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NIETZSCHE'NİN KADINLARI

"Beni Hepsi Seviyor"

"Kadınlara mı gidiyorsun? Kırbacını unutma!” Fricdrich Ni- 
etzschc ve kadınlar söz konusu olduğunda hiç tereddütsüz kötü 
ün salmış bu iki cümle akla gelir ki, ünlü filozof Böyle Buyurdu 
Zerdüşt adlı eserinde bu sözleri yaşlı bir kadının ağzından söy
lemektedir. Filozof, yüzyıldan fazla bir zamandır kadın düşma
nı olarak damgalanmakta ve BÖyk Buyurdu Zerdüşt'ün başka 
bölümlerinde de kadın kimliği benzer biçimlerde aşağılanmak
tadır: Her şeye rağmen Nietzsche’yi tek bir bakış açısından de
ğerlendirmek ona büyük haksızlık olacaktır; nitekim düşünür, 
aynı eserinde, bambaşka ifadelerle kadın olgusunu tanrısallaştır- 
maktadır da. Filozofun kadın dünyasıyla olan gergin ilişkisi ile 
ilgili ilk anlamlı izlenim, yıllarca dostu olan Paul Deussen’iıı an
lattıklarıdır: Friedrich Nİet:schc'yle Anılar (1901) adlı kitabın
da, birlikte öğrenim gördükleri Bonn’da yaşadıkları bir olayı 
şöyle aktarmaktadır: "Nietzsche, Şubat 1865hc bir gün tek başı
na Kölıı'e gitmişti. Oradaki bir görevli rehberliğinde kentin 
önemli mekânlarını gezmiş, daha soııra da rehberine, bir resto
rana gitmek istediğini söylemiş: Fakat rehber onu pek de hoş 
gözle bakılmayan bir eve götürmüş. Ertesi gün Nictzsche bana
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orada gördüklerini şöyle anlatmıştı: “Kendimi birdenbire yal
dızlı kıyafetlere ve tüllere bürünmüş, bana işveli gözlerle bakan 
onca yaratığın arasında buldum. Afallamış bir halde bir süre 
durdum, sonra içgüdüsel olarak doğruca, çevremdeki ruhu olan 
tek varlıkmış gibi görünen piyanonun başına koştum ve tuşları
na basmaya başladım. Bana bakmayı bıraktılar ve ben de özgür
lüğüme kavuştum."

Klasik Filoloji ve İlahiyat öğrenimi gören yirmi bir yaşında
ki bu genç öğrenci, istemeden bir geneleve gitmiş, erotik ve baş
tan çıkartıcı olan bu yaldızlı dünyaya tek kelime bile etmeden 
sırtını dönmüştür. İç güdüleriyle hareket etmiş ve sanata sığın
mıştır. Yalnızca sanat, bu hayasız “yaratıkların" tehdidinden 
genç adamı koruyabilecektir. Nicizschc’nin sanatı tercih etmesi 
küçümsenmemelidir. Müziğin Ruhundan Tragedya*nm Doğuşu 
adlı eserinde, yaşam felsefesini önemle vurgulamaktadır: (...) 
Evren ve varoluş yalnızca estetik fenomenler olarak varlıklarım 
sonsuza kadar haklı çıkarırlar. Friedrich Nietzsche’nin acı bir 
Şekilde tecrübe edeceği gibi, estetiğe dair bu önemli şartını hiç
bir kadııı yerine getiremeyecektir: buna karşın sanat vazgeçil
mez olduğunu ispatlayacaktır.

Nietzsche. her defasında kadınlardan kaçıp “sanatçının" ve 
“filozofun" fildişi kulesine sığınmaktadır. Şen Bilim adlı eserin
de ve “ Kadınlar ve Uzağa Olan Etkileri" adlı aforizmasında, ka
çışının amaçlarına değinmektedir: B/> erkek kendi gürültüsünün 
ve yarattığı eserlerin yangınlarının tam ortasında durduğunda, 
yamrulan kayıp giden sessiz ve mucizevi varlıklar görecek, on
ların sahip olduğu huzur ve sükunete gıpta edecektir -  onlar ka
dınlardır. Bu kadınların varlıklarında, kendisinin neredeyse da
ha iyi bir suretinin yaşadığım düşünecektir: sükunetin bu me
kânlarında, en gürültülü deniz yangınları hile bir Ölüm seslili
ğine bürünecek ve yaşamın kendisi, yaşamla ifgili hır rüyaya
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dönüşecektir. Ancak! Ancak! Benim aziz hayalperestim, en gü
zel yelkenlide bile ne kadar çok ses ve gürültü vardır ve maale
se f ne de sefil gürültülerdir bunlar. Kadınların sihri ve en güç
lü etkileri, filozofların dilinden konuşmak gerekirse, “actio in 
distans," yani uzun mesafeden etki sağlayabilmeleridir. Ve bu 
kavramın içinde İlk önde gelen ve en Önemli olan şey -m esafe
dir!

Nietzsche’ye bu sözleri söyleten tecrübedir; çünkü yaşam 
mekanizmasının işleyişinin ve temel estetik ihtiyacını karşıla
masının. kız kardeşi gibi kavgacı kadınların sefılaııe kuru gürül
tülerinin tehdidi altında bulunduğunu biliyordu. Belki de Ni- 
etzsehe gerçek yaşamda kadınlara kendini ifade edemeyecek ka
dar çaresiz ve özgüvenden yoksun olduğunun farkındaydı. Böy
le bir tahmin Ecre Ho- zamanj geldi havada yangın ko
rno'da yapağı bir sente- Kusu var. Artık herkes çırılçıplak, İyiler 
ze bakıldığında, man- ve Kötüler! Anlamına varmış olanlar İçin 
tikli bir sonuçtur; İrade* bu dünya böyle kıyafetsiz haliyle bir 
ye mutlak hakimiyet ge- bayram yeri! (...) Huzur kaplıyor içimi.
rektıdir, cesurca, ayak- Bütün geleneklerin ve mahremiyetlerin
tan  üzerinde durabil- sonu geldi."
»telidir insan, yoksa ... . .

Nıetzsche, 1883 Yaz ıhiçkimseyi sevemez.
Bunu özellikle kadıncıklar çok iyi bilmektedir; özgüvenden yok
sun ve yüzeysel erkekler onların umurlarında bile olmaz.

Ancak gerçekle, Nictzsclıe’nin konuya yaklaşımı böylesi ta- 
■ rafsız ve salt felsefi bir tutumda değildir. Zaman zaman gerçek 
yaşamda varlığını sürdüren şehvet duygusunun şeytani tuzakla
rı karşısında, nefsine yenik düşmektedir. Filozof, kadınlardan ve 
hatta erkeklerden bile uzak durmamıştır. Kadınlarla yakın tema
sa geçmiş olduğu kuşku götürmez. 1865 yılının Fkim ayından 
itibaren öğrenim gördüğü Lcipzig’de de aynı olayın olduğu tah-
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m in edilmekle birlikte, Cenova ya da Nizza'daki genelevlerden 
birinde frengi hastalığım kaptığı bilinmektedir. Nictzsche ese
rinde, fuhuşun resmi bir kimlik kazanması gerektiğini sık sık 
vurgulmaktadır; bıı savın temelinde ise erotik düşüncelerin ol
duğu kuşku götürmez.

Cinselliğe karşı dini bir yaklaşımının olduğunu düşünmek 
yanlış olur. Tam tersine cinsellik konusunda daha aydınca bir 
anlayışı savunmaktadır. Bunu yaparak kendisine de zarar vermiş 
olan toplumsal baskıların ve kısıtlamaların tümüne tepkisini 
göstermektedir. Örneğin Deccal adlı eserinde, erotik özgürlüğe 
olan inancım dile getirmiştir: İffet üzerine verilen vaaz, - tabiata 
aykırı olmaya yönelik açıkça yapılan toplumsal bir kışkırtmadır. 
Cinsel yaşama yönelik her kınama, bu kavramın "kirli” tanı
mıyla her defasında kirletilmesi, yaşamın kutsal ruhuna karşı iş
lenen ast! günahtır, Nietzsclıe, yaşamı boyunca Hıristiyanlığın 
topluma empoze ettiği bu “insan doğasına aykırı olma” olgusu
na karşı mücadele vermiştir. Ancak sonunda, 19. yüzyıl aşk an
layışını alt edemeyeceğini anlamıştır. Bunu cıı iyi Şen Bilim 'dc 
gcçeıı “ Kadınlık İffetinden” başlıklı aforizması açıklar. Nietzsc- 
lıe burada “terbiyeli kadınların yetiştirilme tarzını” eleştirmekte
dir: Biitiin dünya onların şehvetle ilgili konularda mümkün oldu
ğunca bilgisiz yetiştirilmeleri ve benzer kavramları ima eden 
her şeye karşı derin bir utancın, tahammülsüzlüğün ve bunlar
dan her zaman kaçma arzusunun, ruhlarına işlenmesi gerektiği 
konusunda hemfikirdir. Ya sonra! Her şeyin üstünde tuttukları, 
en çok özledikleri evlilik olgusu ile ve onun aracılığıyla korkunç 
bir yıldırımın çarpması gibi hakikatin ve bilginin içine savrula
cak, aşkın ve utancın çelişkisini göreceklerdir. Hazzı, teslimiye
ti, görev sorumluluğunu, merhameti. Tanrı'yla hayvanın beklen
medik alakalarını fark etmekten dolayı duydukları korkuyu ve 
kimbilir daha neleri aynı anda hissetmek zorunda kalacaklar!
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Hakikatte oluşan ise, kendi dengini arayan bir ruhun kördüğüm 
olmasıdır. Kadınların böyle bir bilmecenin çözümüne, ya da 
böyle bir çözümün bilmecesine nasıl ulaştıklarım ve bu sırada 
zıvanadan çıkmış zavallı ruhlarında ne kadar ürkütücü ve derin
lere uzanan şüphelerin canlandığını en bilge insan sarrafının 
merhametli merakı bile tahmin etmeye yetmez.(...) Ardından ge
len, tıpkı daha önceki gibi aynı derin sessizlik: Çoğunlukla ken
dine karşı bir suskunluk ve* kendi gözlerinin içine bakamamaz- 
lık.

Bu ruh düğümlenmesini Friedrich Nietzsche de çözümleye
mez; çünkü içinde bulunduğu çağın cinselliğe karşı düşmanlığı 
felsefi eleştirilere karşı dokunulmazdır. Nietzsche için bunun 
anlamı, en mahrem ihtiraslarını ancak gizlice yaşayabilecek ol
masıdır; tabii beraberlerinde getirecekleri karmaşayla birlikte. 
Friedrich Nietzsche’nin kadınlara karşı tutuk tavrının temelleri, 
çağının toplumsal ahlâk yapısının içinde ve de çocukluğunda 
oluşmuştur. Filozof, 15 Ekim 1844’te, Leipzig yakınlarında kü
çük bir köy olan RÖcken’de dünyaya gelmiştir. Bir protestan pa
pazı olan babası Carl Ludwig Nietzschc’nin 30 Tenıınuz 
1849’daki ölümünün ardından, 1850 yılında ailece Nmımburg’a 
göç ederler. Friedrich orada, tam altı kadın tarafından sıkı bir 
gözetim altına alınır: Annesi Franziska Nietzsche, kızkardeşi 
Elisabeth, babaannesi Erdmııthe Nietzsche, iki bekâr halası Ro- 
salie ve Auguste Nietzsche aynca Mine diye çağırdıklan ev hiz
metkarları Wilhelmine Arnold ile altılı grup tamamlanmaktadır.

• Kadınların evdeki hakimiyetleri ve babasının erken ölümii, 
delikanlıyı derinden etkiler. 1858 yılından itibaren ünlü bir yatı
lı okut olan Pforta Koleji’ndc okuyan Nietzsche 1864 yazında, 
henüz yetersiz ama son derece anlamlı olan Benim Hayatını baş
lıklı bir otobiyografi yazar. Kitabında kendi değerlendirmesini 
yapmıştır: Çocukluğumun ilk yıllarını kapsayan dönemi çok az
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biliyorum; bu dönemle ilgili bana anlatılmış olanları ise buruda 
aktarmak istemiyorum. Muhakkak ki fevkalade birer anne baba
ya sahiptim, özellikle de bu kadar mükemmel bir babanın, ölü
müyle, bir yandan beni baba desteğinden ve aile yaşantımızı 
idare etmesinden bizi mahrum bıraktığına, diğer yandan ise ru
huma ciddi ve gözlemci kişiliğimin ilk tohumlan m ektiğine hiç 
kuşkum yok, Belki de İmhamın ölümü ile birlikte gelişme döne
mim boyunca hiç erkek gözetiminde bulunamayışımın bana za
rarları olmuştur.

Friedrieh, babasını hayranlıkla .savunurken, kadınlardan olu
şan ev halkını eleştirmektedir. Evde hüküm süren son derece di
siplinli ve muhafazakâr yönetim düşünüldüğünde, bu durum pek 
de şaşırtıcı değildir. Nietzsche on dört yaşına basıp Pforta Kolc- 
j i ’ne gittiğinde bile Naumburg’un sofuluk derecesindeki erdem 
anlayışına bağlılığı sıkı gözetim altında tutuluyordu. Halası Ro- 
salie’deıı 1863’te aldığı bir mektup bunu ispatlar niteliktedir: 
“(...) ve iraden insani ve Tanrısal düzene ne çok kez boyun eğ
mek zorunda kalacaktır (gerçi bu bütün yaşamın boyunca böyle 
olmalı ama öğrenciyken bu daha da zordur, değil mi?) ve şehve
tin gücünü, T ann’nın sana bahşettiği diyanetti kalbinin vc de ru
hunun gücüyle yenmelisin! Sevgili Fritz! Sana bunun için Tan- 
rı’nın yardımını diliyorum! Tanrı’nın varlığını her zaman içinde 
hisset ve mücadelende zafer kazanıp itaat edebildiğinde ve ders
lerinde başarılı olduğunda, yüce Tanrı’nın her zaman seninle ol
duğunu vc sana yardım ettiğini daima söylemelisin!”

Nietzsche. iyi bir dindar olabilmesi için kendisine dayatılan 
bu öğretileri, gittikçe daha gönülsüz bir şekilde yerine getirmek
tedir. Sonraları yazdıklarıyla, “insani vc Tanrısal düzeni” yerle 
bir edecektir. Bütün bunların sonucunda, “şehvetin gücü"nü 
bastırmasının sebebi artık salt dini nedenler değildir. Ünlü filo
zof. el sürülmemiş cinsel-erotik duygularım başka alanlara yön
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lendirmiştir. Nietzsche’nin bu teşebbüslerinde kullandığı mas
keler çok yönlüdür. Büylcce yaşamı boyunca tabiri caizse "he
vesi kursağında kalmışlığın" çeşitli hallerini tecrübe edecektir.

Yetiştirilme tarzından gelen Naumburg’un katı davranış ku
rallarıyla, cinsel dürtülerini dengelemek zorunda olduğu için Ni- 
etzsche’nin erotik patlamalarını anlamak doğrusu zaman zaman 
güçleşmektedir. İçindeki çatışmaları akılcı bir şekilde aşması 
her zaman mümkün olmamaktadır. Nietzsche, aldığı katı ve mu
hafazakâr terbiyeden hiçbir zaman kurtulamamıştır. Matta yetiş
kin bir erkekken bile özellikle annesi ve kızkardcşİ işin içinde
lerse, öğrendiği kalıplara girmesi gerektiğini düşünmektedir. 
Hiç kuşku yok ki, ilahi ahlâkın bütün kısıtlamaları. Nietzsc
he’nin içine kazınmıştır. Onlardan kurtulamamakta ve bunu her 
denediğinde sonuç tam bir felaket olmaktadır.

Psikanalitik anlamda bir katarsisin bu durumda asla mümkün 
olamayacağı tanısını koyan da bizzat Nietzsche’den başkası de
ğildir. 1862'nin Paskalya tatilinde on yedi yaşındaki bir Pforta 
Öğrencisiyken yazdığı Kader ve Tarih başlıklı kompozisyonun
da, bu ikilemi kesin bir dille teşhis eder: (...) çocukluğumuzda 
edindiğimiz izlenimler, ebeveynlerimizin üzerimizdeki etkileri ve 
yetiştirilme tarzlarımızın kökleri içimizde o kadar derinlere kök 
salmıştır ki, sahip olduğumuz bazı katı ön yargılarımızı mantık
sal nedenlerle ya da salt istediğimiz için içimizden sökiip atmak 
o kadar da kolay değildir. (...) bireysel yürekliliğimizin ve cüret
kârlığımızın hisleri: bütün bunlar, sonucu belirsiz bir mücadele 
içinde savaşırlar ancak acı tecrübeler ve hüziin dolu hadiseler, 
en sonunda kalbimizi o eski çocuk inancımıza geri götürür. Öğ
renci, geleceği görürcesine kesin bir problemin tanımım yap
mıştır: mantığın ve iradenin, "yetiştirilme tarzı" vc “ alışkanlığın 
gücü" karşısında hiçbir şansı yoktur.

