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BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

“İnsanın diğer tüm işlerinde bir akıl hocasına ve yön-

lendirmeye ihtiyacı olduğunu kabul etmesi takdire 

değerdir, bunları belli bir özenle incelerler: insanın 

bir nebze olsun öğrenmediği ve hiçbir şekilde öğren-

mek istemediği şey ise hayat bilimin ta kendisidir.”

Nicole, Hayatı Şansa Bırakmamanın Gerekliliği 

Üzerine Söylev

17. yüzyılda ve 18. yüzyılın bir kısmında din, zihinler üze-

rinde tartışmasız hüküm sürüyordu. İrade eğitimi sorunu 

tüm yönleriyle ele alınamıyordu. Karakterlerin eşsiz eğitici-

si olan Katolik Kilisesi’nin elinde bulunan güç,  inananların 

hayat çizgisini büyük ölçüde belirlemeye yetiyordu.

Fakat bugün bu yönlendirme, düşünen zihinlerin büyük 

kısmında eksiktir. Yerine de başka bir şey konulmadı. Bu 

nedenle gazeteler, dergiler, kitaplar ve hatta romanlar1 bile 

iradenin günümüzde çok düşük olmasından her fırsatta ya-

kınırlar. 

Bu genel irade hastalığı, bazı hekimlerin ortaya çıkma-

sına neden oldu. Ancak bu ruh hekimleri maalesef egemen 

psikoloji öğretilerinin etkisi altındadır. İrade konusunda 

akla hayati bir önem atfediyorlar. Temel eksikliğin, elimizde 

kanıtlanmış bir öte dünya metafizik teorisinin olmaması ol-

duğunu sanıyorlar.

1 Bkz. Effort, Henry Bérenger,  Armand Colin, 1893. –Kanaatimizce, bu kitaba belirgin 

bir anlam yükleyen şey, yazarın eskiden Paris Öğrenci Derneği başkanı olmasıdır.
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Cehaletleri fazlasıyla mazur görülebilir. Zira üretimin da-
ima en kolay ama en verimsiz topraklardan en verimli ama 
değerlendirilmesi en zor topraklara geçmesi siyasal iktisat-
ta kabul gören bir yasadır. Aynı durum psikoloji bilimi için 
de geçerlidir. Bu alanda gerekli ama üzerinde çalışılması zor 
olgular ele alınmadan önce en basit, elde edilecek sonuçlar 
bakımından en verimsiz olgular ilk önce incelendi. Düşünce-
nin karakterdeki önemsizliğini ve eğilim kargaşasındaki iyi-
leştirilemez etkisizliğini açıkça görmeye daha yeni başladık. 
İrade duygusal bir güçtür ve herhangi bir düşüncenin onun 
üzerinde etkili olması için tutku şeklini almalıdır.

İrade mekanizmasını yakından incelemiş olsaydık, meta-
fizik teorilerinin çok az önemi olduğunu ve psikolojik kay-
naklarımızın akıllıca kullanılmasıyla hayatımızı büsbütün 
yönlendiremeyecek kasten seçilmiş herhangi bir duygu ol-
madığını anlardık. Cimri biri tüm bedensel hazlardan fe-
dakârlıkta bulunur; para aşkından ötürü kötü beslenir, sert 
bir yatakta uyur, dostsuz, şevksiz yaşar ve siz de daha yüce 
bir duyguyu seçerek hayatınızı yönlendirecek kadar bu duy-
guyu bilincinizde güçlendirmeyi başarmayı umutsuzca is-
terdiniz, değil mi? İşin aslı, psikolojinin, olmak istediğimiz 
kişiye dönüşmemizi mümkün kılacak araçlarının ne kadar 
çeşitli olduğunu bilmiyor olmanızdır.

Maalesef bugüne kadar bu açıdan kaynaklarımızla pek az 
ilgilendik. Geçtiğimiz otuz sene boyunca Avrupa düşüncesi-
ni yöneten insanlar, irade terbiyesinin açık ve net inkârı olan 
iki teori arasında bölündüler. İlk teori, karakteri, üzerinde 
hiçbir hâkimiyetimiz olmayan değişmez bir kalıp olarak gö-
rür. Bu çocukça teoriyi ilerleyen sayfalarda ele alacağız.

