız və ya gerçəkləşdirdiyimiz
dəyişikliklərlə izah etmək, eləcə də vasitə və məqsəd kimi qavradığınızı elə bu cür idrakın
nəticəsi saymaq zərurəti artıq aradan qalxdı. Beləliklə, əgər özünün təzahürlə özündə şeyi
fərqləndirməsilə Kant teizmi təməlsiz qoydusa, digər tərəfdən o, varlığın tam başqa və çox-çox
daha dərin mənalı bir izahına yol açdı.
Zəkanın təbii dialektikasının son məqsədləri barədə fəsildə təbiətibilmənin tərəqqisi
üçün tənzimləyici prinsiplər olaraq üç transsendental ideyanın mühümlüyünə göstərgə edilir.
Amma çətinki Kant özü bunu ciddi iddia etmiş olsun. Ən azı hər bir təbiətçi üçün əksi, yəni məhz
– bu ideyaların təbiətin tədqiqini yalnız iflic edə və ya öldürə biləcəyi şəksizdir. Deyiləni
nümunədə yoxlamaq üçün bunu həll etməyi təklif edirəm ki, bəsit, qeyri-maddi, düşünən
substansiya kimi ruh (can) ideyası Kabanis tərəfindən bu qədər gözəl şərh edilmiş həqiqətlər və
ya Fluransın, Marşal Qollun və Ç. Bellin kəşfləri üçün yardımedici, yoxsa son dərəcə
qəlizləşdiricimi məqam idi? Axı elə Kantın özü də deyir (“Prolegomena”, § 44): “Zəka ideyaları
təbiətin zəkavi davranışının maksimalarına mane olur və ziddirlər”.
Onun hakimiyyəti altında Kantın inkişaf edə və “Xalis zəkanın tənqidi”ni dərc etdirə
bilməsini Böyük Fridrixin heç də kiçik xidməti saymaq olmaz. Başqa birisinin hökmdarlığı
dövründə xidmətdə olan bir professor çətinki belə bir şeyə cürət etmiş olardı. Axı artıq böyük
kralın xələfinə Kant daha yazmamaq vədi verməli olmuşdu.

* * *
Kant fəlsəfəsinin etik hissəsinin tənqidindən mən özümü azad saya bilərdim, çünki bu
“Dünya iradə və təsəvvür kimi”nin birinci nəşrindən 22 il sonra “Etikanın hər iki problemi”ndə
mənim tərəfimdən daha narınca və müfəssəl edilmişdir. Amma burada birinci nəşrdən götürüb
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verdiyim və tamlıq xatirinə saxlanmalı olanlar adı çəkilən ən sonrakı və daha müfəssəl tənqidə
məqsədəuyğun proloq ola bilər ki, oxucuya da əsas və mühüm şeylərlə bağlı ona yön verirəm.
Arxitektonik simmetriya xatirinə nəzəri zəka müəyyən bir simmetrik pendant-a
(“onda”ya) malik olmalıdır. Axtarılan şeyi, sxolastiklərin öz növbəsində, Aristotelin νουσ
πρακτικοσ-undan (“De anima”, III, 10 və “Polit”, VII, 14: ο μεν γαρ πρακτικοσ εςτι λογοσ, ο δε
τεωρητικοσ) mənşə götürən intellectus prakticus-u (praktiki zəkası, lat. tərc.) verir. Ancaq
Kantda “praktiki zəka” heç də Aristoteldəki mənanı, yəni “praktikaya yönəlmiş zəka” mənasını
vermir: praktiki zəka onda insan əməllərinin, eləcə də hər cür ərdəmin (fəzilətin), nəcibliyin və
ərilə, yetilə bilən müqəddəsliyin şəksiz mənəvi önəmliliyinin mənbəyi kimi çıxış edir. Bütün
bunlar, sən demə, zəkadan irəli gəlir və ondan savayı heç nəyi tələb etmir. Belə çıxır ki, ağıllı
hərəkət etmək –fəzilətli, nəcib, görklü hərəkət etməklə eyni şeydir; məncil, kinli və qəbih
hərəkət etməksə, sadəcə ağılsız hərəkət etmək deməkdir! Halbuki bütün dövrlərdə və bütün
xalqlarda və dillərdə, indiyədək ən yeni məktəbin dili ilə tanış olmayanlar, yəni alman alimlərinin
kiçik bir dəstəsini çıxmaqla, bütün dünya bunu fərqləndirdikləri kimi, hər ikisi həmişə
fərqləndirilmiş və tamamilə müxtəlif şeylər sayılmışdır. Həyatını hər cür ərdəmin, fəzilətin
örnəyi təsəvvür etdiyimiz xristianlığın ulu banisinin “ən zəkalı adam” olmasını demək –nəinki ali
dərəcədə nalayiq, hətta küfrlü bir ifadə olardı, – onun əhdlərinin ağıllı, zəkavi həyat üçün ən
yaxşı rəhbərlik olmasını demək də elə az qala bu dərəcədə nalayiq olardı. Və əgər kimsə özü və
gələcək tələbatları barədə vaxtında düşünmək əvəzinə əsl və ən güclü möhtaclıqları zamanı
başqalarına kömək edir, bütün varidatını yoxsullara verir və sonra hər cür vəsaitdən məhrum
olaraq, özünün əməldə gerçəkləşdirdiyi fəziləti başqalarına təbliğ etməyə gedirsə, –onda hər
kəs bu cür əməllərə haqlı olaraq ehtiramla yanaşar: amma kim onları ağıllılığın zirvəsi kimi mədh
edər? Və kim Arnold Vinkelridin öz soydaşlarına qələbə və nicat vermək üçün misilsiz şücaətlə
düşmən nizələrini öz sinəsinə yeritməsini qeyri-adi dərəcədə ağıllı bir əməl kimi vəsf edər? –
Əksinə, gənc çağlarından öz qüvvələrini nadir bir fərasətlə təmin edilmiş mövcudluğu və arvaduşağının dolanışığı üçün vəsait əldə etməyə və yaxşı bir ad-san, zahiri hörmət və məqam
qazanmağa yönəldən və bu zaman nə qarşıdakı həzzlərin şirnikdirməsinə, nə lovğa məqam
sahiblərini yerində oturtmaq həvəsinə, nə təhqirlərə və haqsız alçaldılmalara görə öc almaq
istəyinə, nə faydasız fəlsəfi və ya estetik məşğələlərin cəlbedici qüvvəsinə, nə maraqlı ölkələrə
səyahətlərin cazibəsinə uymayan, –deyirəm, özünü buna bənzər heç nə ilə yoldan çıxarmağa
imkan verməyən və öz məqsədini bir anlığa belə izləməkdən qalmayan, ən böyük ardıcıllıqla
yalnızca onunçün çalışan bir insanı gördükdə, belə bir meşşanın hətta tərifəlayiq olmayan,
amma təhlükəsiz vasitələrə əl atdığı halda belə olduqca ağıllı olduğunu inkar etməyə kim cürət
edər, yaxud da əgər bədəməl, bədzat tam düşünülmüş bir hiyləgərliklə və mükəmməl tərtib
olunmuş plan üzrə özünə var-dövlət, şan-şövkət, taxt-taclar əldə edir, incə bir məkrlə qonşu
dövlətləri kəməndə salır, onları öz hakimiyyətinə tabe etdirir və heç bir haqq-ədalət və insanlıq
mülahizəsilə özünü yolundan sapdırmağa imkan verməyərək, dünya fatehi olursa və azacıq da
olsa rəhm etmədən milyonlarla insanı hər cür fəlakətlərə məruz qoyaraq, milyonların üzərinə
qan və ölüm göndərərək, planlarına qarşı çıxan hər şeyi amansız bir ardıcıllıqla tapdayır və məhv
edir, amma əvəzində onları hər cür ənam və lütflərə qərq edərək, öz tərəfdar və əlaltılarını
şahanə bir tərzdə mükafatlandırır və beləliklə öz məqsədinə çatırsa, –belə bir adamın fövqəladə
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bir zəkiliklə, düşüncəliliklə hərəkət etmiş olmalı olduğunu və həm onun planlarının cızılması
üçün qüdrətli bir ağıl tələb olunduğunu, həm də onların həyata keçirilməsi üçün zəkanın, yəni
məhz praktiki zəkanın tam ağalıq etməsinin lazım olduğunu kim inkar edər? Və ya, bəlkə, ağıllı,
ardıcıl və uzaqgörən Makiavellinin hökmdarlara verdiyi məsləhətlər də ağıllı məsləhətlər deyil?