Genç öğrenci her şeye rağmen bu ahlâk hapishanesinden
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kurtulmanın yollarını arar; çünkü içinde duyduğu vicdan azabı 
artık neredeyse dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır:

Bilmiyorum neyi sevdiğimi,
Huzurum hiç kalmadı 
Bilmiyorum neye inandığımı 
Ya da niye yaşadığımı?

Artık kendisi için hayati önem taşıyan bir strateji uygulaya
rak, içinde bulunduğu bu krizi az çok başarılı bir şekilde atlata
bilmiştir: İnanılmaz bir iştahla Antik Edebiyata merak sarmıştır; 
çünkü orada şehvet birçok yönüyle yaşanmaktadır* Genç öğren
ci, yazarak ve çeviriler yaparak Naumburg’ımkine taban tabana 
zıt bir dünyaya yakınlaşmaktadır. Edinmeye başladığı bu kültü
rün olgunlaşmasıyla ilgili serüvenlerini şöyle betimlemiştir: 
Klasik araştırmalara yönelik zaafım da giderek artyordu. Başta 
Platon ve en sevdiğim eseri Symposion olmak üzere Sofokles, 
Kşil ve diğer Yunanlı şairlerin bende bıraktıkları ilk izlenimleri, 
her zaman en hoş hatıralarım arasında yad ediyorum. Bu arada 
dinle uzaktan yakından hiç alakası olmayan bir tanrıyla tanışır: 
Dionysos, şarabın, zevkin ve eğlencenin tanrısı, Nietzsche za
man zaman ondan kopsa da bu tanrı onu bir gölge gibi takip 
eder. Nietzsche, Dionysos aracılığıyla, gerçekte yaşayamamak- 
la birlikte, bütün şehvetini yazmak suretiyle gün ışığına çıkara
biliyordu. 1889 yılındaki ruhsal çöküşünden kısa bir süre önce 
de tekrar Dionysos’un müridleri arasına girmiştir: Dionysos ad* 
/; filozofun çırağıyım ben, kutsal biri olmaktansa satir olmayı 
tercih ederim.

Nietzsche felsefe yaparak, şiir yazarak ve müzikle uğraşarak, 
cinsel ihtiraslarını yıllar boyunca kontrol altında tutmayı başar
mıştır. Yazmak, onun için artık hayati bir önem taşımaktadır. 1 
Temmuz 1877’de Mahvida von Meysenburg'a yazdığı bir mek-
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lupta varoluşuyla ilgili bu ön koşula şöyle işaret eder: Bu mürek
kep denilen madde iğrenç bir şey ve kendi rızamla hayatıma gir
di, Ona da hile katmışlar ve dünyadaki biitiin yiyecekler sahte, 
ama mürekkep bizim için yine de iyi bir gıdadır.

Neredeyse 18 yaşına gele» lise öğrencisi, artık Yunanlı idol- 
lerinden arınmış olarak yazı masasında harikalar yaratmaya baş
lamıştır, Nietzsche, 28 Temmuz 1862’de sınıf arkadaşı Ra- 
imund Granicr'e mektup yoluyla bir hikâye taslağını gönderir. 
Hikâyenin başlığı Euphorion'dur. Ancak burada söz konusu 
olan, Goethe‘nin Faust'ta betimlediği gibi hayalperest bir Eup- 
horion değildir, la m  tersine, edebi yazıları hiçbir değer içerme
dikleri için, Nietzsche ağır bir krizin pençesine düşmüştür: 
Odamda ölüm sessizliği var -sadece kalemimin kâğıt üstündeki 
hışırtısını duyuyorum- çünkü yazarak düşünmeyi çok seviyorum. 
(...) önümde, kara kalbimi içinde boğabileceğim bir mürekkep 
kutusu, boğazımı kesmeye alışabileceğim bir makas, kendimi te
mizleyebileceğim müsveddeler ve bir de lazımlık var. Karşı da
irede zaman zaman ziyaret ettiğim ve iffetli halinde huzur bul
duğum bir rahibe oturuyor. Onu çok iyi tanıyorum, baştan aşa
ğı bütün ayrıntılarıyla, hatta kendimden daha iyi. Eskiden zayıf 
ve güçsiiz rahibeydi o -bense doktordum ve onun kısa zamanda 
şişmanlamasını sağladım.

Okur burada, hiçbir antik maske, aldatmaca ya da engel ol
maksızın, Nietzsche’niıı karanlık iç dünyasını tüm çıplaklığıyla 
görebilir. Evine kapanmış, intiharın eşiğindeki bu depresif genç, 
uydurma bir tıp kılıfına gizlenmiş olarak, bir rahibeyi kötü 
emellerine alet etmektedir. Bir papazın iyi terbiye görmüş oğlu 
için böylesi bir fantezi tam bir fiyaskodur. Fakat hepsi bu kadar
la bitmiyor. Rahibenin erkek kardeşi de aynı biçimde, sonunda 
elden ayaktan düşünceye kadar, hayali bir tecavüze uğramakta
dır. Erkek kardeşi de onunla birlikte oturuyor ve ikisi geçici bir
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evlilik yaşıyorlar. Delikanlı benim için fazla şişman ve fazla kü
çüktü; onu zayıflattım, sonunda tam bir cesede döndii. Bugün
lerde ölecek -ki bu bana büyük keyif veriyor- çünkü onu en ince 
ayrıntısına kadar inceleyebileceğim. Nietzsche, eşcinsel aşkı sık 
sık konu edinmiştir. Platon’un Symposion adlı eserini yere göğe 
sığdıramaması boş yere değildir.

Ancak Friedrich Nietzsche. kendi eseri Eııphoriona, Pla
ton’dan esinlendiği “Aşk İdoKi”ne, hatırı sayılır miktarda sadist 
eğilimli fantezilerini de katmıştır Bu taslak, iç dünyasına ilişkin 
daha birçok İpucu yakalamaya olanak sağlar. Euphorion acılar 
içinde kıvranıyordu ve inliyordu çünkü omuriliği kuruluğu has
talığından ntuzdaripti. O zamanki yaygın inanışa göre, omurili
ğinin kuruması, haddinden fazla yapılan mastürbasyonun işare
tiydi.

Ancak Nietzsche’nin tehlikeli cinsel teşebbüsleri, protestan 
vicdanı tarafından zaptediliyordu. Mektubunda Granier’e, ilk 
bölümü tamamladıktan sonra iğrendiğini ve bütün yazdıklarını 
imha ettiğini bildiriyordu. Bunun yerine arkadaşına bambaşka 
şeyleri -iki tane ilahiyi sunuyordu. İlahilerden birinin ilk kıtası, 
boyunca günaha girmiş ve tekrar T ann’ya dönmek arzusunda 
olan genç öğrencinin ruh haliyle ilgili olarak aydınlatıcıdır:

Korkuyorum günahlardan 
Gecenin dipsiz karanlığından 
Ve bakmak İstemem geri 
Btrakamam seni 
Gecelerde korkmuş ve üzgün 
Sana bakarım ve tutmak isterim 
Seni...

Lâkin Friedrich Nietzsche sonraki yıllarda hep yeniden yeni
lecektir. Belki de bunun sebebi, sözkonusu karşı cins olunca,
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kendini zaman zaman aşağılamasıdır, örneğin Ecce Homo'ûakı 
şu oldukça tuhaf pasaj gibi: Kadıncıkları tanıdığımı burada söy
lemeye cüret edebilir miyim? Bu, Dionysos'un bana bahşettiği 
drahomama içinde bir yetenektir. Kimbilir? Belki de ben , son
suz dişiliğin ilk psikoloğuyumdur. Beni hepsi seviyor -eski bir 
hikâye: kaile alınmayan “bahtsız" kadınlar, doğurganlık bece
rilerini kaybetmiş olan "eşitlikçi” olanlar... Kendimi parçalat
mak istemediğim için şanslıyım: her şeyiyle dişi olan kadın se
verse, parçalar.,. Ben bu sevimli azgınlan tanıyorum... Ah, ne 
tehlikeli, ne sinsi küçük bir yırtıcı hayvan! Ve bununla beraber 
ne kadar da hoş!"

Sonraki bölümde, Nictzsche’nin gerçekte nasıl bir tutum 
sergilediğini göreceğiz.
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AŞK GİRİŞİMLERİ

"Peri Kızı'nın Peşinde

Friedrich Nietzsche 13 Mayıs 1877*de, anne gibi gördüğü ar
kadaşı Malwida von Meysenburg’a, bir tren yolculuğunda yaşa
dığı hoş olayı şöyle anlatır: Cenova’dan Milano’ya kadar tiim 
yolculuğum, M ilano'lu bir tiyatro topluluğuna mensup, çok hoş, 
genç bir balerin eşliğinde geçti; Camilla era nıolto simpathica, 
ah, I fal yoncamı duymalıydınız! Eğer bir paşa olsaydım onu alıp 
haremime götürürdüm ve üzgün olduğum zamanlarda benim 
için dans etmesini isterdim. Onun uğruna hiç olmazsa birkaç 
giiniimü dalıa Milano'da geçirmediğim için, kendi kendime hâ
lâ kızıyorum.

Dilck-şart kipinde konuşmak, Nietzsche için tipik bir du
rumdur, Ne zaman bir kadını beğetısc, harekete geçmek için ih
tiyaç duyduğu cesaretten yoksundur. Cesaretini toplayabildiği 
zaman ise, şaşılacak durumlar meydana gelir. Kadınların dünya
sına yaptığı daha ilk ziyarette tutukluluğu göze çarpar. On sekiz 
yaşındaki öğrencide 1863 yazının son aylarına doğru evlenme 
niyeti belirmeye başlar, 29 Ağustos’ta annesine ve kız kardeşi
ne, aşık olduğuna dair imada bulunur: Perşembe günü öğleden 
sonra kermesteydim. Muhteşem bir hava vardı. Keşke siz de o l
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saydınız, çok güzel ve eğlenceliydi, O kadar çok dans ettim ki! 
Baş Danışmanın karısı Bayan Redtel hanımefendi de bütün kız
larıyla birlikte oradaydı. Davet edildiğim ve çok sevindi insan
lar olduktan için onları stk sık ziyarete gideceğim.

Nietzsche özellikle, l)İr sınıf arkadaşının da kız kardeşi olan 
Antıa Rcdterden etkilenmiştir. Abayı fena yakmış olan Fried- 
rich, Anna’nın müziğe karşı duyarlı olduğunu hemen kayda ge
çirmiştir. Nitekim kısa bir süre sonra seçilmiş bu genç bayanla 
müzik yapma fırsatını yakalar. Zamanla ikisi arasında belirli bir 
güven ortamı oluşmaya başlar. Bu durum Nictzsche’ye bir adım 
daha atma cesareti verir. Aıına’ya kendi beste koleksiyonunun 
bir kopyasını hediye etmek istemekledir. Bunıın için kız karde
şine yazarak gerekli nota malzemesini kendisine göndermesini 
rica eder. Annesiyle kız kardeşinin böylesi aşk oyunlarını asla 
tasvip etmeyeceklerini çok iyi bildiği için genç aşık ricasını an
cak mektubunun sonunda yazmıştır: Lisbeth, lütfen istediklerimi 
bir güzel Domrich' ren temin et ve mümkünse bana Salt günü 
gönder. Bunlar Bayan Arma Redtel hanımefendi için, ona söz 
verdim. Lütfen! Hlisabcth bu isteği dikkate almaz. Nietzschc kı
rıldığını açıkça belli eden iğneleyici bir mektupla tepki gösterir: 
Anladığını kadarıyla mektuplarımı senin için değerli kılan o alı
şılagelmiş kirli çoraplardan, midemin ve cüzdanınım türlü ihti
yaçlarından ve benzeri temiz şevlerden bahsetmek yerine son 
derece hassas ve tüyler ürpertici cümlelerle, bana birkaç nota 
kâğıdı temin etmeni istemiş olmam seni tam anlamıyla dehşete 
düşürmüş: Muhakkak ki. son derece naçizane bir ricaydı; fakat 
maalesef yine de yerine getirilmedi. Elisabeth Nietzsche, önce
leri taparcasına sevdiği ve kıskandığı ağabeyinin aşk girişimle
rini sonraki yıllarda da her seferinde engelleyecektir.

Nietzsche son uda Anna’ya kendi beste koleksiyonunu hedi
ye eder. Onları muntazam ve hoş bir şekilde paketletir ve genç
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kıza ithaf eder. Anna, nazikçe hediye için teşekkür eder: "‘Bana 
bu armağanı vermekle göstermiş olduğunuz inceliğe, en içten 
teşekkürlerimi sunmadan buradan ayrılmam mümkün değildi. 
Bunu size bizzat söylemem olanaksız olduğu için, aramağanim
za ne kadar çok sevindiğimi ve sizinle geçirdiğim güzel saatle
rin hatıralarını daima kalbimde yaşatacağımı bilmeniz için bu 
satırları size en içten samimiyetimle yazıyorum. Elveda, Anna 
Kedici.”

Böylccc Nietzsche’nin ilk aşk girişimi suya düşmüş olur. 
Yazdığı birkaç şiirde yaşadığı hayal kırıklığını işlemiştir. Aralık 
1863’te kaleme aldığı “İlk Veda” adlı şiirinin son mısraları, 
içinde bulunduğu duygular hakkında bilgi verir:

Bir yıl geride kaldı 
Kapımızda yeni yıl 
Kalbim toprağa gömüidii 
Ve kimse sormadı beni.

Aşka dair arzularını gömmüş olan yalnız Öğrenci, kadınlar 
söz konusu olduğunda, düşmalarının kim olduğunu artık biliyor
dur: annesi ve kız kardeşi. Nietzsche daha dikkatli olmaya karar 
verir. Böylece Naumburg'daki iki hanımefendi, genç adamın 
başından geçen nahoş bir maceradan bihaber kalırlar: Nietzsche 
Leipzig’de öğrenim görmeye başlamıştır. Boş zamanlarında da 
düzenli olarak tiyatroya gitmektedir. Burada Hedwig Raabe 
adındaki ünlü tiyatro oyuncusu gerıç bayan büyük başarılara im
za atmaktadır. Friedrich, kadının yeteneğinden çok etkilenmiştir 
ve ona hayranlığını bildiren bir mektup yazar. Fakat bu mektu
bu göndermiş olduğu kesin değildir. Bu belge, Nietzsche’nin ya
sak bölgelerde ne kadar yapmacık ve iki yüzlü hareket ettiğinin 
göstergesi olması bakımından son derece anlamlıdır: Sizden tek 
dileğini, önemsiz şarkıların önemsiz ithaflarından dolayı bana
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hrdmamamzdır. Bu şarkıları size ithaf ederek, dikkatinizi ken
dime çekmeye çalıştığımı düşünmeniz, isteyebileceğim en son 
şeydir. Tiyatroda sizi izleyen bir çok kişi hayranlıklarım alkışla- 
rıyla gösterirken, ben bunu birkaç şarkı aracılığıyla yapıyorum, 
bazı insanlar ise kendilerini şiirlerle daha iyi ifade edebilirler. 
(...) biitiin bu iltifatların, muhakkak ki çok asil ve çok hoş yara
dılışınızdan ziyade, sadece oyunculuk yeteneğinize yapılmış ol
duklarını bitmelisiniz. (...) zaten anlık başarılara coşkuyla alkış 
tutan bir topluluk sizin gibi biri için ne ifade edebilir ki? Ancak 
yaşama ve insanlara yeterince uzun bir zamandır hüzünlü göz
lerle hakanların, oyunlarınızı izledikten sonra aydınlanmış ve 
mutlu yüzlerle oradan ayrıldıklarında, içlerinde bıraktığınız hoş 
hatıraları beraberlerinde taşıdıklarım bilmek, size inanılmaz bir 
mutluluk veriyor olmalı. Sonuç olarak benim de sizden dileğim, 
size ithaf ettiğim bu sıcak şarkıların tınılarında biitiin minettar- 
hğımt hissetmenizdir.