İkinci teoriyse görünürde irade eğitimine sıcak bakıyor 
gibidir. Bu özgür irade teorisidir. Bizzat Stuart Mill2, bu 

2 Mantık, II, VI. kitap, II. böl., Paris, F. Alcan.
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doktrinin savunucularına, canlı bir “kişisel kültür” duygusu 
kattığını söyleyecek kadar ileri gitmiştir. Bir deterministin 
öne sürdüğü bu iddiaya rağmen, özgür irade teorisinin ken-
dimize hükmetmemize karşı en az diğer teori kadar tehlike 
oluşturduğunu ve sonuçta onun kadar cesaret kırıcı oldu-
ğunu düşünmekte hiçbir beis görmüyoruz. Gerçekten de, bu 
teori kendimizi özgür kılmanın basit, doğal bir iş olarak gö-
rülmesine sebep olmuştur. Oysa bu, psikolojik kaynakların 
çok iyi tanınmasını gerektiren, çok fazla emek isteyen uzun 
soluklu bir iştir.

Bu teori, basitliği sebebiyle bile birçok ince zekâlı, çalış-
ma aşkıyla dolu düşünürü iradenin şartları üzerinde çalış-
maktan alıkoydu. Bu sebeple psikoloji alanına —hatta insan-
lığa da denebilir— telafisi mümkün olmayan bir zarar verdi. 

İşte bu yüzden bu kitabı Bay Ribot’ya adıyoruz. Psiko-
loji araştırmaları yapmaktan aldığımız keyfi borçlu olduğu-
muz öğretmenimizden çok, Fransa’da metafiziği psikolojiden 
ayıran, bilim adamları gibi ilk defa akli durumlarının, irade 
durumların ve benzerin öncüllerini ve koşulsuz doğal ilinek-
lerini inceleyebilmek için bilinç olgularının doğasını ince-
lemeyi kararlılıkla bir kenara koyan ilk kişi olduğu için ona 
bu kitabı adıyoruz. Unutmayalım ki bu yöntem hiçbir şekilde 
metafiziği reddetmez: Psikolojiyi metafizikten dışlamaz, sa-
dece metafiziği psikolojiden dışlar ki bu apayrı bir şeydir.

Bu yöntem psikolojiyi bir bilim olarak ele alır. Bilim in-
sanının amacı sadece bilmek değil, yapabilmek için öngör-
mektir. Örneğin ışığın dalga biçiminde hareket etmesinin 
doğrulanamayan bir hipotezden ibaret olması, hipotez başa-
rılı olduğu sürece bir fizikçi için çok az önem taşıyorsa, bir 
psikolog için de hipotezinin —örneğin, sinirsel durumlar ile 
psikolojik durumlar arasındaki mutlak bir bağıntı olduğunu 
ileri süren hipotezin— başarılı olduğu sürece doğrulanamaz 
olmasının ne önemi vardır? Başarmak, geleceği öngörebil-
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mek, olguları dilediğimiz gibi değiştirmek, kısacası gele-
ceğin bizim istediğimiz gibi olmasını sağlamak, işte bilim 
insanının, dolayısıyla psikoloğun rolü budur. Hiç değilse 
kendimize görev addettiğimiz görüş budur.

Günümüzdeki irade zayıflığının nedenlerini araştırma-
mız gerekti. Bu zayıflığa karşı tek çarenin duygusal durum-
ların özenle işlenmesinde aranması gerektiğini düşündük. 
Bizi özgür kılacak duyguları yaratma ya da güçlendirme,  
kendimize hükmetmemize engel olan duyguları bastırma ya 
da yok etme yolları, okura sunduğumuz bu kitabın alt başlığı 
olabilir. Bu yola henüz bir taş koyan olmamıştı. Bu önemli 
göreve kendi payımıza düşen katkıyı sağladık. 

İrade terbiyesini soyut bir şekilde ele almak yerine uzun 
soluklu ve dirayetli bir zihinsel çalışmanın gerektirdiği gibi 
irade terbiyesini asıl konu olarak ele aldık. Öğrencilerin ve 
genel olarak tüm zekâ emekçilerinin bu kitapta çok faydalı 
bilgiler bulacaklarına inanıyoruz.