Kinin, pisliyin ağılla dil tapdığı –və məhz onunla birləşmədə qorxunc olduğu kimi, eynilə
bu cür nəciblik də bəzən ağılsızlıqla bağlı ola bilər. Buraya məsələn, romalılardan qisas almağa
nail olmaq üçün illər boyu bütün gücünü səfərbər etmiş Koriolanın hərəkəti aiddir; onunçün
qisas anı gəlib çatdıqda, o, özünü Senatın yalvarışları və ana və bacısının göz yaşları ilə
yumşaltmağa imkan verdi, bu qədər uzun sürə və böyük zəhmətlə hazırlanmış qisasdan əl çəkdi
və bununla volskların haqlı qəzəbinə tuş gələrək, elə nanəcibliklərini anlamış olduğu və şiddətlə
cəzalandırmaq istədiyi romalılar uğrundaca öldü. –Nəhayət, tamlıq üçün qeyd edim ki, ağıl hətta
cəfəngiyatla da bir yerdə ola bilər. səfeh bir maksimadan çıxış edilib, onun ardıcıl surətdə axıra
çatdırıldığı hallar belələrindəndir. Bu qəbildən olan bir misalı II Filippin qızı, Ostende fəth
olunanacan təmiz köynək geyməyəcəyini əhd edən və bu əhdə üç il ərzində əməl edən kral qızı
İzabella təqdim edir. Ümumiyyətlə hər cür əhd belə bir xarakterə malikdir, çünki onların
mənbəyi şeylərin əsas qanunu üzrə əlaqələrinin görülüb dərk edilməsinin yetməzliyində, yəni
səfehlikdədir; bununla belə, bir halda ki, dərrakə haçansa onlara rəvac vermək axmaqlığını
etmişsə, onlara əməl edilməsi ağlauyğundur.
Deyilənlərə uyğun olaraq görürük ki, Kantaqədərki dövrün yazıçıları əxlaqi sövqetmələrin
məskəni kimi vicdanı ağla qarşı qoyurlar: beləki, Emilin dördüncü kitabında Russo deyir: “Zəka
bizi aldadır, vicdansa –heç vaxt” və bir qədər sonra: “Vicdanın zəkadan asılı olmayan bilavasitə
başlanğıcını təbiətimizin nəticələrilə izah etmək olmaz”. Daha sonra: “Təbii hisslərim ümumi
mənafenin xeyrinə danışır, ağlımsa hər şeyi özümə aid edirdi... Fəzilətin əsaslandırılmasını təkcə
zəka ilə təbliğ etmək yaxşıdır, amma buna biz necə möhkəm bir bazis verə bilərik?” –“Rêveries
du promeneur” (Gəzişənin xəyalları, fr. tərc.), prom. 4-də o deyir: “Əxlaqın bütün çətin sualları
ilə bağlı həlləri mən zəkanın işığı ilə yox, daha çox vicdanın köməyilə tapa bilirdim”. –Eynilə bu
cür artıq Aristotel qətiyyətlə bəyan edir ki (“Eth. magna”, I, 5), fəzilətlərin məskəni αλογω μοριω
τησ ψυχησ (qəlbin qeyri-əqli hissəsidir), λογον εχοντι (əqli, zəkavi hissəsi) deyil. Buna uyğun
olaraq, Stobey peripatetiklər barədə deyir ki (“Ecl.”, II, 7), “mənəvi hünəri, şücaəti onlar, qəlbin
(ruhun) iki hissədən – ağıllı və ağıldan məhrum hissədən ibarət olduğunu fərz edərək, qəlbin
qeyri-zəki, ağıl olmayan hissəsinə aid edirlər. Zəkalı hissədə onlar nəcibliyi, düşüncəliliyi, fəhmi
(zehnliliyi), müdrikliyi, tezanlayanlığı, yaddaşı və s.; zəkadan məhrum hissədəsə –mötədilliyi
(ölçübilənliyi), ədalətliliyi, mərdliyi və digər mənəvi adlandırılan hünərləri, ərdəmləri
yerləşdirirlər. Siseronsa (“De nat. deor.”, III, 26–31) uzun-uzadı izah edir ki, ağıl hər cür
cinayətkarlığın labüd vasitəsi və yarağıdır.
Mən zəkanı anlayışlar qabiliyyəti kimi qəbul edirəm. Ümumi, qeyri-intuitiv və yalnız
sözlərin köməyilə simvollaşmış və fiksə edilmiş təsəvvürlərin bu tam məxsusi bir sinfi elə insanı
heyvandan fərqləndirən və ona yer üzərində hökmranlıq verən şeydir. Heyvan –bir anın quludur:
o yalnız bilavasitə hissi motivləri bilir və buna görə onlar tərəfindən maqnit dəmiri cəzb etdiyi
kimi bir zərurətlə cəzb və ya dəf edilir; əksinə, insanda ağıl sayəsində hesab-plan və fəhm
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fəaliyyət göstərir. Ağıl sayəsində, keçmişi yada salaraq və gələcəyə baxaraq, o bütün ömrünü və
dünyadakı hadisələrin gedişini nəzərdən keçirə, o hazırki andan asılı olmur və düşünərək və plan
üzrə pis, ya yaxşı məqsədə doğru gedə bilər. Etdiyi hər şeyi o tam özünüdərklə edir: hər dəfə o
bilir ki, iradəsi hara meyl edir, nəyi seçir və başqa hansı seçim mümkün idi; və bu şüurlu istək
sayəsində o özünü dərk etməyi öyrənir və özünü əməllərində ifadə edir. İnsan əməllərinə bütün
bu münasibətlərdə insan ağlı praktiki adlandırıla bilər: o, yalnız məşğul olduğu predmetlərin
fərdin əməllərinə heç bir münasibətdə olmadığı, adətən yalnız az adam üçün yetilən, girimli
olan sırf nəzəri maraq kəsb etdiyi dərəcədə nəzəridir. Praktiki zəka adlandırdığım şey Siseronun
sözünə görə qısaldılmış providentia sözündən əmələ gəlmiş latın sözü prudentia-dır (“De nat.
deor.”, II, 22), əksinə, ratio sözü ilə (ruhi qabiliyyət mənasında), bu fərqi qədimlər çox da ciddi
gözləməsələr də, əksər hallarda məhz elə nəzəri zəka işarə olunur. – Əksər insanlarda zəka az
qala müstəsna olaraq, praktiki xarakterə malikdir; o yox olduğu təqdirdəsə təfəkkür əməllər
üzərindəki ağalığını itirir və necə deyərlər: “scio meliora proboque, deteriora sequor” və ya “le
matin je fais des projets, et le soir je fais des sottises” (səhər planlar qurur, axşam axmaqlıqlar
edirəm, fr. tərc.); o halda insan əməllərində təfəkkürü deyil, heyvanlar sayaq bir anın
təəssüratlarını rəhbər tutur və onda zəkanın deyil, zəkanın əməllərə tətbiqi yoxluğu olsa da, onu
ağılsız adlandırırlar (özü də bununla hansısa əxlaqi qüsur işarələnir): müəyyən dərəcədə demək
olar ki, ondakı ağıl praktiki deyil, nəzəridir. Bu zaman o çox xeyirxah bir insan ola, hətta öz
maraqlarını qurban verməklə hər bir zavallıya kömək edə, –və eyni zamanda öz borclarını
ödəməyə də bilər. Bu cür xarakteri olan insan böyük bir cinayətə qabil deyil – onda belə bir
halda zəruri olan planauyğunluq, cildə girmə və özünəyiyəlik (təmkin) çatışmır. Amma yüksək
fəzilətə də o çətin ki, çata bilsin, çünki təbiətən nə qədər yeyliyə, xeyirə meylli olsa da, əgər ağıl,
praktiki çıxış edərək, onlara qarşı dəyişməz qaydaları və möhkəm əqidəni qoymazsa, hər bir
başqası kimi, onun da məruz qalmamış ola bilmədiyi qəbih və bəd təhriklər onda hökmən işə
keçəcəklər.