Nietzsche, gerçek arzularını gizlemektedir: Hedwig Ra- 
abe’ye hayranlığının asla kişisel olmadığını iki kez vurguluyor 
olması, aksine genç oyuncunun dikkatini tam da kendine çek- 
mek istediğini gösterir. Yoksa, göndermemiş olduğu bu şarkıla
rı niçin ona adasın? Eğer bu mektup herhangi bir zamanda ger
çekten Hedwig Raabc’niıı eline geçtiyse, kendini oldukça şımar
tılmış hissetmiş olmalı. Fakat genç üniversite öğrencisi daima 
aradaki mesafeyi korumuştur. Tiyatrocuya sadece yazıları ve şi
irleriyle yakınlaşmayı tercih etmektedir.

Nietzsche’niıı yedi yıl sonra karşılaştığı Danimarka doğum
lu Rosalie Nielsen’lc olan ilişkisi ise tam tersine kesinlikle daha 
somut vc çok garipti. Eşitlikçi bir genç kadın olan Nielseıı, İtal
yan Devrimci Guiseppe Mazzini’niıı yandaşı olmaktan hüküm 
giymiş vc hapse girmişti. Cumhuriyetçilerin başarısızlıkla so
nuçlanan darbe girişiminden sonra Rosalie, Nietzsche’niıı Tra-
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medyanın Doğuşu adlı eserinde mitolojik tanrılarla ve inanışlar
la tanışır ve oradaki Dionysosçu insanlara hayran olur. Bakım
sız ve şaşkın bir halde Lcipz.ig sokaklarında amaçsızca gezdiği 
için, kendini bu gerçekötesi dünyanın bir yansıması olarak gör
meye başlar. Mutluluğunu tamamlayacak tek kişi ise» bu mo- 
dem-antik öğretinin yaratıcısı olan Nictzschc’dir. Nietzsche ise 
bu arada Basel'de Klasik Filoloji profesörü olmuştur. Bir süre 
sonra ikisi karşılaşılan Karşılaşma ortamının koşullan tam ola
rak bilinmemekle birlikte, Rosalie'nin fılozafa fena halde sıkın
tı verdiği kesindir. Friedrich, kendisine tutkun bu genç kıza hiç 
yüz vermez. Bunun üzerine Rosalie 17 Haziran 1873 ’tc öfke do
lu bir veda mektubu yazar: “ Yeryüzünde hiç kimse beni sizin 
kadar İyi ve yine sizin kadar yanlış tanımadı. Nadiren ya da as
la kimse beni sizin kadar sevindirmedi ve bana sizin verdiğiniz 
kadar acı vermedi. Siz beni Almanya’ya bağlayan ilk ve son ba
ğı kopardınız ve ben de gideceğim; böylesinin çok daha iyi ola
cağını düşündüm. Aslında içimde yaşattıklarım ve umutlarım 
hiçbir zaman yok olmayacak; ancak bunları hayata geçirmek tek 
kelimeyle imkânsız. Bana verdiğiniz muhteşem güzellikteki, 
parçalanmış, taşlaşmış Dionysos, beni her yerde takip edecektir. 
Siz de bu arada benim size getirdiğim hayat dolu, cesaretli ve 
yenilmez genç Dionysos’u seyredin. -Onu bir daha asla göreme
yeceğim!- Umarım gözleriniz bir an önce iyileşir. Elveda!” 

Anlaşıldığı üzere Rosalie, üzerinde Dionysos kafası bulunan 
fotoğrafın kendisine hediye edilmesinden pek dc memnun kal
mamıştı. O daha çok, taparcasına sevdiği “yenilmez” Diony- 
sos’un bedenleşmiş haline kendini sunmak isliyordu. Ancak bi
yografi yazarlarının da belirttiğine göre, genç kadının çirkinli
ğinden dehşete düşmüş olan Nietzsche ona kapıyı göstermişti. 
Bütün reddeditmişliğine, veda mektubuna ve uğradığı hakarete 
rağmen Rosalie, Önceleri yine de filozoftan vazgeçeniiyordu.
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Tahmin edildiğine göre ilk karşılaşmalarından sonra iki kez da
ha görüştüler. Nietzsche böyle durumlardaki deneyimsizliğin
den Ötürü, BasePde İlahiyat profesörü olan arkadaşı Franz Over- 
beek’ten yardım ister. Overbeck ise nahoş “icra işletni"ni yürü
tür, yani genç kadını ülkeden attırır.

Rosalie ise bunun intikamım alacaktır: Nielsen, hatırı sayılr 
miktarda parası olduğunu ve bununla Nietzsche’nin eserlerini 
yayınlayan Fritzsch Yayıncvi’ni satın almak istediğini iddia 
eder. Nietzsche bu hileyi yutar ve başka yapılacak hiç işi yok
muş gibi, garip bir “Entrika Birliği" kurar. Üstelik bütün arka
daşları, Friedrich’in şüphelerini doğrulamak için canla başla ça
lışırlar. Hal böyleyken, Nietzsche, 18 Ekim 1873’te arkadaşı Er
win Rohde’ye bu tuhaf dedektiflik merkezinden şöyle yazar: Zu
rnan içinde olay bizi aşan dev boyutlara ulaştı. Mektuplarda bi
le adının açıkça zikredilmesi yasak ama ima edilebiliyor. Over
beck ve ben, Leipz civarında çok da kurnazca olmayan entrika
lar çeviriyoruz. Yayınevinin tüm haklarını yurt dışındaki b in le
rinin ellerine teslim etmeye uğraşan korkunç bir gizli tertibatın 
varlığından kesinlikte eminiz. (...) Son derece ileri görüşlü ve ze
ki biri olan eleştirmen E.R'nin elinde “ApparatusCriticus"ların 
(yani dişi hayalet R(osalie) N{ ilsen)1 in mektuplar t ve ifadeleri) 
tamamı malesef bulunmuyor.

Nieizschc’nin “korkunç gizli tertibat" dediği olay, aslında 
yalnızca profesörün hayalinde yarattığı bir oyundan ibarettir; bu 
şekilde, ele kemiğe bürünmüş Dionysos kompleksinden kurtul
maya çalışmaktadır.

Niclsen ile yaşadığı can sıkıcı münasebeti atlattıktan birkaç 
ay sonra, Nietzsche birkezdaha evliliği düşünmeye başlar. Kız- 
kardeşine şöyle yazar: Bayan Rohr o kadar hoşuma gitmişti ki 
geçen akşam neredeyse onunla evlenmeye karar vermiştim; ne 
kadar garip bir haber, değil mi? Berta Rohr, hali vakti yerinde
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olan Bascl’li başarılı bir tüccarın kızıydı. Nietzsche Bcrtha’yı 
çok beğenmişti; çünkü genç kızın müziğe karşı büyük bir ilgisi 
vardı ve üstelik de inanılmaz derecede güzeldi. Ancak profesör 
planından hemen vazgeçti. Genç kız toplum içinde sürekli ola
rak asla evlenmek istemediğinden bahsettiği için, reddedileceği
ni biliyordu.

Nietzschc, en sonunda 1876 Nisan*mda bu konuyla ilgili ha
rekete geçer. Bu ani ve hızlı teşebbüsü, Overbeck’ten etkilenmiş 
olduğu yolunda açıklanabilir. Dostu Overbeck, İda Rothplctz ile 
yapacağı evliliğin arife
sinde, 4 Nisan günü Fri- 
cdrich’e bazı tavsiyeler
de bulunur: "(...) bunu 
yapmayı sen de düşüne
bilirsin; gerçi insan her 
zaman benim gibi bu
lutların üstünde uçmaz. Ben bunu sevgili nişanlımın sayesinde 
yaşıyorum. Sana söyleyeceğim tek şey şu ki; sen de kendine böy
le bir cş seç ve esenliğe yönelik bütün diğer hedeflerin gibi, bı
rak bu da seni teşvik etsin.” Nietzsche’yi bu kadar heveslendiren 
neden Matlı i İde Trampedach’tır. Genç kızla Cenevre'de tanışır. 
O ve küçük kız kardeşi, Hugo von Senger’deıı piyano dersi al
mak için orada bulunmaktadırlar. Müzik öğretmeni, filozofu bu 
iki genç bayanla tanıştırır: Nietzsche, yirmi üç yaşındaki Bayan 
Mathilde’yi çok beğenir. Nietzsche ve Senger, iki kardeşin ve 
pansiyoner bayanın eşliğinde gölün çevresinde bir gezintiye çı
karlar. Mathildc, iki adamın bilimsel içerikli konuşmalarını bir 
süre büyük bir saygıyla dinler ve sonunda konuya olan ilgisini 
belli eder. Bu ilgi Nictzschc'yi çok etkiler ve bütün ceasaretiııi 
toplamaya çalışır. Baştan çıkmış olan Filozof, Mathilde’nin aslın
da gizliden gizliye Senger’c tutkun olduğunu ve üç yıl sonra mü-

Tüm benliğimle bağlı olduğum ve ayak
larımı yerden kesen o peri kızını buldu
nuz mu?

(Nıetzsche’nin Malvvida Von Meysen- 
burg’a 3 Eylül 1877’de yazdığı bir mek
tuptan).
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zile öğretmeniyle dünyaevine gireceğini tahmin edemezdi.
Nietzsche ve genç kız arasında üçüncü ve son bir karşılaşma 

daha olur. Mathilde Trampedach’ın sonradan anlattığına göre, 
aşık filozof pansiyona gelir gelmez piyanonun başına oturmuş 
ve harikalar yaratmıştır. Daha sonra da son derece nazik bir şe
kilde vedalaşırlar. Phımna alet ettiği Senger’in tüm uyarılarına 
rağmen Nietzsche’nin 11 Nisan'da yazılı olarak yaptığı evlenme 
teklifi, Matlı ilde1 yi olağanüstü şaşırtır: Size şu anda yöneltmek 
üzere olduğum sorudan korkmamanız için, var olan bütün cesa
retinizi toplamanızı rica ediyorum: karıttı olur musunuz? Sizi se
viyorum ve bana sanki biz zaten birbirimize aitmişiz gibi geli
yor. Aniden oluşan zaafım hakkında tek kelime etmeyeceğim, t n  
azından bu bir suç değil: bu durumda ortada özür dilenmesini 
gerektirecek hiçbir şey görünmüyor. Benim asıl bilmek istedi
ğim, sizin de benim gibi hissedip hissetmediğiniz ve bir an bile 
olsun kalben birbirimizden uzaklaşmadığımızda', Böyle bir ba
ğın her ikimizi de tek başımıza olduğumuzdan daha özgür ve da
ha iyi yapacağını düşünmeyin sakın. Tüm kalbiyle Özgürlüğe ve 
mükemmel olana ulaşmak için, sürekli çabalayan benim gibi bi
riyle olmaya, yaşamın ve aklın bütiin yollarından benimle birlik
te geçmeye cesaret edebilir misiniz? Bu mektuptan ve teklifim
den. ortak dostumuz Bay von Senger dışında hiç kimsenin habe
ri yok. Yarın saat l  T  deki hızlı trenle B aseİe geri dönüyorum; 
dönmek zorundayım; Basel'deki adresimi ilişikte bildiriyorum. 
Eğer teklifime "evet" diyebilirseniz o zaman sizden de adresini
zi rica edeceğim ve anneniz banıma derhal yazıp iznini isteyece
ğim, Lütfen kararınızı biran önce "evet!" ya da "hayır" olarak 
belirleyiniz ve cevabınızı yarın saat lÖ'a kadar bana bildiriniz.

Bu sürpriz atak Mathilde Tamıpedach’ı hayretler içinde bıra
kır. Nietzsche ile aslında sadece birkaç saat geçirmiş olmasına 
rağmen, ondan hemen bir aşk mektubu almıştır, Böylcsi birdav-

26



ranış, filozof için son derece tipiktir ve özellikle ilgi duyduğu 
kadınlara karşı olan tutumundaki güvensizliği gayet ayrıntılı bir 
biçimde yansıtmaktadır. O kadar ani hareket eder ki davranışını 
ancak gülünç ve gerçekdışı olarak tanımlamak mümkündür. 
Hatta Maıhilde Tarmpcdach'ı en kısa zamanda bir karara var
ması için lehditkâr bir tavırla sıkıştırmaktadır. Bu, nezaket ku
rallarıyla hiç alakası olmayan bir tavırdır. Üstelik Bascl’e kaç
maktadır ki, buna zorunlu olduğuna dair bahanesi, aslında yal
nızca, taptığı kadının karşısına çıkmaktan duyduğu çekingenli
ğinin kılıfıdır.

Mathilde Trampedach Nietzsche'ye cevap yazar. Mektup gü
nümüze ulaşmamış olmakla birlikte şurası kesindir; Talipli red
dedilmiştir. Fricdrich, Mathi İde’nin olumsuz cevabına karşı ha
rekete geçer: Miilayim satırlarınızdan aslımla hiç de hak etme
diğim halde, beni bağışlayabilecek kadar engin bir hoşgörüye 
sahip olduğunuzu hissedebiliyorum. Ürkütücü ve hoyratça dav
ranış biçimimi düşündükçe o kadar çok acı çektim kİt müsama
hanız için size duyduğum minnettarlığı anlatabilmeme imkân 
yok. Hiçbir şey açıklamak istemiyorum ve kendimi mazur göste
rebilmek için hiçbir yol bulamıyorum. Sizden son dileğim, beni 
tekrar görecek olursanız ya da bir yerlerde adıma rastlarsanız, 
beni yalnızca sizi düşürdüğüm dehşet duygusuyla hatırlamama- 
nızdır. Sizden, her şeye rağmen yanlış yaptığım şeyleri düzelt
mek arzusunda olduğuma gönülden inanmanızı rica ediyorum. 
Buradan genç kızı oldukça ürkütmüş olduğu anlaşılıyor. Böyle
likle Mathilde Trampedach olayı Nictzsche için bitmiştir. Ni- 
etzsehe aynı gün arkadaşı Cari von Gcrsdorff a yazdığı mektup
ta, can sıkıcı evlilik konusunu geçici olarak kapattığını anlatır: 
Bu işe benim bulduğum çözüm, sonsuza kadar yalnız kalmayı 
tercih etmektir.

Ancak sadece dört ay sonra, yaşadığı bütün olumsuzluğa kar-
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şm bu zor meselede yeniden bir girişimde bulunmayı dener. Oy
sa girişimi daha başından başarısız olmaya mahkumdur. Bu kez 
seçtiği aday, Louise Ott, evlidir. Nietzsche onunla 1876 yılının 
Ağustos ayında Birinci Bayrcuth Şenliklcri’nde tanışır. Baltık 
Bölgesi Alınanlarından olan Louise Ott, kültürlü, müziğe karşı 
çok ilgili ve tıpkı Nietzsche gibi Wagner hayranıdır. İkisi arasın
da samimi bir ilişki gelişir.

Nietzsche’nin, kendine rakip gördüğü bu kadını kıskanan kız 
kardeşi durumdan oldukça rahatsız olmuştur. Kısa süre sonra, 
Louise Ott'ıı devre dışı bırakabileceği bir fırsat doğar: Nietzsc
he kitapçısına yeni arkadaşının tavsiye ettiği bir kitabı ısmarlar 
ancak gidip almayı unu- 5^  Bayreuth'tularla birlikte “dünür-
tur. Birkaç gün sonra cülük komisyonun"da hayal etmek ger-
Elisabeth Nietzsche ay- çekten de çok sevimli bir düşünce! Eve-
m kitapçıya uğradığın- ee(j fakaaaat! Demem gereken şu;
da ise kitabın parasım özellikle de evlenmek için bir silrü kadın
ödemek zorunda kalır olduğunu, fakat uygun olanını bulmanın
ve buııa çok sinirlenir, düşeceğini tavsiye ettiğin zaman.
Bu durum, Cicrs- Böylesine vaat ettiğin topraklara ulaşa-
dortf’un da “koket 'ola- bilmek için, şövalye misali, kılıcımı ku
rak tanımladığı Louise ş a n | p  dünyayı talan mı etmeliyim?
Ott'u eleştirmek için
yeterli bir sebep olmuş- O M a *  to ’nln 1 Haziran 1874 te Cari
tur: ‘ Bayan Ott yüzün- V o n  G e r s d o r , , ' a  bir mektuptan)
den gerçekten çok üzüldüm; çünkü Gicssel’de on iki mark vere
rek satın almak zorunda kaklığım kitap beni büyük sıkıntıya 
soktu.” Ağabeyi Elisabeth’in bu çocukça şikayetini görmezden 
gelir. Oysa kız kardeşinin içten pazarlıklı kıskançlık nöbetleri 
yıllar sonra Nietzsche’yi neredeyse intihara sürükleyecektir.