Birçok gencin  kendilerine nasıl hükmedeceklerini gös-
teren bir yöntemin olmayışından şikâyet ettiğini duydum. 
Bu konuda yaklaşık dört yıl süren çalışmalarımın ve derin 
tefekkürlerimin bana gösterdiklerini bu kitapla onlara su-
nuyorum.

Jules Payot
Chamonix, 8 Ağustos 1893
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İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

Yabancı ve Fransız basının gösterdiği takdir dolu ilgi, ilk 
baskıyı birkaç haftada tüketen okurların şevki, bu kitabın ne 
kadar vaktinde insanlara ulaştığını ve aydın okurların derin 
bir ihtiyacını karşıladığını kanıtlıyor.

Bize mektup yazan sayısız kişiye ve başta kitabın beşinci 
faslının birinci bölümünü desteklemek amacıyla çok değerli, 
sayısız belge gönderen hukuk ve tıp fakültesi öğrencilerine 
teşekkür ederiz. “Karamsarlığımıza” karşı çıkanlar da oldu. 
Gençlerin harekete geçmekten ve eylemden hiç bu kadar çok 
bahsetmediklerini söylüyorlar. Maalesef, harekete geçmek 
gerekirken konuşmak yetersizdir. Bize kalırsa gençlerin ço-
ğunluğu gürültü ve kargaşayı, yaratıcı eylemle karıştırıyor. 
Bu alanda en büyük yetkinliğe sahip kimseler, okullardaki 
gençlerin büyük kısmının boş işlerle uğraşan ve sinirli ki-
şilerden oluştuğuna inanıyor. Oysa boş işlerle uğraşmak ve 
sinirlilik, iradenin tedavi edilmesi gereken iki hastalığıdır.

İrade terbiyesinin pratik kısmı, tamamen övgüyle karşı-
landı. Fakat aynısı, üçüncü bölüm (1. Fasıl) ve birinci bölüm 
(2. Fasıl) için söylenemez. Bu noktalarda bize karşı çıkanla-
rın olacağını bekliyorduk ancak, aldığımız birçok eleştirinin 
meselenin özüne dokunamadığını düşünüyoruz.

Öncelikle, şunu fark etmelisiniz ki, düşüncenin irade üze-
rinde hiçbir etkisi olmadığını asla söylemedik. İçgüdüsel 
dürtülerin ve alışkanlıkların irade eylemlerimiz3 üzerinde 
çok büyük rol oynadığını vurguladık.4 Ama asıl savunduğu-

3 Volonté, irade, isteme yetisi anlamına gelirken volition iradenin eylemi anlamına 

gelir. [ed.]

4  Bkz. sayfa 25 vd.
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muz şey, bir yandan üstün bir iradenin eğilimlerimizi dü-
şüncelere boyun eğdirtmesi, diğer yandan da düşüncenin 
“aşağı eğilimlerin kaba kalabalığına” karşı doğrudan ve hız-
lı hiçbir güce sahip olmamasıdır. Bu tür düşmanlara karşı 
düşüncenin gücü dolaylıdır: Düşünce bu gücü var olduğu 
yerde, yani duygusal hallerden ödünç almalıdır, yoksa başa-
rısız olacaktır. 

Özgür irade savunucularının, özgürlük teorimize karşı 
çıkmalarını görmeyi beklerken, daha çok karakterin doğuş-
tan geldiğini savunanları karşımızda bulmuş olmamız epey 
tuhaftır. Dahası özgür irade teorisi, soyutlamalarla değil 
canlı gerçeklerle karşı karşıya kalan eğitimciler tarafından 
giderek daha fazla terk edilmiş görünüyor. Bu mevzularda 
muazzam bir yetkinliğe sahip olan Sayın Marion’un, özgür 
iradenin metafizik teorisinin, ancak kendi çabalarımızla ka-
zanılabileceğimiz gerçek —ve aslında sınırlı— özgürlüğün 
koşulları üzerinde çalışmamıza engel olduğu için bize pra-
tikte ne kadar zarar verdiğini, 1884-85 döneminde verdiği 
derslerde canla başla savunduğu bana bildirildi. Sayın Ma-
rion, ahlâkî dayanışma üzerine yazdığı tezinin önsözünde, 
Sayın Fouillée’nin özgürlüğümüzün düşüncesinin bizi özgür 
kıldığına dair görüşüne karşı, kendimizi bu kadar özgür sa-
narak aslında sahip olabileceğimiz özgürlükten emin olmayı 
unuttuğumuz şeklindeki uygulama açısından daha doğru ve 
daha faydalı olan görüşü ileri sürmüştür. Sayın Marion’un 
bu sözlerinden daha doğru bir şey yoktur. Büyük mücadeler-
le özgürlüğümüzü kazanmasını bilirsek ancak özgür oluruz.