Öz praktiki sifətində, keyfiyyətində zəka xüsusən sahibləri adətən praktiki filosof
adlandırılan və həm xoşagəlməz, həm də fərəhli hallarda qeyri-adi sakitlikləri, dəngəli,
müvazinətli əhval-ruhiyyələri və bir dəfə qəbul etdikləri qərarları hökmən yerinə yetirmələri ilə
seçilən fövqəladə ağıl-kamallı xarakterlərdə çıxış edir. Əslində, onlarda zəkanın, yəni yayınmış,
mücərrəd idrakın intuitiv üzərində üstünlük təşkil etməsi və bununla bağlı həyata anlayışların
köməyilə baxmaq, onu ümumidə, bütövdə və böyükdə nəzərdən keçirmək vərdişi – onları bir
anlıq izbasmanın (təəssüratın) aldadıcı cazibəsi, şeylərin faniliyi, həyatın qısasürəliliyi, həzzlərin
puçluğu, səadətin xəyanəti və taleyin böyük və kiçik zərbələrilə bir dəfə və həmişəlik tanış edən
budur. Ona görə onlar üçün heç nə gözlənilməz olaraq gəlmir; in abstracto bildikləri onları
heyrətləndirmir və onlara gerçəkliyin ayrı-ayrı hallarında rast gəldikləri zaman o qədər də zəki
olmayan xarakterlərlə olduğu kimi, onların təmkinini, ruhi ovqatını pozmur; bu az zəki
xarakterlərə münasibətdəsə bir an, gözönü və konkret olan elə bir güc, təsir göstərir ki, soyuq,
rəngsiz anlayışlar onlarda tamamilə şüurun ikinci planına keçir və onlar hər cür qayda və
önyazıları, təlimatları unudaraq, özlərini büsbütün affektlərin və cürbəcür ehtirasların ixtiyarına
verirlər. Mən birinci kitabın sonunda artıq demişdim ki, məncə, stoik etika ilk başlanğıcda bu
mənada sağuslu, ağıllı həyatın təbliğindən başqa bir şey deyildi. Çox-çox yerlərdə Horasi də
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məhz onu dəfələrlə şanlandırır, mədh edir. Onun “Nil admirari” sözü və Delfa tapınağındakı
Mηδεν αγαν –sözləri də bura aiddir. “Nil admirari”ni “heç nəyə təccüblənmə” kimi tərcümə
etmək tamamilə yanlışdır. Horasinin bu kəlamı nəzəriyyədən çox praktikanı nəzərdə tutur və
əslində bu deməkdir: “Heç nəyi şərtsiz olaraq qiymətləndirmə, heç nəyə valeh olma, inanma ki,
nəyəsə sahib olma səadət gətirə bilər: diləgəlməz hər cür şövq, meyl yalnız tamahsılandıran bir
ximeradır ki, ondan aydınlaşmış idrak əldə olunmuş sahiblik qədər, hətta ondan da yaxşı
qurtulda bilər”. “Admirari” sözünü Siseron elə bu mənada işlədir, “De divinatione”, II, 2.
Beləliklə, Horasinin nəzərdə tutduğu αθαμβια və ακαταπληξισ, habelə artıq Demokritin ali bir
nemət kimi şanlandırdığı αθαυμαςια-dır (bax, “Clem. Alex., Strom.” II, 21, Strabonda isə, I, 98
və 105). Əslində bu cür sağuslu, ağıllı davranış zamanı fəzilət və qəbahətdən söhbət getmir,
amma praktiki zəkanın bu tətbiqi insanın heyvan üzərindəki həqiqi üstünlüyünə reallıq verir və
yalnız bu mənada burada insan ləyaqətindən danışmaq olar.
Göstərilən bütün hallarda və ümumiyyətlə ağla gələ bilən hallarda hərəkətin sağuslu,
zəkalı və sağussuz, ağılsız üsulları arasındakı fərq əməllərin motivlərinin yayınmış anlayışlar,
yoxsa gözönü təsəvvürlər olmasından ibarət olur. Ona görə zəkaya verdiyim izah öz növbəsində,
bütün zamanlar və xalqların nəsə təsadüfi və ixtiyari bir şey olmayan, hər bir insan tərəfindən
dərk edilən müxtəlif ruhi qabiliyyətlər arasındakı fərqdən qaynaqlanan sözcülüyünə tam cavab
verir, – elə bu dərketmə də, yayınmış tərif, bəlliləmə aydınlığına çatdırılmasa da, nitqdə ifadə
olunur. Axı əcdadlarımız yüz illər sonra gələcək filosofların onların altında nəyin başa düşülməli
olduğunu təyin edəcəklər deyə, sözləri heç bir bəlli məna olmadan boş formalar kimi
yaratmamışlar: yox, onlar bu sözlərlə tam bəlli anlayışları işarə etmişlər. Deməli, sözlər
hakimiyət və qanun dışında deyillər və onlara əvvəlki mənalarından fərqli bir məna vermək –
onlardan sui-istifadə etmək, elə bir özbaşınalıq, pozuculuq yaratmaq deməkdir ki, bu zaman hər
kəs hər bir sözü istənilən mənada işlədə və bununla dillərin hədsiz qarışmasını törədə bilər.
Artıq Lokk müfəssəl göstərmişdir ki, fəlsəfədəki ixtilafların çoxu sözlərdən yanlış istifadədən
doğur. Aydın görmək üçün fikirdən kasad fəlsəfi işlər ustalarının günümüzdə substansiya, şüur,
həqiqət və s. kimi sözlər üzərindəki rüsvayçı sui-istifadə hallarına nəzər salmaq yetər. Eynilə bu
cür, yenilərini çıxmaqla, bütün zamanların bütün filosoflarının ağıl, us barədə təsəvvürləri,
insanın bu imtiyazı barədə bütün xalqlarda hakim olan anlayışlardan heç də az olmayaraq
mənim zəkaya dair izahımla uzlaşır. Məsələn, baxın, Platon Respublikası-nın 4-cü kitabında və
saysız başqa yerlərdə nəyi passim – λογιςμον və ya λογιςτικον τησ ψυχησ adlandırır; Siseron “De
nat. deor.”, III, 26–31-də nə deyir, artıq birinci kitabda gətirilmiş yerlərdə Leybnits, Lokk nə
deyirlər. Əgər Kantaqədərki bütün filosofların onun özlüyünün izahını tam bir bəllilik və səlisliklə
verə və onu bir məxrəcə gətirə bilməsələr də, us, zəka barədə mənim mənamda bəhs etdiklərini
göstərmək istəsəydim, heç vaxt sitatların sonu olmazdı. Kantın çıxışından bir az əvvəl zəka
deyildikdə nə başa düşüldüyünü – fəlsəfi əsərləri toplusunun birinci dilində Zultserin “Zəka
anlayışının analizi” və “Zəka və dilin özarası təsiri barədə” iki monoqrafiyası göstərir. Zəka
barədə Kantın uçqun kimi get-gedə böyüməkdə olan səhvini təkrarlayan ən yeni əsərlərdə
deyilənləri oxuduqdasa, belə bir gümana gəlirsən ki, qədimin bütün müdriklərinin, eləcə də
Kantaqədərki bütün filosofların heç bir usu, zəkası olmayıb: zira ağlın indi kəşf edilmiş
“bilavasitə qavrayışları”, “seyrləri”, “fəhmləri”, “önduymaları” onlara, bizə yarasaların altıncı
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hissi yad olduğu qədər yad idi. Birdəki mənə qalsa, etiraf etməliyəm ki, fövqəlhissi, mütləq olanı
və özü ilə bağlı vaqe olan uzun əhvalatları “bilavasitə qavrayan” və ya “məğzinə varan” və ya
“intellektual seyr edən” bu zəka elə mənə də, düşüncəmin dar olması üzündən, bir növ
yarasaların altıncı hissinə oxşar bir şey kimi görünür. Ancaq nəyi olursa-olsun, dərhal və
bilavasitə qavrayan belə bir zəkanın icad və kəşf edilməsi ona görə təriflənməlidir ki, o, zəkanı
bütün tənqidlərilə hər cür Kantlara rəğmən, öz sevimli ideyaları ilə sudan quru çıxmağın ən asan
üsulu olmaq üçün misilsiz expédient-dir (istinad nöqtəsidir, lat. tərc.). İxtira və onun qarşılaşdığı
qəbul zamanın şəninə layiqdir.
Beləliklə, zəkanın (το λογιμον, η φρονηςισ, ratio, raison, reason, Vernunft) mahiyyəti
yetərli bir ciddiliklə müəyyən edilərək, bir məxrəcə gətirilməsə də, ümumiyyətlə bütün filosoflar
tərəfindən bütün dövrlərdə düzgün başa düşülürdü; əksinə, dərrakənin (νουσ, ςιανοια,
intellectus, esprit, intellect, understanding, Verstand) onlar bu qədər dəqiq, səlis təsəvvür
etmirdilər: onlar çox vaxt onu zəka ilə qarışıq salırdılar və bunun ardımında da onun məğzinin
tam, doğru və sadə izahına nail olmamışlar. Üstəlik, xristian filosoflarında zəka anlayışı, onu
vəhyə qarşı qoymaq yolu ilə özünə daha da yad bir məna kəsb etmişdir: bu əkslikdən çıxış
edərək, bir çoxları haqlı iddia edirdilər ki, fəzilətin vacibliyi vəhy olmadan da təkcə zəka ilə dərk
oluna bilər. Bu baxış hətta Kantın şərh və terminologiyasına da təsir etmişdir. Amma zəka və
vəhyin qarşı-qarşıya qoyulması müsbət tarixi önəmə malikdir və fəlsəfə üçün ondan azad olmalı
olduğu yad bir elementdir.