Son derece uyumlu çiftimize tekrar gelecek olusak: iler iki
si de Bavyera’dan aynlıp biri Basel'e diğeri Paris'e geri dön
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dükten kısa bir süre sonra Nietzsehe, Louise’e bir mektup yazar. 
Mektuptaki kendine hakim ve ulvi ifadeler, aşık profesörün bu 
seferki problemini ne kadar değişik bir tutumla çözümlediğini 
göstermektedir: Sevgili Bayan Ott, Bayreuth'u terk ettiğinizde 
benim için her yer kapkaranlık olmuş, sanki biri elimden ışığımı 
çalmıştı. Önce kendimi toparlamam gerekiyordu ve öyle de yap
tım. Bu yüzden mektubumu göniit rahatlığıyla okuyabilirsiniz. 
Bizi bir araya getiren ruhun saflığına daima bağlı kalalım ve ne 
olursa olsun her zaman birbirimize sadık olalım. Sizi o kadar 
kardeşçe bir içtenlikle anıyorum ki kocanızı bile, s a f  sizin koca
nız olduğu için sevebilirdim.

Friedrich Nietzsehe, bu ilişkinin ancak platonik boyutlarda 
olabileceğinin ayrımındadır. I.ouise Ott, aynı anlayışla cevap 
verir: “0  asil, tertemiz ve samimi sözlerinizi kalbimin derinlik- 
İcrinc yazmaktan başka bir şey yapamazdım. O kadar mutlu ol
dum ki! İkimizin arasında artık böylesi sağlıklı ve birbirimizi 
düşünürken bile müsterih olabileceğimiz içtenlikli bir dostluğun 
doğmuş olması ne kadar güzel! Artık birbirimize en gtizcl de
ğerlerimizi vereceğiz: Samimiyet ve bilgelik. Fakat yine de göz
lerinizi asla unutamıyorum: Sevgi dolu derin bakışınız, tıpkı o 
zamanki gibi hâlâ içimde saklı.”

“Sağlıklı dostlukları ancak mektuplaşarak sürdürülebilirdi, 
iler ikisi de mesafeyi koruyabilmek için tek yolun bu olduğunu 
biliyordu. Nietzsehe, arkadaşının düşünsel gelişimine katkıda 
bulunmak amacıyla Çağa Uymayan Düşüne eder adlı eserini ona 
hediye eder. Bu armağan Louise Ott’u sevince boğmuştur: "O 
güzel kitabınızı aldığımda duyduğum mutluluğu size anlatacak 
kelime bulamıyorum! Hatta bunu denemeyeceğim bile. Sözcük
ler olmadan da ne hissettiğimi anlıyor olmalısınız. Kalbim se
vinçle Öylesine doldu ki, sonunda mutluluk gözyaşları dökmeye 
başladım. Dostum benim! Eserinizi sizinle birlikte okumak isti
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yorum (...), Benim iyi bir Hıristiyan olduğumu biliyor muydu
nuz? Kutsal kitabım İncirin güzel, yüce ve tertemiz olduğunu 
düşünüyorum! (...) Çocukluğumdan beri, dinimle ilgili yalnızca 
güzel ve iyi şeyler dinledim.”

I.ou ise Ot t “Çağa Uymayan Düşüncelerdi dikkatlice ok us ay
dı, Nictzsehe’nin din ile artık hiçbir ilgisinin kalmadığını anlar
dı. Ancak kitabın hediye edilmesinden bu derecede etkilenmesi
nin, I.ou ise'i kitabı gerektiği gibi okumaktan alıkoyduğu ortada
dır. Buna rağmen Nictzsche’nin cevabı teşvik edicidir: (...) Bu 
yeni dostluk tıpkı yeni bir şarap gibi, içimi hoş, fakat belki biraz 
tehlikeli. En azından benim için. -Aslında böyle s i özgür ruhlu 
bir kişiye rastlamış olduğunu; için, bu tehlike sizin için de ge
çerli. Öyle ki, bu insanın, zihnini uyuşturan bu inançlardan her 
giin biraz daha kurtulmaktan başka bir dileği yoktur ve onun 
mutluluğu, ruhunu inançlarından gün be gün arındırabilmesin- 
de saklıdır.. .Yani ben, olabileceğimden bile daha fazla dinsiz 
olmayı arzulayan biriyim. Öyleyse şimdi ne olacak? Mozart'ın 
müziği olmadan "Saraydan İnanç Kaçırma" mı gerçekleşecek? 
Bunca coşkusuna karşın, Nietzsche’nin Louisc O tt’u evliliğinin 
tutsaklığından kaçırması elbette olacak şey değildi. Çünkü mek
tubunda, kendisi gibi özgür bir ruhun, arkadaşını türlü toplum
sal kurallardan uzaklaştırıp yalnızca kendisi için saklayabilme
sinin olasılık dışı olduğunu belirtmiştir. Kaldı ki Nictzsche za
ten böyle bir girişimde bulunabilecek yapıda değildir. Önerisi, 
bu “güzel sarşın afetin” rahat tavırlarından çok etkilenmiş oldu
ğunu gösteren bir hayal ürünü olmaktan öteye gitmemekledir.

Nietzschc, Louise Ott'tan şaşılacak derecede hızlı bir şekilde 
uzaklaşır. Başka planlar yapmaktadır: Sorrento’ya gidip uzun 
bir süre zamanını, arkadaşları Paul Rce, Albert Brenner vc Mal- 
wida von Meysenburg ile birlikte, bir tür “Filozoflar Toplulu- 
ğu“nda geçirmek istemektedir. Louise Oıt’a yazdığı coşkulu
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mektubundan sonra, 1 Fkinı I876’da önce Röe ile birlikte Ba- 
sel’den İsviçre’nin Wallis kantonunda bulunan Bex’e giderler 
ve orada gözlerden uzak ıssız bir otele yerleşip son derece ve
rimli çalışmalar yaptıkları ve bazen de boş zaman geçirdikleri 
keyifli saatler yaşarlar 19 hkim ’de Bex'ten ayrılıp Cenevre’ye 
doğru yollarına devam ederler,

Cenevre’de Brenner’le buluşan Nietzsche, onunla birlikte 
daha aynı gün trenle Cenova’ya gider. Ree ertesi güne bilet alır. 
Friedrich, bu tren yolculuğunda, hava yastığını şişirmesine yar
dım ettiği Isabella von Rahlen (daha sonra von Ungem-Stcrn- 
berg olmuştur) ve Barones Claud ine von Brevern ile tanışır. Ba
yanlar Nietzsche’yc hayran kalırlar; o da onlara elbette. Yolcu
lukları boyunca durmadan Özgür rulıçuluk hakkında hararetli 
tartışmalar yaparlar. Sonunda Cenova’da vedalaşırlar, Frisa’da 
yeniden karşılaşırlar ve mektuplaşmaları sürer. Nictzschc'ylc ta
nışmış olmalarının, asil hanımefendiler üzerinde ne kadar derin 
etkiler bıraktığım. Nietzsche’ye birlikte yazdıkları bir mektup
tan yapılan şu alıntılar göstermektedir; ilk cümleler Barones von 
Brevem’e aittir. Barones burada bir ruh birliğinden söz ediyor
dur; “Mme de Stael, "bir insanı tanıyabilmek için on saate ya da 
on dakikaya ihtiyacınız vardır’ der; birlikte yaptığımız tren yol
culuğunda bizlcrin birbirimizi tanıması için on dakikadan fazla 
zamanımız olmadı, sevgili profesör. Buna rağmen birbirimizi 
gayet iyi tanıyabilmiş olduğumuzu düşündüğümü söylemeye ve 
buna dayanarak, bu satırlar aracılığıyla kendi hatıramı zihniniz
de canlandırmaya cüret edebilir miyim?” Genç Bayan Isabella 
von Palılcn dc, bu özgür ruhlu profesörden çok etkilenmiştir; 
“ Değerli profesör, sevgili arkadaşımın sözlerinden sonra size 
daha ne söyleyebilirim ki? Hayatımdan iki kez meteor ya da yıl
dız kayması gibi geçip gittikten sonra, en büyük dileğim ufkum
da sabit bir yıldız olarak kalmanız olacaktır.” Ancak Nietzsc-
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hc’yi tekrar görmesi, filozofun ruhsal bunalıma girip kendi ken
dine konuşmaya başladığı döneme rastlayacaktır. Ciddi biçimde 
yazıbilimle ilgilenen Isabella, 1902’de filozof hakkında bir tez 
hazırlar: Et Yazısının Aynasında Nietzsche

Nietzschc nihayet 16 Aralık 1876’da tekrar Louise O tt’a ya
zabilmek için zaman bulur: Size bunca zamandır nerede ve na
sıl olduğum ile ilgili hiçbir haber verememiş olmanın suçluluğu
nu duyuyorum ve umuyorum ki sevgili dostum, sizin de sağlığı
nız yerindedir. Fakat bilmenizi isterim ki, diğer bütün dostlan
ma karşı tutumum aynı size olduğu gibiydi -başka türlüsünü ya
pabilmem gerçekten miimkün değildi- arkadaşlık ilişkilerimdeki 
bu sessiz kopuşlarımın nedeni, henüz tedavi edici bir ilaç dahi 
bulamadığım dayanılmaz baş ağnlartmdır. Frtedrich Nietzsche 
yalan söylüyordur: çünkii aradan geçen üç ay boyunca diğer tüm 
dostlarıyla mektuplaşmasını sürdürmüştür. Louise Ott, Ocak 
1877'de cevap yazar. Vefasız Nietzsche, Louise'e bu mektuptan 
neredeyse altı yıl sonra, Kasım I882’dc cevap verir ve bir istek
te bulunur: Çok değerli dostum, ya da belki de geçen altı yıldan 
sonra bu sözü artık kullanmamalıyım ? (...) yaşama, Fart s'e, in
sanlara ve batta kendime olan inancım yine geri geldi -ve  en kı
sa zamanda sizi tekrar görmek istiyorum. (...) acaba bana uya
bilecek bir odadan tesadüfen haberiniz var ntt? Son derece ses
siz ve çok basit döşenmiş bir oda olmalı. IV sevgili bayan Ott. 
lütfen size de çok uzak bir yerde olmasın.

Bu sözler Louise O tfun gönlünü okşaınıştır, kaybettiğini 
sandığı adam onu en kısa zamanda tekrar görmek istiyordur. Ni- 
elzsche’nin gelecek olması, monoton geçen günlerine güzel bir 
hareketlilik getirecektir. Hemen bir cevap yazar: “Sevgili dos
tum, mektubunuz sanki beni yeniden diriltti. Altı yıldan beri her 
şey çok renksizdi; ama şimdi yeniden hayat buldu. Bana böyle 
bir sevinç yaşattığınız için size minctlanm. (...) Bu çevrede size
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uygun bir yer bulamayacağımdan endişe ediyorum: Gürültü her 
geçen gün artıyor ve geceler gündüzlere dönüşüyor. Fakat mut
laka arayacağım.” Tekrar hayal kırıklığına uğratılır. Kararsız fi
lozof, birkaç gün sonra yazdığı mektupta, ancak birkaç ay sonra 
gelebileceğini bildirmiştir. Aynı gün Gcrsdorff a da bir mektup 
yazarak yeni seyahat planlarını anlatır: “(...) bu gece yine güne
ye, varoluşumun başkenti Cenova’ya gidiyorum. Kuzey tarafı 
ve kış mevsimi bana iyi gelmiyor -  Paris’e gitmekle ilgili plan
larımı erteledim (hem de Matmazel Ott’tan Önceki gün aldığım 
çiçeklere rağmen).” Nietzsche, Ix>uise Ott'a teselli olarak bir fo
toğrafını gönderir. Ott buna çok sevinir: “Bu resimden kendimi 
lıiç alamıyorum. Ne kadar da mükemmel, ne kadar güzel! Tıpkı 
hayalimde kaklığınız gibi -d a n s  le regard un monde. Dostumun 
böyle baktığı şey nedir acaba? İnsanlık mı? Ah! Bu gözler ben
den şu an olduğu gibi, hep uzak kalmayacak değil mi?” Ancak 
hu dilek hiçbir zaman gerçekleşmez. Nietzsche’nin sonraki yıl
larda yüklendiği görevler, bütün gücünü vc dikkatini gerektire
cektir, Böyle bir durumda, kendisini taparcasına seven ve gök
lere çıkartan Paris’li genç bir bayana yer yoktur. Friedrich bu 
arada artık Bavyera’daki o aşıkâne halinden çok uzaktı. Louise 
Ott’u bir daha hiç görmeyecektir.

Profesör yine de evlilik planları yapmaya devam ediyordu. 
Kadınlar dünyasıyla yalnızca manevi bir bağ kurmak ona yeter
li gelmiyordu. Kendi tercihi olan yalnızlığının içinde sürekli 
olarak kadınlarla sornut ilişkiler kurabilmenin bir yolunu arar. 
Richard Wagner, Nietzschc’ye 1874’te yazdığı bir mektupta, ar
tık kendine biran evvel evlenebileceği bir kadın, özellikle dc 
varlıklı bir kadın bulması gerektiğini öğütlcmişti. Arkadaşının 
kadınlardan çok erkeklerle vakit geçirmesini endişe verici bulan 
listeci, Basefli çekingen akademisyenin neye ihtiyacı olduğu
nu bildiğini düşünüyordu: “Anlaşılan o ki, genç beylere genç
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bayanlar gerekiyor; öyleyse mesele şu olacak; kimseden çalma
dan nereden bulmalı? Gerçi, zor durumda kalındığında bazen 
çalınabilir de. Demek istediğim, ya bir opera bestelemeli ya da 
cvlenmclisiniz; her ikisi de size aynı oranda iyi kötü yardımcı 
olabilir. Ancak evlenmenizi tercih ederim. -  (...) Ah Tanrını, 
zengin bir kadınla evlenmelisiniz!" O sıralar Nictzsche ile ol
dukça içten pazarlıklı bir ilişki biçimi geliştirmiş olan usta bes
teci, profesörün vasat müzik yeteneği ile alay etmekten kendini 
alamamıştır. Bir kadınla evlenmek, evet, bu belki düşünülebilir
di, fakat bir opera bestelemek, hayır, işte bu çok abartılı olurdu.

Evlenme heveslisi profesör, 31 Mart 1877’dc yeniden büyük 
bir girişimde bulunur. Kendisine, iyi ve terbiyeli bir ev hanımını 
layık görebilecek olan kız kardeşine yazdığı mektupta, söz konu
su olabilecek eş adaylarını birbirleriyle kıyaslar ve tıpkı bir mu
hasebeci gibi iyi ve kötü olasılıkları hesaplar: B(ertha) K(ohr)’a 
altı hafta hile dayanamayacağımı ve ottu rte görmek ne de duy
mak isteyeceğimi sen de düşünmüyor musun? Belki de abartıyo
rum. Yoksa aslında ikimizin de onun hakkında ne düşündüğünü 
sen de çok iyi biliyorsun, herhalde hayal kurmuyorduk; değil mİ? 
Burada beni Nathalie Herzen ile evlenmem konusunda ikna et
meye çalışıyorlar, sen ne dersin? Ama o da otuz yaşında; on iki 
yaş daha kiiçük olsaydı, çok daha iyi olurdu. Bunun dışında tar
zı ve ruhu bana aslında fazlasıyla uygun. (...) Capri'de tesadü
fen, Bayreuth Şenlikleri' nde de gördüğüm genç bayanlarla tanış
tım; herhalde Bayreuth’un diğer kesimine aittiler ve içlerinden 
birinin adı A.v.T. idi; kim olduğunu biliyor musun?