Yazara, karakterin doğuştan geldiği görüşüne yeterince 
yer vermemesinden dolayı yöneltilen eleştiriye gelirsek, bu 
eleştiri bize karakterin ne olduğu hakkında epey kusurlu bir 
anlayış üzerine kurulmuş gibi geliyor.

Karakter basit bir töz değildir. Eğilimlerin, düşüncelerin 
vb. çok karmaşık bir sonucudur. Bu yüzden karakterin do-
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ğuştan geldiğini kabul etmek, beraberinde pek çok saçmalığı 
da kabul etmek demektir.

İlk önce bir sonucun, heterojen bir unsurlar dozajının, bir 
güç gruplandırma tarzının doğuştan geldiğini kabul etmek-
tir ki bu akla sığmaz.

Dahası bu, doğuştan gelen unsuru, kusursuz bir saflık 
halinde elde edebileceğimizi, bu unsuru doku halinde saran 
çevre ve eğitimin etkilerinden kolayca sıyırabileceğimizi ka-
bul etmektir ki bu imkânsızdır. Bu imkânsızlık, bizi doğuş-
tan gelen özelliklerin oynadığı role olabildiğince şüpheyle 
bakmaya mecbur bırakıyor.

Son olarak, karakterin doğuştan geldiğini kabul etmek, ki-
şisel tecrübelerimizin, eğitimcilerin tecrübelerinin ve bütün 
insanlığın uygulamalarının karşı çıktığı bir iddiayı da bera-
berinde getirir: Bu da, karakterin ana unsurlarının, eğilim-
lerin sonsuza dek değiştirilemez olmasıdır! Kaldı ki bunun 
böyle olmadığını (İkinci Fasıl, Üçüncü Bölüm) ve bir duygu 
değiştirmenin, bastırmanın veya güçlendirmenin mümkün 
olduğunu ispat ettik. Eğer insanların tamamı böyle düşünü-
yor olsaydı, kimse çocuğunu yetiştirme zahmetine girmezdi. 
Tabiat, değişmez kurallarıyla bunu tek başına üstlenirdi. 

Bu teorik görüşler, karakterin doğuştan geldiğini savunan 
öğretiyi çürütmeye yeter de artar. Kesin bir karara varılma-
sı için karakter üzerine yapılan son çalışmaların okunma-
sını tavsiye ediyoruz.5 Özellikle de Paulhan’ın çalışmasının 
üçüncü kısmı incelensin ve orada aynı bireyde çoğunlukla 
birden fazla karakterin olduğu, yaşla beraber evrimin yeni 
eğilimler getirdiği ya da eskilerini yok ettiği, aynı kişide sık-
ça karakter birbirinin yerine geçtiği görülecektir. Dolayısıyla 
bu, karakterden daha ender bir şey olmadığı anlamına gel-
mez mi?

5 Ribot, Revue philos., Ekim 1892 ; Paulhan, Les Caractères, 1. cilt 237 sayfa, 1894, 

Alcan; Perez, Le Caractère de l’enfant à l’homme, 1892, Alcan.
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Çocuklar büyük çoğunlukta bir eğilimler kargaşası ser-
gilerler: Eğitimin amacı da tam olarak bu karışıklığı düzene 
sokmak, istikrarı ve bütünlüğü sağlamak değil midir? Hatta 
çoğu zaman, artık düzenin sağlandığı düşünüldüğünde her 
şeyi altüst eden bir fırtına misali ergenlik krizi gelip çatar: 
Kargaşa yeniden başlar ve artık bir başına kalan genç adam, 
ahlâkî birleşim görevi için kendine düşen çabayı göstermez-
se, kendi karakterini yaratamazsa, bahsettiğimiz (s. 25) “kuk-
lalar”dan birine dönüşür.