Gözləmək olardı ki, özünün praktiki və nəzəri zəkanı tənqidlərində Kant ümumiyyətlə
zəkanın özlüyünün təsirindən başlayacaqdır və beləliklə genus-u (cinsi, türü, lat. tərc.) təyin edib
hər iki species-in (xüsusi olanın, lat.) izahına keçəcək və göstərəcəkdir ki, eyni bir zəka necə iki
bu qədər fərqli üsulla üzə çıxır və buna baxmayaraq, öz eyniyyətini aşkar edir və hər iki halda
əsas xarakterini qoruyub saxlayır. Amma biz buna bənzər heç nə tapmırıq. “Xalis zəkanın
tənqidi”nin müxtəlif yerlərində onda tədqiq olunan qabiliyyətə verilən izahların nə qədər
yetərsiz, dayanıqsız və ziddiyyətli olduğunu artıq göstərmişəm. Adı çəkilməsə də, praktiki zəka
artıq “Xalis zəkanın tənqidi”ndə iştirak edir və sonra hər cür sonrakı sübutlar olmadan və bütün
zamanlar və xalqların sözçülüyünə və əvvəlki ən böyük filosoflarda anlayışların təyininə tam bir
saymazlıqla, artıq həll olunmuş məsələ kimi, məxsusi olaraq, ona həsr olunmuş tənqiddə çıxış
edir. Ümumiyyətlə, ayrı-ayrı yerlərdən gəlinə bilən ussonucuna görə, Kantın fikri belə təsəvvür
olunur: a priori prinsiplərin dərki zəkanın mühüm bir xassəsidir; əməllərin etik önəminin dərki
empirik mənşəli olmadığından, deməli, o principium a priori-dir və buna görə də bu mənada
praktiki olan zəkadan irəli gəlir. –Zəkanın bu cür izahının yanlışlığı barədə mən artıq yetərincə
danışmışam. Amma elə bunsuz da, yeganə bir ümumi xassələrindən – təcrübədən asılı
olmamaqdan yararlanaraq və bu zaman onların qalan şeylərdə köklü və ölçüyəgəlməz fərqini
görməyərək, ən müxtəlif cinsli, türlü şeyləri bir şeyə müncər etmək nə qədər səthi və cəfəngdir!
Zira əgər hətta per impossibile (mümkünsüz də olsa, lat.) əməllərin etik önəminin idrakı bizdəki
imperativdən, şərtlənmiş olmalılıqdan (labüd vaciblikdən) irəli gəldiyini qəbul etsək belə, onda
sonuncu aprior dərkedilənliyini Kant “Xalis zəkanın tənqidi”ndə sübut etdiyi tamümumi idrak
formalarından gör nə qədər fərqli olardı! Axı bu cür dərketmə sayəsində biz öncədən
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özümüzçün mümkün olan bütün təcrübəyə tətbiq oluna bilən müəyyən bir şərtsiz olmalılığı
(Muss) söyləyə, bildirə bilərik. Hər cür obyektin artıq subyektdə müəyyən edilmiş zəruri forması
kimi bu olmalılıq (Muss) və əxlaqilik olmalılığı (Soll) arasındakı fərq o qədər böyük və aşkardır ki,
onların qeyri-empirik əlamətdə üst-üstə düşməsindən onların mənbələrinin eyniliyini fəlsəfi
cəhətdən doğrultmaq üçün yox, olsa-olsa, zarafatyana müqayisə üçün istifadə etmək olar.
Hərçənd ki, praktiki zəkanın bu övladının, mütləq olmalılığın və ya kateqorik impetaritivin
doğum yeri praktiki deyil, hələ xalis zəkanın tənqidindədir, səh. 802; V, 830). Amma doğuş
sünidir və o, yalnız onları əsas və ardım, nəticə olaraq bir-birinə bağlamaq üçün kobudluq və
cəsarətlə, demək olar ki, həyasızcasına iki bir-birinə tam yad olan və ən azacıq əlaqəyə belə
malik olmayan cümlənin arasına zorla girən hansısa “ona görə”nin doğuş tutqacının köməyilə
baş tutur. Yəni məhz: Kant o müddəadan çıxış edir ki, onu aşağıdakı surətdə formulə edərək, biz
təkcə gözönü deyil, həm də yayınmış motivlərlə təyin olunuruq: “Təkcə cəzb edən,
tamahsılandıran, yəni bilavasitə hissləri affektləndirən şey insan iradəsini təyin etmir, –biz
arzulama hissi qabiliyyətimizə təsir edən izbasmalara, təəssüratlara daha uzaqlaşdırılmış bir
şəkildə nəyin faydalı və ya zərərli olması barədə təsəvvürlərlə qalib gəlmək qabiliyyətinə də
malikik. Bütün rifahımıza münasibətdə nəyin arzuya layiq, yəni nəyin yaxşı və faydalı olması
barədə bu mülahizələr zəkaya əsaslanmır”. (Tamamilə düzdür: kaş ki, o həmişə ağıl barədə belə
ağıllı danışaydı). “Ona görə (!) zəka, bu həqiqətdə olmasa belə, imperativlər, yəni nəyin olmalı
olduğunu deyən obyektiv azadlıq qanunları olan qanunlar verir” (!). Bax belə, heç bir sonrakı
səlahiyyəti olmadan, özünün şərtsiz olmalılığının, dəmir taxtadan olan bu hökmdar əsasının
köməyilə onda hökmranlıq etmək üçün qəflətən kateqorik imperativ peyda olur. Zira olmalılıq
anlayışında zəruri olaraq, onsuz hər cür mənasını və önəmini itirdiyi bir şərt kimi, məlum bir
mükafat və ya cəzaya münasibət var: ona görə “şərtsiz olmalılıq” – contradictio in adjecto-dur
(təyin edilən sözlə, onun tərifi arasındakı ziddiyyət, məsələn, quru yaş, lat., tərc.). O, Kantın
etika qarşısındakı onu hər cür birbaşa və dolayı evdemonizmdən, başqa sözlə, empirik dünyanın
bütün prinsiplərindən azad etməsindən və fəzilət səltənətinin bu dünyaya aid olmamasını
göstərməsindən ibarət olan böyük xidmətilə nə qədər sıx əlaqədə olmuş olsa da, bu səhv
pislənməlidir. Bu xidmət ona görə daha önəmlidir ki, təkcə Platonu çıxmaqla, bütün qədim
filosoflar, –peripatetiklər, stoiklər, epikürçülər – müxtəlif biliklərin köməyilə fəziləti və səadəti
ya əsas qanunu üzrə bir-birindən asılı edir, ya da ziddiyyət qanunu üzrə onları eyniləşdirirdilər.
Bu irad ta Kantadək bütün yeni dövr filosoflarına heç də az aid deyil. Ona görə onun buradakı
xidməti olduqca böyükdür; bununla belə ədalət onu yada salmağı tələb edir ki, birincisi, onun
şərhi və sübutları çox vaxt onun etikasının ruhuna və tendensiyasına ziddir, ikincisisə. o, fəzilət
barədə təlimi hər cür evdemonist başlanğıclardan təmizləyən heç də ilk şəxs deyildi. Zira artıq
Platon (xüsusən əsas tendensiyası məhz elə bundan ibarət olan Respublikada) öyrədir ki, onunla
bağlı bədbəxtlik və ya təhqirlər olsa belə, fəzilət elə məhz onun özü xatirinə seçilməlidir.
Xristianlıq daha güclü surətdə hər cür məncillikdən azad, axirət dünyasındakı mükafat xatirinə
deyil, tam təmənnasız, Allah eşqinə həyata keçirilən fəziləti təbliğ edir, çünki əməllər yox, yalnız
iman bəraət verir: təmənnasız və özü-özü üçün olan fəzilət inamı onun bir əlaməti kimi
müşayiət edir. Bax, Lüter –“De libertate Christiana”. Müqəddəs kitablarında əməllərinə görə
mükafat diləmənin heç vaxt bəxtiyarlığa aparmayan bir zülmət yolu kimi təsvir edilən
hinduslardan heç danışmıram. Kantın fəzilət barədə təlimini bu qədər saf görmürük, daha yaxşı
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desək, onun şərhi onun ruhundan çox-çox geri qalmış və hətta ziddiyyətlərə düçar olmuşdur.
Daha sonra təfsir olunan “ali nemət”də fəzilət səadətlə birləşmiş olur. İlkin olaraq bu qədər
şərtsiz olmalılıq hər halda sonra əslində onunçün özünə müəyyən bir şərt postulat (təyin) edir ki,
o olduqda özü mövcud ola bilməyəcəyi daxili ziddiyyətdən can qurtarsın. Düzdür, ali nemətdə
olan səadət, əslində, fəzilətin motivi olmamalıdır; amma o, müqavilənin qalan şərtlərini
fiksiyaya çevirən gizli bir maddəsi kimi burada yer alır: o, əslində, fəzilətin könüllü mükafatı yox,
işini gördükdən sonra fəzilətin gizlincə əl açaraq aldığı könüllü bəxşişdir. Buna “Praktiki zəkanın
tənqidi”ndən əmin olmaq olar (dördüncü nəşrin 223 –266-cı və Rozenkrans nəşrinin 264–295-ci
səh.). Eyni tendensiya onun bütün əxlaqi teologiyasında da özünü göstərir; onunla əxlaq, əslində,
özü-özünü məhv edir. Zira təkrar edirəm, hansısa mükafat xatirinə edilən hər cür yaxşılıq, fəzilət
ağıllı, metodiki və uzaqgörən eqoizmə, məncilliyə əsaslanır.