En yakın arkadaşlarının, ona uygun bir eş bulabilmek için 
verdikleri tüm çabaya karşın, Fricdrich Nietzsche evlilik planla
rını gerçekleştimıez. Çünkü sonuç olarak Nietzsche, toplumsal 
kurallardan artık fazlasıyla kopmuş biridir ve her ne kadar bir 
eşin, kendisini hastalıklarından iyileştirebileceğine inansa da,
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evlilik onun gibi biri Bu arada, bekâr kalmak hiçbir zaman
için söz konusu bile Nietzsche’nin kendi isteği olmadı, onun
olamaz. 1 Temmuz düşüncesine göre kadın kendini erkeği-
I877’de Malwida von nin hizmetine ve bakımına adamalıydi;
M eysenburg’a meklu- hatta Pforta Koleji’ndeyken şakayla ka-
bunda şöyle yazar: Son- rışık sık sık “herhalde sırf kendim için
bahara kadar kendime üç ayrı kadına ihtiyacım olacak,“ derdi.
mutlaka e\lenebıleı e- pau| fleussen, Friedrİch Hietzsche İte
ğtm bir kadın bulmalı- fatfer
yun; onu sokaktan top
lamam gerekse bile, bu artık benim en güzel görevim: Tanrılar 
bana bu görev için kuvvet ve zindelik bahşetsinler! Düşünmek 
için yine koca bir yılım vardı ve ben onu umarsızca boşa harca
dım; oysa çok iyi biliyorum ki, bunu başaramadığım sürece acı
larımın bir an bile dinmesine imkân yok.

Tahmin edebileceğimiz gibi böylesi yaman bir sokak soygu
nunu Nietzsche asla başaramayacaktır. Çünkü fazla kararsız bir 
yapıya sahiptir. Aslında hiçbir zaman çok da ciddiye alınamaya
cak evlilik planları İle Özgür ruhlu Nietzsche’nin evlilik kuru- 
muııa beslediği antipati büyük bir tezat teşkil etmektedir.

1885 yılının Nisan ayında annesine şöyle yazar: Sevgili an
neciğim, oğlun evli olmayı kendisiyle bağdaştıramıyor; son sını
rıma kadar bağımsız olmak en büyük ihtiyacım ve kendimden bir 
tek bu noktada şiiphe ediyorum. Yazdıklarıyla dünyayı değişti
rebilmesi için kati suretle başına buyruk olmak, devrimci düşü
nür için hayati bir önem taşıyordu. Nietzsche, bir çok yerde de 
vurguladığı gibi, yaratıcılığını sürdürebilmesi için, özgürlüğü
nün şart olduğunu biliyordu. Kadınlan fethetmek için zaman za
man başarısız denemelerde bulunsa da, onlara ancak hayal dün
yasında sahip olabilirdi.
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COSIMA WAGNER

"Prenses Ariadne, Aşkım!"

Friedrich Nietzsche bir papazın oğluydu ve hayatı l>oyunca 
aristokrat bir düşünür oldu. Ecce Homo'Ğa özlemini duyduğu 
soylu aile tablosunu yaratmıştır: Sen Pohmyah bir asilzadeyim. 
Nietzsche için» birkaç satır sonra vurgulayacağı gibi, kendisi ile 
aynı tahtı paylaşan yalnızca tek bir insan vardır:” Bayan Cosima 
Wagner, gelmiş geçmiş cıı soylu insandır.'* Cosima, Nielzsc- 
he'niıt Şen Bilim'ûe tasvir ettiği düşlerine ve beklentilerine ta
mamıyla uymaktadır: (...) dünya üzerinde bir yerlerde; ulvi, soy
lu ve cesur ruhlara sahip, büyük fedakârlıklara, kararlılıklara 
ve karşılık vermelere hazır ve müsait; erkeklerin cinsiyetlerin
den öte, sahip oldukları en iyi özellikleri kendilerine mal ettikle
ri için. onlara hükmedebilecek kadınların var olduğuna hemen 
inanıyoruz. Friedrich, ruhsal bunalımına kadar, W agner'in karı
sında bu ideal kadının bedenleşmiş halini gördü. Cosima Wag
ner, asla vazgeçemeyeceği tek kadın olmuştur. Fakat zaafına hiç 
karşılık bulamamıştır. Özlemini duyduğu “fevkalade karşılık 
vermeler” asla gerçekleşmez.

Cosima, 1837 yılında, soylu bir kadın olan Marie dc Fla- 
vigny ile ünlü besteci Franz Liszt’in nikâhsız beraberliklerinden
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dünyaya gelmiştir. Anne ve babasının pek ilgi göstermediği Co- 
sima, dadılar tarafından büyütülür. Sonunda Liszt kızını en sev
diği öğrencisi olan orkestra şefi I lans von Rülow ile 1857 'de ev
lendirir. Genç çift balayım Zürih’te, damat beyin hayran olduğu 
Richard Wagner’in yanında geçirirler. Cosİma von Bülow ise, 
başından beri eziyetli bir yük olarak gördüğü bu evlilikten dola
yı intiharın eşiğindedir. Onu kurtaran Richard Wagner olur. 
Gerçi büyük besteci Minna Planer ile evlidir ama bu, Wagner’i 
başka aşklar yaşamaktan alıkoymamaktadır. 1864 yılında, artık 
iki kız çocuğu annesi olan Cosîma von Bülow, sonunda kocası
nı Richard Wagner aldatır. Cosîma, nefret ettiği eşinden kaçma
nın tek yolu olarak gördüğü W agner’in kollarına kendini büyük 
bir zevkle atar. İlişkileri meyvesini verir ve aşkıyla yanıp tutu
şan Cosima von Bülow, ilk nikâhsız çocuğuna hamile kalır.

Nietzsche işte böylesi skandallarla yüklü ve Naumburg’un 
genel ahlâk anlayışına tamamen ters düşen bir çevrenin içine gi
rer, Wagner ile 8 Kasım 1868’dc Lcipzig’de, oryantalist Her- 
nıann Brockhaus'tın evinde tanışır. Wagner, Nietzsche’nin üni
versitedeki danışmanının karısı olan Soplıie Riısclıl’den, Meis- 
tersingern (Usta Şarkıcılar) adlı eserinden, genç adamın duydu
ğu hayranlığı öğrendiği için, onunla tanışmak istemiştir. Ric
hard Wagner, bu hayranlıktan dolayı oııorc olmuştur. Genç üni
versiteli daha ilk karşılaşmalarında Wagner’den çok etkilenir: 
Besteci ona Meistersingern’den birkaç küple çalmış, delikanlıy
la Sclıopenhaııer üzerine coşkulu bir biçimde sohbet etmiş ve 
ona henüz üzerinde çalıştığı otobiyografisinden birkaç sayfayı 
vermiştir. Nietzsche derin bir ruh birliği duyumsar, büyülenmiş 
gibidir. Hemen ertesi gün arkadaşı fc'rwin Rohde’ye yazarak ona 
izlenimlerini anlatır: Bugünlerde içinde bulunduğum durum 
gerçeklen olağanüstüydü; f>öyleşine kendine Özgü ve ulaşılmaz 
biriyle tanışmanın masalsı bir yanı olduğunu bana itiraf etmeli-
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w/i. Wagner, bağımsız vc karizmatik sanatçı kimliği ile genç fi
lozofun gözlerini kamaştırın ıştır. Müzikal varoluşçuluk kendini 
köklü bir biçimde akademik çevreden ayırmaktaydı vc Nietzsc
he de mutlaka bu özel kültürün içinde yer almak istiyordu.

Sonunda şansı yaver gider: Wagner kesin bir tarih belirlcmc- 
ıııekle birlike, onu Lüzern yakınlarında bulunan Tribschcn’deki 
çiftlik evine davet eder. Ancak o sıralarda genç filozof fazlasıy
la meşguldür. 1869 yılının Şubat ayında Bascl Üniversitesi’nden 
bir teklif alır. Profesörlük Unvanını henüz almış olan Nietzsche 
Nisan’du Basel’e taşınır ve Klasik Filoloji Kürsüsünü devralır. 
Mayıs ayında ise. nihayet ilk ziyaretini yapınak üzere Wag
ner’iıı Tribschen’deki villasına gitmeye zaman bulabilir. Orada 
(osim a von Biilow ile tanışır. Bestecinin sevgilisi o sırada 
üçüncü nikâhsız çocuğuna hamiledir. Bayan Bülow’un bebeği
nin kocasından olmayışını zerre kadar umursamaması Nietzsc
he’yi oldukça şaşırtır. Arkadaşlıklarının ilk haftalarında genç 
profesör “utanmaz” çifte karşı mesafesini korur. Çünkü “do
çentlik” Unvanını hiçbir şekilde riske atmak istememektedir.

Cosinıa von Biilow, genç adamla ilgili ilk izlenimlerini, da
ha Friedrich'in oraya vardığının akşamı günlüğüne yazar: “Mi
safirimiz, Filoloji Profesörü Friedrich Nietzsche. Richard onun
la Brockenhaus’ların evinde tanıştı. Richard’ın eserlerinin hep
sini çok iyi biliyor ve hatta Opera ve Drama adlı eserinden ken
di derslerinde alıntılar yapıyor. Sakin vc hoş bir ziyaretçi.” Co- 
sima, genç profesörün topluluk önünde aşığının eserlerinden 
alıntılar yapmasını iyimser bir yaklaşımla kaydetmiştir. Nietzsc
he ile olan arkadaşlığının Wagner’e yarar sağlayabileceğini bili
yordur. Bayrculh’da bir kültür ve sanat evi kurmakla ilgili plan
larım destekleyen bir profesör, bu projeye umulan ilginin göste
rilmesinin garantisidir. Bu yüzden Cosinıa von Bülow çekingen 
adama yakınlık gösterme görevini üstlenir.
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Nietzschc’nin çok hoşuna giden bu durum, kadına karşı ilgi
sini uyandırır. Fa kal buna karşın Cosima onu aslında sadece kul
lanıyordun Nietzschc, Cosima’nın verdiği görevleri harfiyen 
yerine getirmeye başlar ve 1869 yılının Noel kutlamaları için 
hazırlıklara girişir: Bayan von Bülow, profesörü alışverişe gön
derir. Nietzschc kendisine söylenenleri gerektiği gibi yapmadı
ğında, despot yapıdaki Cosima von Bülow tarafından kibarca 
azarlanır: “Gerçekte istediklerime tam olarak hitap edemeseler 
de, yaptığınız bütün alışveriş için size çok teşekkür ediyorum. 
(...) Ancak şimdi sizden bir ricam olacak. Postahaneniıı karşısın
daki Bay Kieper'i bilir misiniz? 11er türlü şeyi bulabileceğiniz 
büyük, güzel bir dükkânı var. Oraya uğrayıp benim için Verre 
d ’cau, yani cam tepside dört ya da altı bardakh bir sürahi ısmar
lar mısınız?“ Bu, Friedrich Nictzsche’nin büyük bir hevesle ye

rine getirdiği tek rica
1860 - Kızı Daniela von Bülow 12 

Ekim’de doğar.
1863 - İkinci kızt Blandıııe von Bülow 29 

Mart’ta dünyaya gelir.
1865 - Cosima von Bülow ile Wagner’in

ilk çocukları İsolde 10 Hisan’da 
doğar.

1866 - Minna Wagner 25 Ocakta ölür.
1867 - Cosima von Bülow ile Wagner'nin

ikinci kızları Eva 17 Şubatta do
ğar.

1868 - Cosima von Bülow 16 Kasım'dan
itibaren Wagner ile Tribschen'de 
yaşamaya başlar.

1869 - 6 Haziranca oğulları Siegfried
doğar.

değildir. Ödül olarak 
ise 1869’daki Noel 
Bayranu’nı Cosima, 
Richard ve çocuklarla 
geçirebilecektir. Cosi
ma 24 Aralık’ta günlü
ğüne şöyle yazar: “Pro
fesör bu sabah gelip ba
na kukla tiyatrosunu 
kurmamda yardım etti. 
(...) Kutlama bittikten 
sonra mumlarını sön
dürdüğümüz ağacın 
öııündc çocuklarla bir
likte dua eltim. Profesör 
Nieızsclıe bana ithaf ct-
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tiği Homeros Söylcvi’ni verdi.”
Armağanı kabul eden Cosima, o günlerde misafirine büyük 

bir özen gösterir. Yeni yıldan kısa bir süre sonra geriye dönük 
olarak günlüğüne şunları yazar: “Bütün bir hafta boyunca gün
lüğüme yazamadım. Zamanımın çoğunu, buradan dün ayrılan 
Profesör Nietzsche ile geçirdim.” Birlikte Platon, Aristofancs, 
Eşil, Sofokles, Heredot ve Tukidides’i okuyup tartışmışlardır. 
Usta filolog, bu alandaki bütün hünerlerini sergiler ve büyük öv
güler alır. Nietzsche, Cosima von Bülow’un Parsifal Opera- 
jfndaıı bazı bölümleri yalnızca kendisine sunmasına çok sevi
nir. Bu eserde, baştan çıkarma ve tutku ile ilgili öğrenebilecek 
çok şey vardır. Baş başa yaşadıkları bu dokunaklı anlarda filo
zofun gerçekte aklında neler geçirmiş olabileceği üzerine elbet- 
teki birçok tahmin yürütülebilir. Cosima’nm, Aralık 1871 ’de 
Bayrcuth Projesine yarar sağlayacak olan ve Wagner’in yönete
ceği bir hayır konserine katılmak amacıyla Mannlıeim'a yapaca
ğı dört günlük gezide kendisine eşlik edebileceğini öğrendiğin
de ise Nietzschc’nin aklı başından gider.

Friedrich Nietzsche büyülenmiştir; fakat sadece müzikten 
dolayı değil. Bu olaydan on gün sonra Cosima’dan muhtemelen 
büyük bir sevinçle okuduğu bir mektup alır: “Kısa bir süre Önce 
ortak inançların ve paylaşımların verdiği huzurla hep beraberdik 
ve çok mutluyduk; yeni yıl perisinden sevgiyi vc sadakati bu ka
dar içtcıı hissettiren ve huzur veren bu "La majör* saatleri bize 
tekrar yaşatmasını dileyelim. Siz de benim gibi müziğe yeterin
ce doymamış olduğunuzu hissediyor musunuz? Tarifsiz özlemi
mi anlatabilmemin şu anda tek yolu budur."

Cosima, sevgili kocasının Mannheim’da verdiği konser bo
yunca onu dinleyerek geçirdiği o eşsiz saatlerin özlemini çek
mektedir. O sırada Nietzsche ile yan yana oturmuş olması aslın
da onun için önemsizdir. Oysa Nietzsche, iyi bir metin yomm-
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cusıı olmasına rağmen bu satırları çok farklı değerlendirir. Özel
likle do “tarifsiz özlemim“ ifadesi profesör için oldukça düşün
dürücüdür. Acaba Cosima burada ona olan aşkını mı ima edi
yordu? Ancak hayalleri çok çabuk suya düşer. Nietzsche gibi o 
da kocasına "Usta” diye hitap ediyor ve kalbi sadece Wagner 
için çarpıyordu. Nietzsche daha sonraları bu günleri hatırladı
ğında, Cosima ile Richard Wagner arasındaki uyumu şöyle ta
nımlamıştır: Bir kadının ruhundaki gücii en iyi ispatlayan şev, 
sevdiği erkeğin ruhu uğruna kendininkini feda etmesi ve erkeği
nin mizacı onu nereye sürüklerse sürüklesin, kendi doğasına son 
derece yabana vadilerde bile, hemen başka bir ruha bürünerek 
varoluşunu sürdürebilmesidir.

Friedrich Nietzsche ne yapacağını bilmez bir halde idi. Baba 
gibi gördüğü W agner'in karısını elinden almak zaten asla söz 
konusu bile olamazdı; bu yüzden eli kolu bağlıydı. Kaldı ki 
Wagner’e kıyasla Nietzsche hiçbir zaman kadınların ilahı ya da 
insafsız bir çapkın olamamıştı. Bu arada hala Cosima -  Wagner 
çiftini destekli yordur. 1870 yılının Noel inde Cosima’ya Trajik 
Düşüncenin Doğuşu adlı yapıtını hediye eder. Richard Wagner 
eseri memnuniyetle okur vc Cosima günlüğüne şöyle yazar: 
"Düşünce tarzını büyük bir coşku ve ilgiyle izliyoruz. Beni en 
çok sevindiren ise Richard’ın fikirlerinin bu yolla yayılabilecek 
olmasıdır.”