Ayrıca, eğer karakter doğuştan geliyor olsaydı, her insan 
doğduğunda kendisine bahşedilmiş mutlu bir hediye olarak 
hayatın birliğini hali hazırda bulsaydı, etrafımızda karakter 
sahibi insanlarla karşılaşmamız gerekirdi. 

Peki, nerede bunlar?
Bunları bize siyaset dünyası mı sağlayacak? Durumu 

daha sancılı kılan üstün istisnalar haricinde, orada yüce bir 
amaca vakfedilmiş pek hayat göremiyoruz: düşünce ve duy-
gu dağınıklığı öyle büyüktür, kargaşa öyle yaygındır ve ve-
rimli eylemler öyle nadirdir ki genellikle yetişkin bedenlerde 
çocuk ruhları buluruz.

Edebiyatta, 1870 kasırgasından sonra eline kalem alanla-
rın adeta oybirliğiyle insan denen canlının yüceltilmesi için 
tüm çabalarını ortaya koyduğunu görmedik mi? Tutku art-
tıkça doğum oranlarının azalması, Manzoni’nin6 görüşünün 
ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. İçimizdeki en asil, en 
yüce şeyleri kamçılamak yerine neredeyse tüm yazarlarımız, 
hep en aşağı içgüdülerimize hitap etti: Bizi omuriliğe ve be-
yin sapına indirgediler. Düşünürlerin edebiyatı yerine, bize 
kafasıyla bedeni arasındaki bağlantıyı koparmışların edebi-
yatını sundular.

Fakat bunu sürdürmek  neye yarar ki? Şayet karakter, 
birliği ve istikrarı dayatıyorsa, bunun yanı sıra daha yüce 

6 Bkz. s. 208.
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amaçlara yönelmeyi gerektiriyorsa, karakterin doğuştan 
gelemeyeceği açık değil midir? İçimizde bulunan doğal kar-
gaşanın hiç istemediği bu birlik ve istikrarın yavaş yavaş 
kazanılması gerekir. Bunu yapamayanlar ya da yapmak iste-
meyenler, aynı şekilde insan kişiliğinin yüceliğini oluşturan 
şeyden de vazgeçmelidirler; yani özgürlükten ve kendilerine 
hükmedebilmekten.7 

Jules Payot
Bar-le-Duc, 20 Ocak 1894

7 Şu soruyu yanıtsız bıraktığı için yazara sıkça sitem edildi: “Kendimize hükmetme-

yi başardık diyelim, şimdi ne yapacağız?” Yazar, eserinin psikoloji eseri olduğunu 

ve yeterli olduğunu söyleyebilir. Fakat gerçekte yazar, tamamlayıcı bir parçası ve 

aslında epey zamandır hazırlık aşamasında olan hayat felsefesi olmadan İrade Ter-

biyesi’nin eksik kalacağını düşünüyor.
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YİRMİ YEDİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

On üç buçuk sene içinde İrade Terbiyesi yirmi yedinci 

baskısına ulaştı ve neredeyse her Avrupa diline çevrildi. Bu 

başarı, bu kitabın ne denli büyük bir ihtiyacı karşıladığını 

ispatlıyor. Yazarın aldığı mektuplar, günümüz gençlerinin 

düşünce şeklini ortaya koymaktadır.

Yaşadığımız çağ zihinsel huzursuzluğa neden oluyor. 

Tamamen dinlenmiş olmaktan gelen zihin huzuru ne dog-

malarda ne kurumlarda bulunuyor. Bir zamanlar kaygılı zi-

hinlere güvenli bir sığınak sunan Katolik Kilisesi bile kendi 

içindeki ciddi uyuşmazlıklarla uğraşıyor. 

Siyasette, sosyolojide ve ahlâk felsefesinde tartışılmayan 

hiçbir prensip kalmadı. Ancak lise ve üniversitelerde hak-

kında hiçbir şey bilinmeyen, irade konusuna değinilmedi. 

Ahlâkî açıdan bu, gelenek ve yenilik arasında faydasız bir 

çekişmedir. Gençler önlerinde bir engelle hayata başlıyorlar. 

Uzun ve dirayetli bir şekilde sabretmeyi, çıkar gütmemeyi, 

yöntemli şüpheciliği öğrenemiyorlar. Oysa bunlar, akıllı bir 

insanın en temel özellikleridir.