Mütləq olmalılığın, etməliliyin, praktiki zəkanın əsas qanununun içəriliyini aşağıdakı ünlü
formul, ifadə təşkil edir: “Elə hərəkət et ki, sənin iradənin maksiması həmişə eyni zamanda
tamümumi bir qanunvericiliyin prinsipi önəminə malik ola bilsin”. Bu prinsip öz iradəsi üçün
tənzimləyici tələb edənin qarşısında hamının iradəsi üçün belə bir tənzimləyici tapmaq
məsələsini qoyur. Soruşulur ki, onu necə tapmalı? Aşkardır ki, öz davranışımın qaydasını tapmaq
üçün mən təkcə özümü deyil, fərdlərin bütün toplusunu hesaba almalıyam. Onda mənim
məqsədim, öz şəxsi rifahımın əvəzinə, fərq qoymadan hamının rifahı olur. Amma hər halda
məqsəd yenə də rifah olaraq qalır. Bundan sonra mən o qənaətə gəlirəm ki, hamı yalnız o halda
firavan ola bilər ki, hər bir kəs özgəsinin eqoizmini öz eqoizminə sərhəd qoyur. Buradan, əlbəttə,
o çıxır ki, mən heç kəsə ziyan vurmamalıyam, ona görə ki, gərçi prinsip tamümumi bir prinsip
kimi qəbul edilirsə, – mənə də zərər vurulmayacaqdır; amma bu, elə mənim hələ əxlaq
prinsipinə malik olmadan, amma onu arayaraq, nəyə görə onu tamümumi bir qanun olaraq
arzulaya bilməyimin yeganə əsasıdır. Buradan aydındır ki, bu əxlaqi prinsipin mənbəyi olaraq
firavanlıq istəyi, yəni eqoizm qalır. Dövlət barədə təlimin bazisi kimi bu prinsip əladır, etikanın
özülü olaraqsa yaramır. Zira bu idarə etmə prinsipində hamının iradəsinin öncədən verilmiş
tənzimləyicisi üçün onu axtaran yenidən hansısa bir tənzimləyiciyə ehtiyac duyur: əks təqdirdə
onunçün hər şey fərqsiz olardı. Amma bu tənzimləyici yalnız şəxsi eqoizm ola bilər. Ola bilər,
çünki yalnız ona başqalarının davranışı təsir edir və buna görə yalnız onun vasitəsilə və yalnız
ona münasibətdə insan başqalarının bu və ya digər davranışını arzulaya bilər və o onunçün
fərqsiz deyil. Bu mənada Kantın özü iradə maksimasının axtarışını şərh etdiyi “Xal. zək. tənq.”
123-cü səh. (Rozenkrans nəşri, səh. 192) xeyli sadədilliklə ağzından qaçırır ki, “Əgər hər kəs
başqalarının ehtiyacına tam bir laqeydliklə baxarsa və sən də şeylərin bu cür qaydasına mənsub
olsan, sən buna razı olardınmı?”. Quam temere in nosmet legem sancimus iniquam–axtarılan
yekdilliyin tənzimləyicisi olardı. Eynilə bu cür “Xasiyyətlərin metafizikası üçün başlanğıclar”da
(üçüncü nəşrin 56-cı səh, Rozenkrans nəşr. 50-ci səh.) oxuyuruq! “Heç kəsə ehtiyacı zamanı
kömək etməməyi qət etmiş iradə özü-özünə zidd etmiş olardı, çünki özünün başqalarının sevgi
və şəfqətinə ehtiyac duyduğu hallarla qarşılaşa bilər” və s. Beləliklə, əslində qədim və sadə bir
müddəanın-quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris (təxm. özünə rəva bilmədiyini başqalarına da
rəva bilmə, lat. tərc.) müddəasının məcazi və dolayı ifadəsindən başqa bir şey olmayan bu əxlaq
prinsipi hər şeydən öncə və bilavasitə passiv və iztirablı vəziyyətə və yalnız onun vasitəsilə aktiv
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əmələ tətbiq oluna biləndir: bax buna görə, dediyim kimi, o, rəhbər bir prinsip olaraq vəzifəsi
haqsızlığa uğramaqdan müdafiə, eləcə də hamıya və hər kəsə ən böyük firavanlıq təmin etmə
olan dövlət institutunda yararlıdır; amma predmeti əməl üçün əməl və ardım, yəni iztirab və ya
başqalarına münasibət deyil, faili (edəni) üçün bilavasitə mənasında əməl olan etika üçün, – bu
baxış tamamilə yolverilməzdir, çünki o, özlüyündə, yenə də evdemonist prinsipə, yəni eqoizmə
gəlib çıxır.
Buna görə biz həm də Kantın onun etika prinsipinin qeyri-maddi olması, yəni motiv kimi
heç bir obyekti qoymadığı, sırf formal olduğu və beləliklə xalis zəkanın bizi tanış etdiyi formal
qanunlara simmetrik cavab verdiyi ilə bağlı sevincini də bölüşə bilmərik. Bu, əlbəttə, qanun deyil,
yalnız qanun axtarılması üçün formuldur: birincisi, biz artıq bu formula malikik, özü də daha qısa
və aydın bir şəkildə ifadə olunmuşuna: quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris; ikincisisə,
formulun analizi göstərir ki, o müstəsna olaraq şəxsi səadət mülahizələrinə əsaslanır və buna
görə yalnız elə bütün müsbət qanunvericiliyin də mənşəyinə görə borclu olduğu sağuslu, ağıllı
eqoizmə xidmət edə bilər.
Kantın Şiller tərəfindən epiqramında dəfələrlə pislənmiş (çünki o hər kəsi hiddətləndirir)
və rişxənd edilmiş digər səhvi o pedantik tezisdir ki, ona görə əməl həqiqətən yaxşı və tərifə
layiq olmaq üçün hansısa bir meyldən, xoşniyyətlilik hissindən, ürəyiyuxa şəfqətdən, mərhəmət
və ya ruhi şövqdən deyil, yalnızca dərk olunmuş qanuna və borc hissinə hörmətdən ağıl
tərəfindən mücərrəd dərk edilən maksimaya uyğun edilməlidir: bu duyğu təzahürləri hətta
xeyirli düşünən şəxslər üçün də əngəl olur (“Prakt. zək. tənq.”, səh. 213, Rozenkrans nəşri, səh.
257), çünki onların düşünülmüş maksimalarını çəlpəşiyə salırlar: mənəvi əməl həvəssiz və özünü
vadar etmənin təsirilə edilməlidir. Yada salsaq ki, bu zaman mükafat ümidi də təsir etməməlidir,
onda tələbin bütün cəfəngliyini ölçmək olar! Amma –bu da daha vacibdir – bu tələb fəzilətin
həqiqi ruhuna ziddir: zira əməlim özü deyil, onu etmək istəyi, onu doğuran və onsuz bu əməl ölü
olan sevgi, –əməlin mənəvi dəyərini yaradan bax budur. Ona görə xristianlıq da haqlı olaraq
öyrədir ki, əgər səmimi xeyirxahlıqdan və saf məhəbbətdən ibarət olan əsl, yapma olmayan
ovqatdan, ruhi durumdan irəli gəlmirlərsə, zahiri əməllərin heç bir dəyəri yoxdur və mükəmməl
işlər (opera operata), azad və düşünülmüş, yalnız qanunu göz önünə alan iradə deyil, inam,
yalnız Müqəddəs Ruhun göndərdiyi həqiqi ruhi ovqat yetərli olur, bəxtiyarlıq və nicat verir.
Kantın hər cür ərdəmli, fazil əməlin mənəvi qanuna saf, düşünülmüş hörmətdən və onun
mücərrəd maksimalarına uyğun, soyuqqanlı və heç bir meyl olmadan və hətta ona rəğmən
edilməsi tələbi ona bənzəyir ki, hər bir həqiqi sənət əsəri estetik qaydaların hərtərəfli
düşünülmüş tətbiqindən qaynaqlansın. Hər ikisi eyni dərəcədə yanlışdır. Platon və Seneka
tərəfindən qoyulmuş fəzilətli olmağı öyrənməyin mümkün olub-olmadığı sualına mənfi cavab
vermək lazımdır. Biz əvvəl-axır etiraf etməliyik ki (İnayət və Qədər, alın yazısı barədə xristian
təliminin də mənbəyi bu etirafdadır), öz iç özlüyündə fəzilət elə düha qədər fitridir və hamısı bir
yerdə bütün estetika professorlarının insana dahiyanə yaradıcılıq, yəni əsl sənət əsərləri
yaratmaq qabiliyyəti aşılaya bilmədiyi kimi, eynilə bu cür də heç bir əxlaq professoru və ya
fəzilət təbliğçisi nanəcib xarakteri ərdəmli və nəcib xarakterə çevirə bilməz, –bunun
mümkünsüzlüyü qurğuşunu qızıla çevirməyin mümkünsüzlüyündən çox-çox daha aşkardır; ona
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görə praktiki təsirə malik ola və həqiqətən insan türünü dəyişdirə və yaxşılaşdıra bilən bu cür
etikanın və onun bu cür ali başlanğıcının axtarışı tamamilə fəlsəfə daşının axtarışına bənzəyir. –
Bütün bunlarla belə, insan qəlbinin mücərrəd (etika) deyil, intuitiv idrak (inayətin təsiri)
vasitəsilə kökündən dəyişilməsinin (yenidən doğuluşunun) mümkünlüyü barədəsə məzmunu
məni ümumiyyətlə bu məsələ üzərində bundan artıq dayanmaq zərurətindən azad edən
dördüncü kitabın sonunda artıq narınca danışmışam.