Nietzsche, WagncrMn “fikirlerini” büyük bir azimle işleme
ye devam eder ve Ocak 1872’dc Müziğin Ruhundan Traged
ya m n Doğuşu adlı eseri ortaya çıkar. Eserinde, akadcmik-fîlo- 
lojik esaslara karşıt ispatlarda bulunduğu için, bir filolog olarak 
kendini bilim dünyasından uzaklaştırmış olur: Schopenhauer ve 
Wagneriin estetik anlayışlarının gölgesinde, klasik filolojinin sı
nırlarını zorlamıştır. Nietzsche işlediği suçun bilincindedir. 
Wagner’e yazdığı ithafta şöyle der: Hâlâ bir şey öğrenmek isre-
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iniyorlarsa, Tanrı fiioloğıı korusun! Eser, Tribsehen’de büyük 
sevinçle karşılanır; çünkü “usta^ıın Yunan Tragedyası'nın yeni 
yaratıcısı olduğunu ilan eder gibidir. Ancak Filologlar Lonca
sı'nın bilimsel eleştirileri Nietzsche'de derin izler bırakır. Onu 
akademik alanda yetiştiren hocası Friedrich Ritschl ve filoloji 
biliminin yeni parlayan yıldızı Ulrich von Wilamowitz-Moel- 
lendorff, Nietzsche’yi acımasızca yargılar. Bunun sonucunda

Ancak beni çok huzursuz eden bir nokta jse Cosima ve Richard
var ki, o da kış sömestri başladı ve be- ile olan dostluklar,nın
nim hâlâ hiç öğrencim yok! Filologları- bozulm aya başlam ası
mızın hiçbiriyse oralıkta görünmüyor! pek de şaşırtıcı değildir.
Tüm dünyaya karşı sessiz kalmak zo- A ^ ır Şekilde azar-
runda olmak aslında çok ürkütücü, bunu lamm$ olan Profesör>
yalnızca size anlatıyorum sevgili usta, 1872 yılının Paskalya
çünkü siz her şeyi bilmelisiniz. Mesele abesinde, Cosima ile
aslında çok kolay açıklanabilir -kendi beraber çocuklar için
akademik çevremde öylesine aşağılan- yumurta saklamıştır
dım kİ, şimdi küçük üniversitemiz bunun ama tW afiner lcrin
zararını çekmek zorunda kalıyor! Tribschen den ayrıla

cak olmaları yüzünden 
(Nietzsche’nin Wagner’e yazdığı bir ortam çok keyifsizdir.
mektuptan, 1872) Festival projelerini ger
çekleştirmek için bütün ev halkıyla Bayreuth’a taşınacaklardır. 
Böylece Nietzsche, çok sevdiği yuvasını kaybeder: Tribschen 
sayfası bugünden itibaren kapanmıştır.

Sonraki aylarda W agner’lerle arasındaki uçurum su yüzüne 
çıkar. Üstelik Cosima ve Richard Wagner, Nietzsche’nin özel 
yaşamına karışmaya başlamışlardır. Çift, Nietzsche’yi artık ev
lenmesi için sıkıştırmaya başlar ve bekâr kalmaya devam etme
sinin tahammül edilemez olduğunu söyler. Profesör buna çok si
nirlenir. Kızgınlığı tüm heybetiyle Çağa Uymayan Düşünceler
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adlı eserinin dördüncü alı başlığı olan "Richard Wagner Bayre- 
uth’da” adlı yazısına yansır* Aslında bu yapıt ünlü besteci için 
bir methiye olarak düşünülmüştü. Fakat Nietzsche, Wagner’den 
artık tamamen kopmuştur. Bu çalışmanın bir örneği, Cosima 
Wagner’in de eline tıpkı kocası gibi şenliklerin açılışından he
men önce geçer ve onu da çok öfkelendirir. Asi çaylak 23 Tem
muz 1876’da Bayreııth’a geldiğinde Wagner’ler tarafından pek 
fazla kaile alınmaz. Nietzsche ve Wagncr’ler aynı yıl. Malwida 
von Meysenburg’un Sorremo’deki evinde son kez bir araya ge
lirler. O günden sonra da yalnızca birkaç kez mektuplaşırlar.

Wagner çifti, bir yıl sonra, Bayreutlı Projesi’ne olan ihane
tinden dolayı Nietzsche’den intikam alır. Bu iş için Nietzsc- 
he’niıı fanatik Wagner hayranı olan doktoru Otto Eiser görev
lendirilmiştir. Doktor, lıipokrat yeminine aldırmadan Nietzsc- 
he’nin sağlık durumu ile ilgili bütün ayrıntıları, yazdığı bir mek
tupta, Wagner’1ère bildirir. Richard Wagner, Nietzschc'nin sü
rekli mastürbasyon yaptığına ve cinsel anlamda kadınlardan çok 
erkeklere meyilli olduğuna dair telkinleriyle Fiser’i ikna etmeye 
çalışır. Eiser, Wagner’in teşhisini kabullenir. Doktorun, Ni
etzsche’yc Nisan 1878’te bütün iyi niyetiyle Wagner*in teşhisi
ni bildirmesi, ancak bu şekilde açıklanabilir. Friedrich Nietzsc
he çılgına döner. Bu olayın ardından beş yıl geçtikten sonra bi
le öfkesi hâlâ dinmemiştir.

1883 yılının Nisan ayında besteci Heinrich Röseİitz’c (Peter 
Gast) yazdığı bir mektupta, W agner’in ihanetini anlatır. Bu ara
da karısını da eleştirir: Cosima bettim hakkımda, l>aşka/anmn 
güvenini kazanıp islediğim' elde ettikten sonra kaçıp giden bir 
casustan bahseder gibi konuştu. Wagner kötü fikirlerle dolu bir 
insandır; ama birçok kişiyle hakkımda mektuplaşarak (hatta 
doktorlarımla bile) değişen düşüncelerimin güya uygunsuz ya
şam biçimimden ve hatta sözümona oğlancı oluşumdan kaynak-

44



(undıgmı iddia etmesine ne diyeceksiniz?
1878 yılında artık Nietzsche ile Wagner ailesi arasındaki 

dostluk tamamen bitmiştir. Ntsan'da İnsanca, Pek İnsanca i -  
Özgür Ruhlar İçin Bir Kitap adlı eseri yayınlanır. Bu eserinin ilk 
yapıtlarından farkı belirgindir. Odak noktası artık, toplumda ka
bul gören geleneksel kültür semantiklerinin yokedilmesi olmuş
tur; daha Önce anlam yüklediği her şeyi artık eleştiriyordun Fi
lozof, umarsızca metafiziğe yönelik eski düşüncelerini bir kena
ra atar: Bu bir savaş, evet; ama barutu ve tozu dununu olmayan, 
savaş sahnelerinin yaşanmadığı, korkunç ifadelerin ve kopmuş 
uzuvların bulunmadığı bir savaş -  bunların hepsi hâlâ "İde
alizm" olurdu. Yanılgılar birbiri ardına ispatlanırken, “İdeal" 
olana dokunmaya gerek kalmıyor; -  o kendiliğinden donakalı
yor. Böylece Nietzsche, Wagner çiftiyle arasındaki son bağı da 
koparmıştır.

Cosİma günlüğüne şöyle bir not düşer: “Richard, Nietzsc- 
he’nin en son kitabını okuyor ve onun kibirli bayağılığına hay
ret ediyor.” Wagner oldukça şaşkındır; çünkü Nietzsche metafi- 
zikscl-sanatsal teorilere dayalı fikirlerini inkâr etmiştir. Nictzsc- 
he’nin felsefi anlamdaki görüş değişikliği, Wagner'in bütün ya
şam felsefesini sorgular niteliktedir. Wagner, kendi melafiziksel 
temellere dayalı dünyasına büyük bir karşıtlık oluşturan Ni- 
ctzsche’nin genclgeçer -  ussal dünyasını köktenci bir yaklaşım
la reddetmektedir. Artık kendini besteciyle eşit seviyede gören 
Nietzsche'yi durdurmak imkânsız hale gelmiştir. Ancak Wag- 
ner'in, etrafında kendisiyle boy ölçüşecek kimseye tahammülü 
yoktur. Cosima Wagner, güçlü bir sağduyuyla, 11 Mayıs 
1871’de bu gerginliği günlüğüne şöyle aktarır: “Bütün bu olan
lar, ihanetin pençesinde olan birinin, idolünden adeta sürekli 
olarak intikam alma dürtüsünü gösteriyor.” Nihayetinde Ni
etzsche, Wagner çifti için artık sadece “iğrenç bir yaratık”tır.
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Ancak Nietzsche yine de ruhsal çöküşüne kadar, Wagner’lcr- 
den vazgeçemez. Gerçi besteciyi her fırsatta en acımasız biçim
de eleştirmektedir; ama her şeye rağmen onunla ilgili hep iyim
ser bir tutum sergiler: 1888 yılının ilkbaharında Wagner Ola- 
yı'nı yazar. Bu yapıtta ağır suçlamalar ile hürmetkar ifadelerin 
karşıtlıkları göze çarpmaktadır. Eserinde, küskünlüklerine rağ
men, Cosima Wagncr’e de övgüler yağdırır; ancak onlarla tek
rar iletişim kurmaya cesaret edemez. Bunu, 14 Ocak 1880’de 
Malwida von Me y sen bu rg’ a yazdığı mektubunda itiraf etmiştir: 
Biliyorsunuz, Bayan W(agner) ömrümde karşılaştığım en sem
patik kadın. Ama yeniden bir araya gelecek ve iletişim karabile
cek durumda değilim. Artık çok geç.

Gerçek Cosima Wagner ulaşılamaz olduğu için, Nietzsche 
1889’da çok başarılı olacağı başka bir yönteme başvurur. Ric
hard Wagner, Friedrich Nietzsche vc Cosima Wagner üçgenin
deki ilişkileri mitolojik platforma taşır. Hayalinde, taptığı kadı
nı elde edebilmekte ve kocasını devre dışı bırakabilmektedir. 
Gerçeklikte yaşadığı bariz başarısızlıklardan sonra, bu şekilde 
bütün engellerinden artık kurtulabilen Nietzsche, sonunda ardı
na gizlendiği maskesini kaldırmıştır.

3 Ocak !889’da Cosima’ya, tabiri caizse “deli mektubumun 
yazar. Hitap şekli bile dikkat çekicidir: Sevgilim, Prenses Ariad- 
ne'yel Bunca zamandır içinde saklamak zorunda kaldığı şeyi ar
tık haykırıyor, Cosima’ya onu sevdiğini söylüyordu. "Ariad- 
ne”yc gönderdiği aynı mesajda, kendini de "Kahraman Diony
sos" olarak tanımlar. Dionysos-Nietzsche, Ariadne-Cosima’yı 
artık elde etmek istiyordur. Bu savaşı kaybeden ise These- 
u s-Wagner olacaktır.

Ariadnc, Theseus vc Dionysos arasında geçen hikâye, antik 
çağlardan beri çeşitli şekillerde anlatılmıştır, önemli kısımları 
ise şöyledir: Ariadne, Girit Kralı Minos’uıı kızıydı. Minos, ha
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raca bağladığı Aıina’hlar arasından düzenli olarak on dört kişi
yi kurban olarak seçer ve onları Girit Adası’ndaki labirentte ya
şayan Minotor’a yem olarak atardı. Ancak bir giin, Atina’Iı ce
sur Thescus, bu korkunç plana mani olmaya karar verir ve ken
dini diğer kurbanlarla birlikte gönüllü olarak G irifc götürtür. 
Orada Ariadııe’ye rastlar ve birbirlerine aşık olurlar. Sevgilisini 
kurtarmak isleyen Ariadne, Thescus’un eline bir yün yumağı sı
kıştırır. O da bu iple labirentten çıkış yolunu işaretler, canavarı 
öldürür ve kurtulmayı başarır. Theseus, Ariadne ile birlikte Nak- 
sos Adası *na kaçar. Orada bir gece rüyasına Dionysos girer ve 
Theseus’a, Ariadne’yi kendisine bırakması gerektiğini, çünkü 
sonuçta Ariadne’nin kendi karısı olduğunu söyler. Tanrılardan 
korkan Theseus, Dionysos’un dediğini yapar ve Ariadne’yi 
Naksos Adası’nda terk edip gider. Kızcağız, ne yapacağını bil
mez bir halde kendini tam denize atacakken Dionysos gelir ve 
onu kaçırır.

Nietzschc de eserinde Dionysos kılığına bürünüp gelini ka
çırmıştır. 1 Ocak ile 3 Ocak arasında, Dionysos Dithyrambosla- 
n  adlı eserini yayınlanmaya hazır hale getirir. Eserde bulunan 
dokuz şiirden bir tanesi “Ariadne’nin Ağıtf’dır. Bu şiirin konu
su oldukça ilginçtir: Ariadne, Theseus kendisini terk etttiği için 
feryat eder. Üstelik Dionysos’un da tehdidi altındadır. Henüz 
kendini göstermemiş olan Tanrı, ya da -“bulutların ardındaki av
cı”-, Ariadne’nin acılarını gökyüzünden gözetlemektedir;

İşte, yerlerde sürünüyorum.
Bükülüyor, eğiliyorum 
Sonsuz azabın içinde 
Kıvranıyorum
Senin gazabındır, uğradığını 
En korkunç avcının,
Bir yabancının -  Tanrı'tun...
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Dionysos, sonsuz bir zevkle ve gözlerinde tanrısal şimşekler 
çakarak, kadına işkence etmeye devam eder. Ariadne, azat edil
mesi için yalvarır, hcın de çok ilginç bir şekilde:

Vur, daha derinimden beni!
Vur, bir kez daha! '
Kır, parçala bu kalbi!
Ne anlamı var yoksa bu azabın
Böyle kör olunca okların?

Zavallı kadın, daha fazlasının ister; çünkü kör oklar, acıları
nı dindirmeye yet m i yordur. Daha çok saplan! En korkunç di
kenI Ancak Dionysos'un oklarını daha çok acı verecek şekilde 
saplayabilmesi için kendini göstermesi gerekir. Bu sadist-mazo- 
şist Naksos olayı, Nietzschc’nin iç dünyasını açığa vurur. Daha 
on yedi yaşındaki bir öğrenci iken yazdığı "Euphorion" adlı de
nemesinde de olduğu gibi, burada da şiddet ve cinselliğin karı
şımı işlenmiştir. Daha birkaç mısra önce “en mağrur esir" olan 
Ariadnc, sonunda teslim olur ve Dionysos’un ateşten ederi ve 
mangallarında sunduğu korlar için yakarmaya başlar. Ancak 
Dionysos ansızın tanrısal korlarını geri çeker. Ariadne hemen 
harekete geçer ve hasretini, çektiği acıları ona tekrar vermesi 
için, Cellat-Tanrı’ya yalvarmaya başlar:

Geri gel!
Biitiin acılarınla beraber!
Gözyaşlarını sana doğru akıyor
Ve kalbimdeki son alev
Senin için yanıyor.
Alı! Geri gel,
Tanımadığını Tanrım! Azabım!
Son şansım!...
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Dionysos amacına ulaşmıştır. Bir şimşek çakar vc zümrüdi 
bir güzellikte görüniir, sonunda Ariadne’ye şöyle der:

Akilli ol, Anadnel...
Senin kiiçük kulakların, benim kulaklanmdtr:
Onlarda aktllt bir söz kalsın!
Eğer seveceksen birini, nefretin gerekmez mi önce?...
Ben senin labirentinim!...

Cosima Wagner ile Nietzsche’nin de birbirlerinden nefret et
tikleri tahmin edilebilir. Öyleyse aşık olabilmek için gereken 
şart gerçekleşmiştir. Ancak dikkatli olmak gerekmektedir, bu 
yüzden Ariadne’ye de akıllı davranması öğütlenmiştir.

Nitekim Nietzsche-Dionysos, rolleri değiştirmiştir: Bundan 
Niyle Cosima-Ariadnc, onun ’'labirentinde" hapsolmuştur. An
cak önce oradan kurtulmanın yollarım bulmalıdır; onu bekleyen 
işkence aletleri düşünülürse, bu pek de kolay olmayacaktır.

Bütün bunların sonunda eklenmesi gereken, Cosima’nın Ni- 
etzschc’yc olan nefretini, filozofun ölümünden sonra bile sür
dürdüğüdür. Nietzsche öldükten altı ay sonra, Hugo von Tsclıu- 
d i’ye mektubunda şöyle yazar: "Şimdiki dersimizin ııe olduğu
nu tahmin edin! Böyle Buyurdu Zerdüşti Yazarının ruh hastası 
olduğunu zaten önceden bildiğim için, kendimi mantıksız deli 
zırvalarına hazırlamıştım. Ama kitabı aptallık derecesinde saç
ma bulacağımı da doğrusu beklemiyordum. Bence bu eserin adı 
"İktidarsızlık Spazmları” olmalıydı."