Tahammülsüzlüğe meylediyorlar, dolayısıyla bilginin 

göreceliği öğretisini günlük hayatlarında etkin bir şekilde 

uygulayamıyorlar. Özgürlük disiplinini içlerinde özümse-

mediklerinden yeni fikirler doğurmalarını sağlayacak olan 

“gerçeğin ruhunun” peşine düşme alışkanlığını kazanamı-

yorlar. Çok çabuk bir taraf seçiyor ve seçer seçmez daha üs-

tün sentezleri detaylandırmada ya da başka bir deyişle ger-

çeği araştırmakta beceriksiz oluyorlar.
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Her insan, ruhunu gerçeğe adamalıdır. Özgürlük, insanın 
kendini hayatın gerçeklerine göre şekillendirmesidir. Dolayı-
sıyla özgür olmak demek, insanın hem kendisi hem de kendi 
dışındaki unsurlarla hayatın gerçeklerini kaydeden yasaları 
ve kendi gücünü keşfetmesidir. Şayet bu iki şart yerine geti-
rilmezse kişiliğin eksiksiz ve uyumlu bir şekilde geliştiril-
mesi imkânsız olur.

Fakat bu sağlamlaştırılmış bilinç ancak eyleme geçerek 
elde edilebilir. Kişi, kendi eylemlerini gözlemleyerek en de-
rin eğilimlerimizi saklayan önyargı ve telkin pelerinini yavaş 
yavaş delip geçebilir. Emerson, bunun ne kendi kişiliğiyle 
ne başkalarının ne düşündüğüyle ilgili bir vazife olduğu-
nu; bunun hem entelektüel hem pratik hayatta uygulaması 
zor olsa da her şeyin küçüklüğünü ve büyüklüğünü günışı-
ğına çıkaracak olan kural olduğunu söylemiştir. Dolayısıy-
la kaderimizde yazan başarıları gerçekleştirmek istiyorsak 
kendimizin net bir şekilde farkında olmalıyız. Kendimizi ta-
nımazsak, gelişimimizi mahveden ve bizi temel eğilimleri-
mizi şiddetlendirmeye iten durumların, telkinlerin ve hatalı 
inançların oyuncağı oluruz.

Kaderimizi gerçekleştirmek için ilerlediğimiz sisin için-
de kendimizi fark etmeli, gerçekliklerden ders çıkarmalı, ne-
densellik kanunuyla hareket etmeliyiz. Kendimizi bir gemi 
sürer gibi yönetmeliyiz. Eğilimler dalgalar misali bizi yut-
maya çalışsa da tersten esen rüzgârdan faydalanarak onları 
bizi desteklemeye zorlayarak limana varmalıyız. Refleks ola-
rak yapacağımız eylemler yalnızca eğilimlerimizi gün yüzü-
ne çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda sosyal yapımıza 
egemen olan büyük ahlâk yasasına da belirginlik kazandı-
racaktır. Kişiliğimizin gelişmesi, ortak vazifemize sağladığı-
mız katkı, büyük ölçüde başkalarının entelektüel ve ahlâkî 
zenginliğine bağlıdır. En üstün kişisel gücümüze ancak en 
üstün dış desteğin ve adaletin sağlanmasıyla ulaşabiliriz.
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Ancak sebep-sonuç kanununa bağlı kalarak temel eğilim-
lerimizi ve irademizin zekice gelişimini yavaşça keşfedebil-
memiz için sükûnet şarttır. Geçmişte aldığımız ansiklopedik 
eğitimin getirdiği amatör alışkanlıklara karşı direnmek zo-
rundayız. Gereksiz şeyler okunmasından ve modern hayatın 
kaygısına seyre dalmaktan kaynaklanan zihin dağınıklığına 
karşı direnmek zorundayız. Çözelti, güzel, düzgün kristallere 
dönüşmek için duruluğa ihtiyaç duyar. Aynı şekilde, eğer te-
mel kişiliğimizi canlı, diri alışkanlıklara yontmak istiyorsak 
biz de tefekkürü bir ihtiyaç haline getirmeliyiz.

Jules Payot,
Chamouni, 10 Nisan 1907