Kantın əməllərin etik dəyərinin əsl mənasına əsla varmadığını, nəhayət, onun fəzilət və
səadətin zəruri birləşməsi, özü də birincinin ikinciyə layiq olduğu tərzdə birləşməsi barədə təlimi
göstərir. O, burada artıq sırf məntiqi cəhətdən irad doğurur: axı burada meyar olan layiqlilik
anlayışının özü artıq öz meyarı olaraq etikanı nəzərdə tutur və deməli, ondan çıxış etmək
olmazdı. Dördüncü kitabımda aydınlaşdırılmışdır ki, öz ali dərəcəsinə çatdığı təqdirdə hər cür əsl
fəzilət, nəhayət, onda hər cür istəyin bitdiyi tam təslimiyyətə gətirib çıxarır: əksinə, səadət
təmin olunmuş istəkdir və deməli, fəzilət və səadət bir araya sığmazdır. Mənim bu problemi
həllimlə maariflənmiş kəs üçün Kantın ali nemət konsepsiyasının tamamilə yanlış olmasına dair
heç bir sübut tələb olunmur. Məsələnin müsbət həllindən asılı olmayaraq, həm də onun mənfi
həllini vermək fikrində deyiləm.
Kantın arxitektonik simmetriya şakəri “Praktiki zəkanın tənqidi”ndə özünü göstərir: o,
onu tamamilə “Xalis zəkanın tənqidi”nin biçiminə salmış və “azadlıq kateqoriyaları cədvəli”ndə
xüsusilə aydın çıxış edən aşkar bir özbaşınalıqla işə elə həmin rubrika və formaları cəlb etmişdir.

* * *
Hüquq təlimi Kantın ən sonrakı əsərlərindən biridir və o qədər zəifdir ki, ona olan bütün
mənfi münasibətimə baxmayaraq, o, bu böyük insanın deyil, hansısa adi bir insan oğlunun
yaradığı imiş kimi, onu öz əllərilə ölməyə buraxaraq, ona qarşı tənqidi artıq sayıram. Mən bu
təlimin mənfi xarakteristikasından imtina edir və müsbət bir təyinə, yəni onun dördüncü
kitabımda verilmiş qısa oçerkinə isnadla yetinirəm (kifayətlənirəm). Yalnız bir neçə ümumi
qeydlər edəcəyəm. Xalis zəkanın təhlili zamanı Kantda daim rast gəlinənlər olaraq
aydınlaşdırdığım səhvlər onun hüquq təlimində elə çox böyüdülmüş ölçülərdə çıxış edirlər ki,
çox vaxt elə gəlir ki, sanki Kantın şərh tərzinə satirik bir parodiyanı oxuyursan, yaxud da ən azı,
hansısa kantçıya qulaq asırsan. İki əsas səhv aşağıdakılardır. O, hüquq təlimini etikadan ciddi
surətdə ayırmaq istəyir (onun ardınca bir çoxları kimi), amma bu zaman birincini müsbət
qanunvericilikdən, yəni ixtiyari məcburetmədən asılı olan kimi qəbul etmir, hüquq anlayışını
nəsə müstəqil və a priori verilmiş bir şey kimi ortaya qoyur. Halbuki bu mümkün deyil: zira
əməllər, etik önəmləri və başqa adamlara və bunun vasitəsilə zahiri məcburiyyətə fiziki
münasibətlərindən savayı hətta imkanda belə olsa, üçüncü nəzər nöqtəsinə yol vermirlər.
Deməli, əgər o deyirsə ki, “hüquqauyğun vəzifə – o vəzifədir ki, ona məcbur etmək olar”, onda
bu “olar”ı ya fiziki mənada başa düşmək lazımdır, –və belə olan halda hər cür hüquq müsbət və
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ixtiyaridir, eynilə bu cür də hər cür müəyyən edilmiş özbaşınalıq hüquqdur; və ya onu etik
mənada başa düşmək lazımdır, –və onda biz yenə də etika sahəsində oluruq. Deməli, Kantda
hüquq anlayışı özünə möhkəm zəmin tapmayaraq, yerlə göy arasında asılı qalır: məndə o
etikaya aiddir. İkincisi, hüquq anlayışının tərifi onda tam mənfidir və buna görə yetərli deyil :
“Hüquq – fərdlərin tamümumi qanuna uyğun olaraq birgə mövcudluğu ilə barışan şeydir”.
Azadlıq (burada iradənin əxlaqi deyil, empirik, yəni fiziki azadlığı) sıxışdırmanın yoxluğunu
bildirir –deməli, sırf mənfi, inkari anlayışdır; birgə mövcudluq da eynilə bu cür mənaya malikdir:
beləliklə, biz quru inkarlarla qalır və heç bir müsbət, iqrari anlayış almırıq, bunu artıq başqa
yollarla bilmiriksə, əslində, doktrinanın şərhində ən yanlış fikirlər açıqlanır, məsələn, təbii halda,
yəni dövlətdən kənar heç bir mülkiyyət hüququ yoxdur, bu da o deməkdir ki, guya hər cür
hüquq müsbətdir və beləliklə nüsbət hüququn təbii hüquqa əsaslanması əvəzinə təbii hüquq
müsbət hüquqa əsaslanır; daha sonra – ələ keçirmə ilə sahiblik hüququnun əsaslandırılması;
mülki qaydanın müəyyən edilməsinin etik məcburiliyi və s.; bütün bunları, deyildiyi kimi, mən
xüsusi təkzibə layiq saymıram. Halbuki Kantın bu səhvləri də xeyli zərərli təsir göstərmiş, çoxdan
dərk edilmiş və söylənilmiş həqiqətləri dolaşdırmış və kölgələmiş və qəribə nəzəriyyələrə,
çoxyazanlıq və çoxdeyişkənliyə səbəb vermişdir. Əlbəttə, bu çox davam edə bilməz və biz artıq
görürük ki, həqiqət və sağus, sağlam dərrakə yenidən özlərinə yol açır: cürbəcür cəfəng
nəzəriyyələrə əks olaraq sonuncuya, onu mükəmməllik örnəyi saymasam da, xüsusən İ.K.F.
Meysterin “Təbii hüquq” əsəri dəlalət edir.