Eylül 1888’de Cosima Wagner’e hitaben yazdığı bir mektup 
taslağında, Nietzsche’nin buna tek bir satırlık cevabı vardır: "Si 
tacuisses, Cosima mansisses...” (D

F.ger sükut edebilseydin. Cosima olarak kalabilirdin.
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MALWIDA von MEYSENBURG ve MARIE BAUMGARTNER

"Bu Yalnızca Anne Sevgisi"

Nictzsche, bir Paskalya arifesi olan 14 Nisan 1876’da Mal- 
wida von Mcysenburg’a şu satırları yazar: Sizden öğrendiğim en 
güzel şey, kan bağı olmadan da bir insana anne sevgisi duyula
bileceğidir. Bence sevgiyi göstermenin en güzel yollarından bi
ri bu. Sevgili dostum, bana bu yiice sevginizden bira: olsun ve
rin ve bende böyle bir anneye ihtiyacı olan, ah, hem de ne çok 
ihtiyacı otan bir oğul görün!

Bu yapay anne sevgisi, özel bir eksikliği ifade ediyordu. Ger
çi Nietzsche’nin annesi ömrü boyunca oğluyla ilgilenmiştir ama 
Naumburg'un dinsel bazlı ahlâk kuralları, ailenin yapısına işle
miştir ve her türlü samimiyeti yasaklamaktadır. Filozof, çocuk
luğuna dair ipuçlarını şöyle verir: Özgür ruh, etrafındaki kadın
ların annelik korumacılığı ve endişeleriyle yaptıkları muamele
leri üzerinden her silkeleyişinde, derin bir nefes alacaktır. Oysa 
korkuyla engellemeye çalıştıkları o temiz havanın ona ne zararı 
dokunabilir ki? Altın beşikteki bir esir gibi, tavus kuşu tüyleriy
le yelpazelenmenin, bebek gibi korunup şımartılmanın, üstüne 
bir de buna müteşekkir olmak zorunda kalmanın verdiği ezici 
duyguyla kıyaslandığında, kaybetmenin, kaza geçirmenin, has
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ta la umanın, borçlanmanın ya da aldatılmanın, bir insana ne ka
dar zararı olabilir ki? Bu yüzden, analık mertebesinin, çevresin
deki kadınlara bahşettiği siif, bir anda kolayca safraya dönüşe
biliyor.

Yaşamı boyunca Friedrich Nietzsche’nin çevresini sarmala
yan ve kurtulamadığı bu baskıcı anlayış, onda, anne sevgisini bir 
başka biçimde kurgulama ihtiyacım doğurmuştur. Bu “kan bağı 
olmayan" sevgiden, duygusal ve entelektüel bağlamda tatmin 
olmayı ummaktadır. Bu yüzden, anne sevgisinin bu biçimini ya
şayabilmeyi, hep yeniden denemiştir. Malwida von Meysen- 
burg'la olan ilişkisi de bunu göstermektedir.

Malwida von Meysenburg, 28 Ekim 1816'da KassePde doğ
du. Babası, Carl Philippe Rivalier, aileden gelen asalet unvanını 
1826 yılında almış, Kurhessen’li bir bakandı. Ailesi Proles- 
tan-Ortodoks mezhebine mensuptu ve asalet ünvanmdan hiç 
şüphesiz büyük onur duyuyorlardı. O zamanlar kızların okula 
gidip eğitim almalarına gerek görülmediği için, son derece yete
nekli olan Malwida, yoğun bir şekilde ders çalışmış ve kendi 
kendini yetiştirmiştir. Öğrenmeye bu kadar hevesli olması, onu 
ailesinden hep biraz daha uzaklaştımııştır. Dine dair duyduğu 
kuşkular ve eşitlikçi-demokratik bir tutum içinde oluşu, ailesi 
tarafından lılçbir zaman onay görmemiştir.

Ailesi ile arasındaki bağlarım tamamen koparması ise, 1843 
yılında, Theodor Althaus adındaki bir demokratla tanışmasıyla 
gerçekleşir. Bu adaın, Malwida’ııın yeni yaşam felsefesini pe
kiştirmiştir. Birlikte devrimci planlar kurmaya girişirler. Böyle 
bir tutum içinde olan Meysenburg, topluınsal-eşitlikçi bir deği
şimin olacağı umuduyla, 1848 devrimini coşkuyla karşılar. Bu 
özgürlük savaşı başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra ise Ham
burg'a giderek, ünlü pedagog Friedrich Wilhelm August Frö- 
bcPin verdiği sosyal pedagoji konulu bir kadınlar seminerine
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katılır. Ancak bazı gericilerin baskıları çok tehlikeli olmaya baş
layınca seminere son verilir. Malwida ise, polis tarafından sor
gulandıktan ve evinde arama yapıldıktan sonra, 25 Mayıs 
1852’de İngiltere’ye kaçar vc aralıklarla 1862’ye kadar orada 
yaşar. Aralarında Alman yazar Gottfried Kinkel’in de bulundu
ğu mültecilerle yaptığı tartışmalardan sonra, Libcral-Devrimci 
hedeflere asla ulaşılamayacağının farkına varır. 1855 yılında 
Wagner ile tanıştıktan sonra ise felsefi düşüncesini değiştirir. 
Bestecinin tavsiyesi üzerine, Schopenhauer'in baş yapılı olan 
Tasarım ve İrade Olarak Dünya yı okur. Malwida von Meyscn- 
burg coşku ve hayranlık içindedir; Nietzsche de 1862 yılında 
Leipzig’deykcıı bu kitabı yutarcasına okuduğunda aynı duygu
ları hissedecektir.

Mcyscnburg sonuç olarak demokratik ideallerini rafa kaldı
rır; ancak feminizmi savunmaya devam eder. Bundan böyle, 
“dahinin, sanatçının ve azizin yaratılışını mümkün kılan” meta- 
fiziksel bir soylu estetiğini benimsemiştir. Bu estetik anlayışın
da, halktan insanlara yer yoktur: “İnsan sürüsünün değil, insan
lığın daha yüce amaçlarına hizmet edecek seçilmiş kimselerin 
sayısı çoğalmalıdır.” Ulaşılması gereken bu ulvi hedef “gerçek 
ideal sanat” aracılığıyla “yaşamın aydınlığını ve iflahını” sağla
yacaktır.

1872 yılında Nietzsche‘nin Tragedya'ntn Doğuşu adlı eseri
ni büyük bir heyecanla okuyan Malwida, burada. Schopenhauer 
ve Wagner’in cizgiin biçimde yorumlanmış fikirleriyle karşıla
şır. Aynı yıl nihayet, çok değer verdiği filozofla tanışabilir. 22 
Mayıs’ta, Bayreuth’daki temel atma töreninde, onları Cosima 
Wagner tanıştırır. Kendisi de başarılı bir yazar olan Malwida 
von Meysenburg, Bireysellikler adlı yapıtında Nietzsche ile ilk 
karşılaşmalarını şöyle anlatır: “Genel prova esnasında verilen 
bir arada Bayan Wagner, yanında genç bir adamla bana doğru
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geldi ve beni Bay Nietzsche ile tanıştırmak istediğini söyledi. 
Sevinçle “Nasıl? O Nietzsche ile mi?" diye haykırmıştım. İkisi 
de buna çok güldü ve Bayan Wagner “Evet. O Nietzsche ile!” 
dedi. Ve boylece son derece mühiın bir zekânın hayaline; genç, 
yakışıklı ve nazik bir zatm izlenimi eklendi; aramızda hemen 
candan bir iletişim meydana geldi."

Bu ruhsal uyumun temeli; Wagncr’in müziğine, Sehopenha- 
uer'in felsefesine, Bayreuth’daki sanat girişimine verdikleri mü-

Maîwida von Meysenburg’un eserleri:
1876 - Bir İdealistin Anıları 
1879 - Yaşlı Bir Kadmln Vasiyetinden 

Tasvirler 
1885 - Phadra, Roman 
1898 - Bir İdealistin Son Gecesi 
1901 - Bireysellikler 
1905 - Yeryüzü ve Gökyüzü Aşkı 
1905 - Doğu'nun Sonuna Yolculuk.

betlerinin içeriği genellikle sevgili bestecileri Wagner olmuştur. 
Buna bağlı olarak, 7 Kasım 1872*de Nietzsche, arkadaşına muh
teşem bir olayın haberini verir: Kasım'ut üçüncü haftasında, se
kiz günlüğüne muhteşem ziyaretçilerim var -  hem de burada, 
Base T de! 'Misafirlerin Misafiri!' : Wagner ve karısı. (...) Sohbe
tin tam ortasında nefesimin kesilmemesi için biiyük bir cesarete 
ve seçkin, iyi ve güçlü bir dostluğa ihtiyacını var. Evet, güçlü bir 
dostluğa! İşte o yiizden sizi düşünüyorum çok değerli hanıme
fendi ve adaletin yalnız savaşçısı olan sizin gibi birine rastlamış 
olduğum için, gönülden seviniyorum. ‘Misafirlerin Misaliri'nİn 
geleceği düşüncesi bile, Nietzsche’yi derinden etkiler. Delikan
lı bu yüzden acil olarak Malwida von Meysenburg’ıın desteğine 
gereksinim duyar; o olmasa '‘usta’iıın ve karısının huzurlarında

caddenin ortaklığına ve 
ayrıca Malwida’mn ra
hat, anaç tavırlarına da
yanıyordu. Friedrich 
Nictzsche ile Malwida 
von Meysenburg, Wag- 
ner’e neredeyse tapı
yorlardı. Dostlukları 
önceleri bu adamın et
rafında gelişmiş, soh-
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niremekten soluğu kesilebilirdi. Meysenburg ise Nictzsche’nin 
heyecanını paylaşır ve bu kutsal buluşmada bizzat yer alamasa 
da* mektuplarında Nietzsche’yi anaç tavırlarıyla sakinleştirmeye 
çalışır: “Misafirlerin M isafirine dair o güzel haberinizi içeren 
mektubunuz, yaşamımın küçük acılarına gerçek bir şifa gibi 
geldi. Belki de buluşmanız şıı anda gerçekleşiyordur ve ben de 
kalbimde sizinle beraberim; keşke olsaydım* ah, bunu ne kadar 
çok isterdim." Nietzsche’deki Wagner coşkunluğu söndükten 
sonra, bu ana-oğulvari çift birlikte hararetli bir şekilde planlar 
yapmaya başlar. Bu planlar özellikle Friedrich ile ilgilidir. Mal- 
wida, profesörün sağlığından dolayı endişeye kapılmıştır. Ni
etzsche, Basel’de çalışmaya başladığından beri sürekli olarak 
baş ağrısı çekmekledir; ayrıca gözlerinden de şikayeti vardır. Bu 
yüzden üniversitede ve lisede girdiği dersleri zaman zaman ak
satmaktadır. Meysenburg yardmı etmek ve hasta adamı iyileşti
rebilmek için çareler aramaya başlar. Üstelik onunla felsefi soh
betler de yapmak istemektedir; “Birbirimize daha yakın yaşıyor 
olabilmeyi, size bir annenin tüm sevgisini vc bağlılığım göstere
bilmeyi, sizinle, yaşamın içeriğini vc çekirdeğini oluşturan; 
dünyanın etrafında döndüğü, onlarsız varolmanın sadece bir iş
kenceden ibaret olacağı, bazı ebedi problemleri beraberce çö
zümleyebilirle arzusunu ne çok duyuyorum.” Mahvida’ya göre 
bu soruların cevapları ancak ideal düşünce koşullarının oluşma
sıyla verilebilirdi. Bu doğrultuda Nietzsche’ye 1876'da şöyle bir 
teklif yapar: Bir felsefe üçlüsü kurulmalıdır: “Önümüzdeki kış 
Basel’dcn ayrılmalısınız, özgürce düşünebileceğiniz, konuşabi
leceğiniz, yaratabileceğiniz; içten bir sevginin sizi sarmaladığı 
sakin bir atmosferde sempatik insanlar arasında olmalısınız. Ör
neğin sizi saygıyla seven genç arkadaşınız (Albert Brenncr) ve 
sizi anaç duygularla seven ben, tekrar güçlenmeniz için ihtiyaç 
duyduğunuz sükunet ortamını size yaratabiliriz. (...) Acı içinde
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ki vücudunuzdan uzun ve kesintisiz bir istirahati esirgememe
nin. sizin için hayati önem taşıdığını düşünmenizi rica ediyorum 
ve önerilerimde çok ciddiyim. Eğer zengin olsaydım, her şeyi en 
güzel şekilde düzenler ve size kati olarak şöyle derdim: Gelmek 
zorundasınız!"

Neye uğradığını şaşıran profesör, bu teklifi coşkuyla karşılar, 
çünkü Basel'de çalışmaya başladığından beri, klasik filolojiden 
ve akademik işleyişten nefret etmeye başlamıştır. Güneye yapı
lacak bir kaçamak, aslında tam da aradığı şeydir: (...) Bugim si
ze sadece geleceğimi bildiriyorum. Gerçekten de, şu anda 
sizden başka hiç kimseyle bir ytf geçirmek istemiyorum -buna 
yürekten inanabilirsiniz! Eğer nedenini size daha kesin bir dille 
söylemem gerekseydi -size ne büyük bir sevgi ve saygı duyduğu
mu görebilirdiniz! Bu seyahat için oldukça heveslenen ve biraz 
da anne bakımı isteyen -tabii yapılacak felsefi sohbetler de göz 
ardı edilemez -Nietzsche, ßasel’deki Eğitim Birliğimden bir se
nelik izin talebinde bulunur ve bu isteği kabııl edilir. Tatil hazır
lığı içindeyken, Beinhart von Seydlitz’e planlarından bahseder: 
(...) hep birlikte paylaşacağımız bir evimiz ve ortak entelektüel 
ilgi alanlarımız var: bu ev, özgür ruhlar için bir çeşit manastır 
gibi olacak. Bu entelektüel manastır topluluğu, Friedrich'in ye
ni arkadaşı Paul Rdc’nin katılımıyla daha da pekişir. Nietzsche 
onu Meysen bürg’a danışmadan davet etmiştir.

Malvvida, her şey olup bittikten sonra konudan haberdar edi
lir; ancak buna herhangi bir tepki göstermez: Sizin için de bir sa
kıncası olmayacağını umut ederek, Dr. Râe nin de bana eşlik et
mesini rica ettim. Onun aydın zekâsı, anlayışlı kişiliği ve gerçek 
dostluğu beni çok mutlu ediyor.

Nietzsche, Brenner vc RtSc, 21 Ekim 1876Ma planlandığı gi
bi Sorrento’ya varırlar. Orada onları Malvvida von Meyscnburg 
karşılar. Dördü birkaç aylığına Villa Rubinacci’ye yerleşirler.
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Bu evde çok yoğun çalışmalar yapılır. Küçük grup, yüksek mo
tivasyon içeren bir okuma-tartışma çemberi oluşturmuşlardır. 
Programlarında yer alan bazı yazarlar şöyle d ir: Jacob Burck- 
lıardt. Pedro Caldcrön, Migucl de Cervantes, Alphonse Daudct, 
Deniş Diderot, Hcrodot, Lopc de Vega, Platon, İvan Turgenycv 
ve Voltaire. Ayrıca, her biri kendi yapıtı üzerinde çalışmaktadır: 
Meysenburg, yeni romanı Phâdra yı yazıyor, Röe. ahlâk felse
fesi ile ilgili araştırması Ahlaksal İzlenimlerin Kaynağı üzerinde 
çalışıyor, Brenner hikâyeler yazıyor ve Nietzsche de İnsanca, 
Fek İnsanca üzerine düşünüyor. Gruptakiler ruhsal uyumları 
içinde kendilerini son derece huzurlu hissediyorlardı. Tabii Mal- 
wida von Meysenburg’un erkeklerine anne gibi bakmasının da 
bunda büyük payı vardır. Özellikle de, feci baş ağrılarından ya
kınan Nietzsche ile yakından ilgilenmektedir. Sorrento cenneti
ne kısaca bir göz atmak, ortamın ne kadar rahat ve huzurlu ol
duğunu anlamaya yeter. Meysenburg, 13 Kasını 1876’da evlat
lığı Olga Herzen’e grubun günlük yaşamlarım anlatmıştır: “ Sa
bahları herkes kendi kendine çalışıyor ve bayların hiçbirini gör
meden, tek başıma kahvaltı ediyorum. Nietzsche, öğle yemeğin
den sonra dinleniyor; (...) Sonra da genellikle hep beraber yürü
yüş yapıyoruz. Zeytin ağaçları arasında tepelere çıkıyor, altın 
meyveli portakal ağaçlarının yükseldiği vadilerden geçiyor ve 
vardığımız yükseklikten denizin ve Vezüv’ün muhteşem güzel
likteki görünümlerini seyrediyoruz. Eve geldikten sonra Rdc bi
ze akşam yemeğinden ünce ve sonra birer saat bir şeyler okuyor, 
saat dokuzda ise yatıyoruz.1’

Malvvida beyleri memnun etmek için sürekli koşuşturmakta
dır ve 1876’daki Noel kutlamasını Özenle tertiplemiştir. Gururla 
Olga’ya şöyle bildirir: “Koca çocukların^!) için diin çok güzel 
geçen bir Noel kutlaması hazırladım.” Malsvida, Nietzsche için 
Noel ağacının altına “kırmızı satenden pembe püsküllü bir ku
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kuleta” koymuştur. Özgür ruh, herhalde buna epey sevinmiştir. 
Ree’ye bir el aynası, Brenncr’e ise bir şemsiye armağan etmiş
tir; ayrıca lıcr birine verdiği sevimli şiirleri de onları çok mutlu 
etmiş olmalı. Ancak bu Mahvida’nın ilgi ve bakımı, Nıctzsc- 
he’nin çeşitli ağrılarına umulduğu gibi derman olamamıştır, 
özellikle Röe ve Brenner'in oradan ayrılmalarının ardından ağ
rıları daha da şiddetlenir. Hâlâ Sorreııto’da bulunan Nietzsche 
Paul Rdc'yc, gittiğinden yedi gün sonra şöyle yazar: Birkaç gün 
yataktan çıkamadım, kendimi çok kötü hissettim, bugiin de öyle
yim, Hiçbir şey, içinde R te’nin olmadığı bir odadan daha boş 
değildir. Artık burada olamayan varlığımı hakkında çok konu
şuyor ve bir o kadar da susuyoruz; dün itibariyle, buradan gide
nin yalnızca görüntünüz olduğuna karar verdik. Akşamlan ise 
dokuz taş oynuyoruz.