Deyilənlərdən sonra, mühakimə qabiliyyətinin tənqidi barədə də mən çox qısa danışa
bilərəm. Heyrətlənmək gərəkdir ki, incəsənət ona həmişə yad olan, bütün göründüyü kimi,
gözəlliyə zəif qavramcıllığa malik, üstəlik də, yəqin ki, heç vaxt görkəmli sənət əsəri görmək
fürsəti olmayan, və nəhayət, deyəsən, öz azman həmkarı Höteni (bütün əsrdə bütün millətdən
yalnız onu Kantla yanaşı qoymaq olar) heç tanımayan Kant, – deyirəm ki, heyrətlənmək lazımdır
ki, bütün bunlarla belə Kant sənət və gözəlliyin fəlsəfi analizi qarşısında özünə böyük və keçici
olmayan xidmət qazanmışdır. Bu xidmət ondan ibarətdir ki, əvvəllər gözəllik və sənət barədə
çoxlu düzgün fikirlər söylənilsə də, bütün düşünərlər məsələni empirik baxış nöqtəsindən
nəzərdən keçirir və faktlara söykənərək, gözəl adlanan obyekti bu türdən olan başqa
obyektlərdən hansı xassənin fərqləndirdiyini tədqiq edirdilər. Bu yolla öncə xüsusi, sonrasa daha
ümumi müddəalara gedib çıxırdılar. Sənətdə həqiqi gözəl olanı əsl olmayandan ayırd etməyə və
bu həqiqiliyin sonradan, öz növbəsində, qaydalar ola bilən əlamətlərini arayıb tapmağa
çalışırdılar. Gözəl olaraq nə xoşa gəlir, nə yox, nəyi təqlid etmək, nəyə can atmaq, nədən
qaçınmaq, mənfi olsalar da, hansı qaydaları rəhbər tutmaq gərəkdir, – qısaca, estetik həzzin
cuşa gətirilmə vasitələri, yəni obyektdə olan şərtlər hansılardır, – sənət barədə bu cür
tədqiqatların az qala yeganə mövzusu budur. Bu yolu Aristotel açmış, ən yeni dövrdə onunla
Hom, Berk, Vinkelman, Lessinq, Herder və baş. getmişlər. Düzdür, tapılmış estetik müddəaların
ümumiliyi sonucda subyektə gətirib çıxarırdı; tədqiqatçılar onun dərkinə gəlirdilər ki, gözəlliyin
subyektdə törətdiyi təsir lazımi qaydada öyrənilsə, onun obyektdə olan səbəbini də a priori
olaraq təyin etmək olardı, – elə təkcə bu, bu cür tədqiqatları elmi dürüstlük səviyyəsinə
qaldırardı. Bax buna görə də zaman-zaman gözəlliyin psixoloji təhlilləri ortaya çıxırdı; xüsusən
elə bu məqsəd üçün gözəl olan hər şeyin ümumi estetikasını Aleksandr Baumqarten qurmuşdur,
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özü də o, hissi olanın, yəni gözönü idrakın mükəmməliyi anlayışından çıxış edirdi. Amma bu
anlayışı müəyyən edərək, o, dərhal subyektiv hissəni bitirir və obyektiv hissəyə və onunla bağlı
praktiki məsələlərə keçir. – Kantınsa qismətinə elə burada da, nəticəsində onu doğuran obyekti
gözəl adlandırdığımız həyəcanlandırmanın özünün ciddi və dərin tədqiqini aparmaq xidməti
düşmüşdür, – onun ruhumuzdakı element və şərtlərini mümkün qədər kəşf etmək üçün. Buna
görə onun tədqiqatı büsbütün subyektiv yönüm almışdır. Bu yol, aşkardır ki, düz olmuşdur:
çünki əgər biz öz təsirlərində verilmiş olan hansısa bir hadisəni izah etmək istəyiriksə, onda
onun səbəbini əsaslı surətdə öyrənmək üçün öncə bu təsirin özünü öyrənmək gərəkdir. Amma
burada Kantın xidməti düz yolu göstərməkdən və onunla təxminən necə getmək lazım
olduğunun nümunəsindən o yana keçmir. Zira onun verdiyi şeyə obyektiv həqiqət və real əldə
etmə kimi baxmaq olmaz. O, tədqiqat metodu vermiş, yol açmışdır, amma qalan şeylərdə lazımi
məqsədə gəlib çatmamışdır.
Estetik mühakimə qabiliyyətinin tənqidi zamanı hər şeydən öncə o xüsusat özünü
göstərir ki, o burada da bütün fəlsəfəsinə xas və yuxarıda müfəssəl incələdiyim metodu
saxlamışdır: mən onu nəzərdə tuturam ki, o, gözönü idrakı izah etmək üçün mücərrəd idrakdan
çıxış edir, çünki birincisi ona ikncini tutmaq və gözdən keçirmək üçün kamera–obskura rolunu
oynayır. “Xalis zəkanın tənqidi”ndə mühakimə formaları bizim bütün gözönü dünyamızı izah
etməli olduqları kimi, testetik mühakimənin bu tənqidində də Kant gözəlliyin özündən, gözönü,
bilavasitə gözəl olandan deyil, bu qədər pis “zövq mühakiməsi” adlandırılan gözəllik barədə
mühakimədən çıxış edir. Onun problemi də elə odur. Onun diqqətini xüsusən o xüsusat cəlb edir
ki, bu cür mühakimə aşkar surətdə subyektdəki hansısa prosesin ifadəsidir, amma bu zaman
sanki obyektin bəlli xassələrinə aid imiş kimi bu qədər ümumi bir önəmə malik olur. Onu
heyrətləndirən budur, gözəlliyin özü deyil. O, daim gözəlliyin özündən yox, yalnız başqalarının
fikirlərindən, gözəllik barədə mühakimələrdən çıxış edir. Elə çıxır ki, sanki o, onu bilavasitə
tanımır, yalnız haqqında eşitmişdir. Təxminən elə bu cür iti ağıla malik kor eşitdiyi dəqiq
göstəricilər əsasında rənglər nəzəriyyəsini kombinə edə bilərdi. Və həqiqətən, biz Kantın gözəllik
barədə filosofemlərini təxminən yalnız bu ölçüdə gətirməli oluruq. Biz onda görərik ki, onun
nəzəriyyəsi xeyli itizəkalıdır, orada və burada sərrast və doğru fikirlər səpələnmişdir: amma
problemin həllinin özü onda o qədər altıboş, predmetin mühümlüyündən o qədər aşağıdadır ki,
biz heç cür onu obyektiv həqiqət saya bilmərik; ona görə mən özümü hətta onun təkzibindən
belə azad edirəm və burada da əsərimin müsbət hissəsinə istinad, yön verirəm.
Onun bütün kitabının forması barədə demək lazımdır ki, o, gözəllik probleminin açarını
məqsədəuyğunluq anlayışında tapmaq tühaflığından ortaya çıxmışdır. Bu tühaflıqsa, Kantın
xələflərində gördüyümüz kimi, ümumiyyətlə qolay bir iş olan deduksiya ilə təyin olunur.
Beləliklə, gözəlliyin dərkilə təbii cisimlərin məqsədəuyğunluğunun dərkinin mühakimə
qabiliyyəti adlandırılan bir dərketmə qabiliyyətinə qəribə birləşməsi baş verir və hər iki ayrıcinsli
predmet bir kitabda şərh olunur. Bu üç dərketmə qabiliyyəti – zəka, mühakimə qabiliyyəti və
dərrakə – ilə sonradan cürbəcür simmetrik –arxitektonik əyləncələr düzəldilir ki, bu sayaq
əyləncə şakəri bu kitabda, –hər şeydən öncə, “Xalis zəkanın tənqidi”nin ona zorla biçilmiş
biçimində, xüsusən də, saçlarından tutulub sürülən “estetik mühakimə qabiliyyətinin
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antinomiyası”nda ümumiyyətlə müxtəlif surətlərdə özünü göstərir. Kantı həmçinin o böyük
qeyri-ardıcıllıqda da qınamaq olar ki, “Xalis zəkanın tənqidi”ndə durmadan təkrar edildikdən
sonra ki, dərrakə–mühakimə qabiliyyətidir və onun formaları bütün fəlsəfənin künc daşıdır, –
indi hansısa, ondan tamamilə fərqli bir mühakimə qabiliyyəti peyda olur. “Mühakimə qabiliyyəti
adlandırdığım şeysə, –yəni məhz gözönü idrakı mücərrəd idraka keçirmə və mücərrədi
gözönüyə tətbiq etmə qabiliyyəti, –bu əsərimin müsbət hissəsində şərh edilmişdir.
Estetik mühakimə qabiliyyətinin tənqidində ən üstün şey ülvilik nəzəriyyəsidir: o, gözəllik
nəzəriyyəsindən müqayisəyəgəlməz dərəcədə yaxşı alınmışdır və o biri kimi təkcə ümumi
tədqiqat metodu vermir, həm də məsələnin həlli mənasında nəsə verir: onda məsələnin bitirici
həlli olmasa da, hər halda o, ona olduqca çox yaxınlaşır.
Teoloji mühakimə qabiliyyətinin tənqidində, materialın sadəliyi sayəsində, haradasa
olduğundan daha artıq, Kantın bundan bütöv bir kitab alınanadək onu müxtəlif tərzlərdə
deyərək, bəlli bir fikri hər cür fırlatmaq heyrətamiz talantı özünü göstərir. Kitabın bütün içəriliyi
aşağıdakından ibarətdir: təşkil olunmuş cisimlər bizə zəruri olaraq, sanki ilkin bir plan üzrə
qurulmuş kimi görünsələr də, biz buradan bunu obyektiv qəbul etmək hüququ əldə etmirik. Zira
şeylər ona kənardan və dolayı verilən və deməli, onların təsiri üzündən meydana gəlib mövcud
olduqları iç özəyini deyil, yalnız zahiri tərəfini dərk edən intellektimizin özü üçün təbiətin üzvi
məhsullarına xas olan bəlli xarakteri, onu, insanın xassələri məqsəd və özü barədə anlayışla
təyin edilən önniyyətli əsərləri ilə müqayisə edərək, analogiya vasitəsilə dərk edilə bilən
etməkdən savayı yolu yoxdur. Orqanizmin hissələrinin bütövə münasibətdə harmoniyasını
bizimçün dərk edilə bilən etmək və hətta onların tədqiqi üçün ipucu göstərmək üçün bu
analogiya yetərlidir: amma onu əsla bu cisimlərin mənşəyi və varlığının izahı üçün həqiqi bir
prinsip dərəcəsinə qaldırmaq olmaz. Zira onları belə başa düşmək zərurəti subyektiv mənşəlidir.
Kantın bu təliminə mən təxminən belə bir özət, xülasə verərdim. Əsas şeylərdə o onu artıq
“Xalis zəkanın təniqidi”ndə, səh. 692-702; V, 720–730-da verir. Amma bu həqiqətin dərkində də
Kant özünün “Təbii din haqqda dialoqlar”ının ikinci hissəsində göstərilən analogiyanın fərz
edilməsini elə bu qədər kəskinliklə mübahisələndirən David Hyumun şəxsində şanlı bir sələfə
malikdir. Bu fərzetmənin Hyum tənqidi ilə Kant tənqidi arasındakı əsas fərq ondan ibarətdir ki,
Hyum onu empirik olaraq, Kantsa aprior olaraq tənqid etmişdir. Hər ikisi haqlıdır və onların
mülahizələri bir-birini tamamlayır. Hərçənd ki, bu barədə Kant təliminin məğzi artıq Simplisinin
Aristotel “Fizika” –sının təfsirində deyilmişdir: “Onların yanılması ondan ortaya çıxmışdır ki,
onlar düşünürdülər ki, bəlli bir məqsəd xatirinə baş verən hər şey niyyət və zəkalılığın gücü,
təsirilə vaqe olur, –halbuki onlar görürdülər ki, təbiətdə belə olmur (“Schol. in Arist. ex. edit.
Berol.”, p. 354). Kant tamamilə haqlıdır : bütövlükdə necə varsa, təbiətə səbəb və təsir anlayışını
tətbiq etməyin mümkün olmadığını göstərdikdən sonra onu da göstərmək lazım idi ki, onun
xarakterinə uyğun olaraq, onu motivləri (yəni məqsəd anlayışlarını) rəhbər tutan hansısa
səbəbin təsiri kimi də düşünmək olmaz. Hətta Volterin belə təkzibolunmaz saydığı fiziki –
teleoloji sübutun böyük illüzorluğu halında, idrakımızın ona Kantın məkanı, zamanı və nədənliyi
aid etdiyi subyektiv tərəfinin bizim təbiət cisimlərini anlamağımıza da şamil edildiyini və buna
görə onları ilkin plan, niyyət nəticəsində məqsəd anlayışlarından yaranmış olaraq, yəni onlar
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barədə təsəvvürün onların varlığından əvvəl olmuş kimi düşünməyə hiss etdiyimiz zərurətin elə
bizə bu qədər obyektiv görünən məkanın intuisiyası qədər subyektiv olduğunu, deməli, onun
obyektiv həqiqət əhəmiyyəti kəsb etmədiyini göstərmək ali dərəcədə vacib idi. İşin kantsayağı
izahı – yorucu çoxdanışanlığı və təkrarları kənara qoysaq – əladır. O haqlı olaraq iddia edir ki,
onların altında təbiətin bütün ümumi qüvvələrinin önniyyətsiz və qanunauyğun təsirini başa
düşdüyü tək bircə mexaniki səbəblərə istinadən biz heç vaxt üzvi cisimlərin xassələrini izah edə
bilməyəcəyik. Bununla belə mən burada daha bir boşluq görürəm. Yəni məhz –o, bu cür izahın
mümkünlüyünü yalnız üzvi cisimlərdəki məqsədəuyğunluq və görünən önniyyətlilik baxımından
inkar edir. Amma biz görürük ki, məqsədəuyğunluq olmayan yerdə izah prinsipləri təbiətin bir
sahəsindən başqa bir sahəsinə keçirilə bilməz; biz yeni bir sahəyə daxil olan kimi onlar bizi tərk
edir və onların yerinə əvvəlki sahənin qanunlarından tamamilə izah oluna bilməyən yeni əsas
qanunlar ortaya çıxır. Beləki, özlüyündə mexaniki olan sahəsində özləri (bütün təbiət qüvvələrini
mənim iradənin obyektivasiyasının ən aşağı pillələri kimi başa düşməyimdən asılı olmayaraq)
daha sonra izah oluna bilməyən qüvvələrin təzahürləri kimi çıxış edən, yalnız hadisələri,
təzahürləri bu qüvvələrə müncər etməkdən ibarət olan hər cür daha sonrakı izahın prinsipləri
olan ağırlıq, ilişmə (sürtünmə), ətalət, axıcılıq, elastiklik qüvvələri ağalıq edir. Əgərçi, biz bu
sahəni tərk edir və kimyəvilik, elektriklik, maqnetizm, kristallaşma hadisələrinə keçiriksə, onda
göstərilən prinsiplər artıq yaramır, əvvəlki qanunlar daha əhəmiyyət kəsb etmir, əvvəlki
qüvvələr başqaları tərəfindən dəf edilir və hadisələr onlarla birbaşa ziddiyyətdə, elə birincilər
qədər əzəli və izaholunmaz olan, yəni hansısa daha ümumi qanunlara müncər edilə bilməyən
yeni əsas qanunlar üzrə gedir. Beləki, məsələn, mexanika qanunları ilə, artıq heç daha
mürəkkəb kimyəvi hadisələri demirəm, heç olmasa duzun suda həll olunmasını belə izah etmək
heç vaxt mümkün olmayacaq. Bütün bunlar artıq bu əsərin ikinci kitabında daha narınca
göstərilmişdir. Belə bir analiz, mənə elə gəlir ki, “Teleoloji mühakimə qabiliyyətinin tənqidi”ndə
xeyli faydalı olar və orada deyilənlərə çoxlu işıq salmış olardı. O, Kantın o çox gözəl bir fikri üçün
xüsusilə əlverişli olardı ki, şeylərin, təzahürləri əslində elə təbiətdəki şeylər olan iç özlüyünün,
məğzinin daha dərin bir dərki bizə təbiətin həm mexaniki (qanunauyğun), həm də yalançı
önniyyətli təsirində hər ikisinin izahına xidmət edə biləcək eyni bir son prinsipi açmış, üzə
çıxarmış olardı. Ümidvaram ki, əsl özündə şey kimi iradəyə göstərgə, işarə edərək, mən bu
prinsipi vermişəm; bax elə buna görə ikinci kitabda və onun tamamlamalarında, xüsusən də
“Təbiətdə iradə” qoşmasında (əsərində) deyilənlər, ola bilsin, təbiətin görünən (xəyali)
məqsədəuyğunluğunun, harmoniya və uzlaşmasının iç özlüyünün daha aydın və daha dərin
anlaşımını verir. Ona görə burada mən daha heç nə deməyəcəyəm.
Kant fəlsəfəsinin bu təniqidi onda maraq yaratmış oxucu, yəqin ki, mənim “Parerga et
Paralipomena” əsərimin birinci cildinin ikinci mühakiməsində “Kant fəlsəfəsinə dair daha bir
neçə izah” başlığı altında verilmiş ona aid tamamlamanı oxumamış saxlamaz. Zira nəzərə almaq
lazımdır ki, nə qədər az olsalar da, əsərlərim dərhal yox, tədricən, uzun ömür boyu və böyük
fasilələrlə yazılmışlar; buna görə gözləmək lazım deyil ki, mənim hansısa bir predmet barədə
dediklərim tək bir yerdə olsun.
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Artur Şopenhauer (22.2.1788, indiki Qdansk-21.9.1860, Frankfurt-Mayn) – dahi alman
filosofudur.
Ali təhsilini Berlin universitetində almışdır. 1819-cu ildən Berlin universitetinin dosenti
olmuşdur.
“Dünya iradə və təsəvvür kimi” adlı möhtəşəm əsərini də bu şəhərdə yazmışdır. Lakin,
müasirləri tərəfindən qəbul olunmayan Şopenhauer 1831-ci ildə Frankfurt-Mayna köçmüş və
ömrünün sonuna kimi burada zahid ömrünü yaşamışdır. Müasirləri tərəfindən bir dahi olaraq yalnız
ömrünün son illərində tanınmışdır. Şopenhauer Frankfurt-Maynda vəfat etmiş və dəfn olunmuşdur.
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Fяlsяfяsevяr fиkиr adamlarыnыn nяzяrиnя

‖Zяkиoьlu‖ nяшrиyyatы юz fяalиyyяtиnя dцnya fяlsяfяsиnиn яn gюrkяmlи nцmayяndяlяrиnиn
яsяrlяrиnиn nяшrи иlя baшlamышdыr. 100 cиldlиk ―Fиkиr‖ antologиyasы serиyasыndan nяшr
edиlяcяk bюyцk fиlosoflarыn aшaьыdakи яsяrlяrиnиn чapы planlaшdыrыlыr.

O. Haksli,

―Yeni cяsur dцnya‖;

Heydяr Camal, ―Иslamыn xиlasы‖;
O. Шpenqler,

―Qяrbиn qцrubu‖
və baшqalarы
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