Nietzsche'nin derinlikli sohbet arkadaşı artık orada bulun
madığından beri, “özgür ruhların” büyük umutlar bağladıkları

zen’e 9 Aralık 1876'da yazdığı mektup- ^uğu Sorrento’daki tati-

taş oynamak, özgür ruhu uzun süre tatmin edemeyecektir.
8 Mayıs’ta Napoli ve Cenova üzerinden, tedavi olmak için 

Ragaz’a gider. O günden sonra Nietzsche ve Malwida von Mey- 
senburg’un ilişkilerinde sorunlar çıkmaya başlar. Malvvida, Ni-

(Malvvida von Meysenburg'un Olga Her-

Ne dokunaklı, değil mi? Bu ilerlemiş ya
şımda, bu kadar çok soylu erkek kalbi
nin, intikam meleklerinin Ödipus’un ar
dından giremediği ve onun da varouşun 
acılarını dindirebildiği kutsal ormana 
kaçar gibi bana sığınmaları, kaybolan 
gençliğimin bir telafisi değil mi?

manastır birliğinin en
telektüel özü eksilmiş
tir. MaKvida von Mcy- 
senburg, Röe’nin yerini 
tutamaz; bunu yapama
yacak kadar idealist fi
kirlere saplanmıştır. Ni- 
etzsehe sonunda, bir yıl 
kalmayı planlamış ol

tan) lini yarıda keser; dokuz
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etzschc’nin 1 Temmuz 1877’de kendisine yazdığı mektuptaki şu 
pasajı okurken oldukça sinirlenmiş olmalı: Ekim'de yine Basel’e 
dönüp vazifemin başına geçmeye karar verdim. Bir işe yarama
dığım düşüncesine katlanamıyorum ve bir tek Baseİ’ de kiler ba
na faydalı olduğumu hisseti irebiliyorlar. Varsayımlarla dolu 
düşüncelerim ve yazarlığım şimdiye kadar beni hep hasta etti; 
oysa sadece bilim adamı olduğum süre içinde çok sağlıklıydım; 
ama sonra hayatıma o sinir bozucu müzik, metafıziksel felsefe  
anlayışı ve beni aslında hiç ilgilendirmeyen bin bir meselenin 
tasası girdi. Yani ben yine öğretmen olmak istiyorum.

Bir kez daha yoğun bir bunalımın içinde olan Nietzsche, hu
zura kavuşmak için bir tek bu yolu bulabilmiştir. Bu karar Mal* 
wida'yi oldukça kızdırır; çünkü Sorrento’dayken, sağlığını teh
dit eden profesörlüğünü bırakması gerektiği konusunda kesin 
olarak hemfikirdiler. Nictzsche'nin bu kararıyla, modern bir ta
pmak, bir ideal kolonisi olacak olan Eğitmenler Okulu’nu kur
ma planları da suya düşmüştür. Bu fikrin gerçekleşmesi zaten 
lıiç mümkün olamayacaktı; ancak hâlâ idealist olan Mahvida, 
yine de hayal kırıklığına uğramıştır, fakat kızgınlığı daha bü
yüktür. Çünkü Nietzsche, içinde bulunduğu bunalımın sorumlu
luğunu, Mey sen bu rg* un iki ilahının; Schopenhauer’in vc Wag- 
ner’in üzerine yıkmaktadır. Ancak Malsvida, öfkesini dizginle
meyi bilir; “Annelik ayrıcalıklarımı göz önünde bulundurursak, 
güzel olanların yanı sıra, duruma göre keder dolu mektuplar da 
alıyor olmam elbette çok doğaldır.”

Malvvida von Meysenburg, ilk anlaşmazlıklara rağmen, Ni- 
etzsche’yi yine de Önceleri özenle desteklemeye devam eder. 
Bunu, Nieızschc’nin Haziran 1878’de Bascl’den gönderdiği an
lamlı karta gösterdiği tepkiden anlıyoruz. Kartta şöyle yazıyor- 
dur: (...) sessizce yolumdan gitmeyi ve beni bundan alıkoyabile
cek her şeyden vazgeçmek istiyorum. Yaşamın buhranı göründü;
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yeni felsefemin devasa verimliliğini hissediyor olsaydım . her
halde ürkütücü bir yalnızlığa gömülürdüm. Ama ben kendimle 
barışığım. Mcysenburg’un cevabı son derece anlamlıdır -  so
nuçta kendisi de benzer tecrübeler yaşadığı için- kendini buna
lımlı ama gelecek vaadeden ve altı hafta önce yeni eseri İm an' 
ca, Pek İnsanca'y ı yayınlayan filozofla coşkulu biçimde özdeş
leştirir: ” ‘Yaşamın buhranı göründü’ sözünüz hep aklımda yan
kılanıyordu.- Ah!, içinizdeki krizi hissettiğiniz, Getsemaıı Bah
çesi 'ndeymiş gibi, kadehi elinize alıp almamaya karar verdiği
niz o an ne muhteşem bir andır! Yalnızlığın bu kadehini alıp 
içiııdckini cesurca içeceksiniz. Bundan hiç kuşkum yok.” Dinsel 
kılığa bürünmüş hu anlayışlı tutumun altında, aslında dikkatlice 
özgür ruhu eleştiriyordu. O da tıpkı Wagner’lcr gibi insanca. 
Pek İnsanca'y \ beğenmemiştir. Mahvida von Nlcysenburg, Ni- 
etzsche’dcki bu felsefi anlayış değişikliğinin sebebini de belirle
miştir: Paul Rdc! Güya Rlc'niıı analitik düşünce tarzı, bir za
manların Wagner hayranım doğru yoldan saptırın ıştır. Bu doğ
rultuda yine anaç tavırlı bir öneride bulunur: "Sizin yapınız, 
RtSc’ninki gibi analitiğe müsait değil: siz sanatsal çalışmalar 
yapmalısınız ve bütünlüğe ne kadar karşı koysanız da, dehanız 
sizi tıpkı Tragedya'nm Doğuşu'uda olduğu gibi yine ona götü
recektir, bu bütünlük artık metafizikse! olamayacaktır. ( ...)  Siz 
Rdc gibi elinize neşteri alıp kolları ve bacakları vücuttan ayıra
rak, ‘işte insan böyle yaratılmıştır’ diyemezsiniz. Tanrıça Athe- 
na’mn kutsal bakireliğinin bütün ihtişamı sizde vücut buluyor ve 
ne mutlu size ki, dehanızın eşsizliği bundan geliyor ve dc ne 
mutlu bize ki analitik alanına yaptığınız bu geçici ziyaretten 
sonra yine eskisi gibi düşüneceksiniz.”

Meysenburg, Nietzsche’nin tekrar sanat felsefesi anlayışına 
geri dönmesi umuduyla kahramanca savaşır, hatta bunun için 
Tragedya'nm D oğuşu'm n  metafıziksel çizgisinden filozofun
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vazgeçebileceğini bile düşünür. Buna karşın özgür ruh, tanrısal 
bekaretini çoktan kaybetmiştir. Arkadaşının Wagner güdümlü 
itirazlarını da artık pek dikkate almaz. İnsanca, Pek İnsanca nm 
yayımlanmasından sonra, Bascl’deki işi Friedrich Nietzsche içiıı 
bir işkence haline dönüşür. Nihayet, 1879’da profesör makamı
nı bırakır; çünkü "durunnı hayvan zulmü ve araf'dan ibarettir. 
14 liaziran’da ise artık üniversiteden ihraç edilmiştir. Mcysen- 
burg ve Nictzsche’nin arasındaki mektuplaşma, önceleri nere
deyse tamamen kesilir. Nihayet, Malvvida’nm 14 Ocak I880'de 
Nietzsche’den aldığı geçici veda mektubu, aralarındaki kopuk
luğu giderir. Nietzsche, sona çok yaklaştığını sezinlemektedir; 
Yazmak, Ixma en çok yasaklanan meyvelerden olmasına rağ
men, abla gibi sevdiğim ve saydığım size bir mektup daha yaz
malıydım -sanırım sonuncusu olacak! Çünkü hayalımın korkunç 
ve neredeyse hiç rahat vermeyen azapları, beni artık Ölümüme 
susatıyor ve bazı belirtiler de Öyle gösteriyor ki, kurtuluşum ola
cak beyin kanaması artık umut edebileceğim kadar yakında.

Nietzsche ölmekten başka çaresi olmadığına emindi. Tıpkı 
babası gibi otuz beş yaşında beyin kanaması geçirerek h ay attan 
kopanlacağına inanıyordu; ki aslında babasının gerçek öliim ne
deni kesin olarak belli değildir. Bu beyin kanaması saplantısı, 
Nietzsche*yi ömür boyu meşgul ve huzursuz edecektir. Malvvi- 
da von Mcyscnburg ise mektubu cevaplamaz, Friedrich'in ger
çekten de sona yaklaştığına inanmış görünmektedir. 10 Şubat’ta 
Olga’ya şöyle yazar: "Nietzsclıe’nin bana bu dünyaya dair bir 
veda mektubu yazdığım sana söylemiştim, değil mi? Ölüm şek
li gerçekten de çok dokunaklı ve büyüleyici; tiim zamanlar için
de hiçbir filozof ve hiçbir Hıristiyanlık şehidi bundan daha yüce 
bir tevekkülle ölmcnıiştir." Friedrich Nictzsche’nin beklenen 
ölümüne oldukça antik-idealist bir yaklaşımla inanır. 1901’de 
Bireysellikler nâ]ı eserinde ise bu olayı daha az heyecanla hatır
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layacak ve o zaman "onu geri çağırmaya” çalışsaydı» belki daha 
iyi olacağını anlayacaktır. Nietzsche ona Mart 1882'de Ceno- 
va’dan -daktiloyla- hayat dolu bir mektup yazdığında Roma’dan 
cevap verir: “»Sevgili dostum; böyle hitap etmeye devam ediyo
rum çünkü kalbim sizi hiçbir zaman inkâr etmedi. Yer olarak da 
yine yakın olduğumuza çok seviniyorum, ruhsal olarak -umuyo
rum ki- zaten hep olduğumuz gibi yakınız... Vedanızdan sonra, 
o zamanki vefat düşüncenizin gerçekleşmeyeceğini hissettim ve 
hep sizden bir işaret almayı bekledim. Nerede olduğunuzu öğ
renmeye dair çabalarım da hiçbir sonuç getirmedi."

Malwida ve Nietzsche, 1884’c kadar az çok yoğun bir şekil
de yeniden mektuplaşmaya başlarlar. Özellikle bir sebep belirle
yicidir: Nietzsche, Lou Andreas-SalomĞ’ye aşık olmuştur. Bu 
ilişki sırasında ortaya çıkan çeşitli sorunları Matwida von Mcy- 
scnburg’Ia da tartışır. Ne de olsa bu meselede onun da belli 
oranda suçu vardır. Evlilik planlarını her seferinde taahhüt ede
rek desteklediği Nietzschc’nin dikkatini bu genç bayana çek
miştir: “Çok tuhaf bir genç kız. ( ...)  bana öyle geliyor ki, felse
fi düşüncelerinde, o da sizinle aynı çıkarımlara varmış, yani her 
tür metafizikse! koşulları ve problemleri açıklamaya yönelik 
kaygıyı bir kenara bırakarak, pratik idealizme ulaşmış. Bir gün 
sizi bu sıradışj kişiyle birlikte görmek İstediğimiz konusunda, 
R6c ile hemfikiriz.”

Fricdrich Nietzsche’nin son aşk macerasından sonra, Mahvi- 
da von Meysenburg’la olan dostluğu da sona yaklaşmaktadır. 
Özgiir ruh, Mart 1885’te Malvvida’nın gönderilmemiş mektubu
nu yanıtlar: Size artık hiç yazmadığıma mı şaşırıyorsunuz? Beti 
de çok şaşırıyorum; ama ne zaman buna teşebbüs etsem, kale
mimi yine bırakıyorum. Bunun sebebim kesin olarak bilseydim, 
artık şaşırmazdım ama belki üzülürdüm.

Yalnız kalan Nietzsche, mektup yazma konusundaki tutuklu-

62



ğıınun sebebini teşhis edemez; ama temel neden aslında açıktır: 
Malwida von Meysenburg’la bir zamanlar paylaştığı ruh birliği 
fazlasıyla kayıp vermiştir: Wagner yok olmuş» Schopcnhaucr 
aşılmış, evlilik hayalleri yıkılmıştır. Ayrıca Meyscnburg, felsefi 
anlamdaki özgür düşüncelerine giderek daha fazla karışmaya 
başlamıştır. Kendi estetik idealizminde fazla tıkanıp kaldığı 
için, Nictzsche'nin modemizm anlayışını değersiz görmektedir. 
Bireysellikler adlı eserindeki yanlış değerlendirmesi ancak böy
le açıklanabilir: “Nictzsche’nin, birçok kişinin sandığı gibi ruh
sal ve ahlâksa! alanlarda büyük bir devrimci olduğuna inanmı
yorum.” Nietzsche bir keresinde 20 Ekim 1880’de Meysen- 
burg'un kendisini tamamen yanlış anlamış olduğunu ileri sürer 
ve alışılagelmiş kibarlık maskesini burada bir yana bırakır: Beni 
olduğumdan başka biriymişim gibi görmelerinden tiksindiğim 
için, insanlarla neredeyse biitiin ilişkilerimi kopardım. Şimdi de 
stra sizde! Bir gün gelip de, bütün dürüstlüğünüzle 'her sözü
nüzden iğreniyorum!' açıklamasını yapmanız için, size yıllardır 
yazılarımı gönderiyorum. Ve buna hakkınız da olurdu. Çünkü 
siz bir İdealist!'siniz -ve ben idealizmi, içgüdüsel bir yalan ve ne 
pahasına olursa olsun gerçeği görmezlikten gelmek olarak algı
lıyorum: Yazılarımdaki her bir cümlede idealizmin aşağılanma
sı vardır. (...) Misyonumdan hiçbir şey anlamıyor musunuz ? 
'bütiin değerlere yeni anlamlar katmak' sözünün ne demek oldu
ğunu biliyor musunuz? Siz neredeyse ömrünüz boyunca herkes 
hakkında yanıldınız: Fikirlerinize itibar edilmesi, ve fakat yar
gılanm an tamamen güvenilmez olmasından dolayı verdiğiniz 
zarar, benim hayatımda da, çok büyüktür.(...) Benim hiçbir sö
zümü, hiçbir adımımı anlamadınız: Artık yapılabilecek bir şeyin 
kalmadığını ikimiz de kabul etmeliyiz.

Nietzsche, Malwida von Meyscnburg ile kayıtsız şartsız he
saplaşmaktadır; çünkü Malwida, eserlerini asla gerektiği gibi
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değerlendirmemiş, İnsanca, Pek İnsanca da dahil olmak üzere, 
Nietzsche’nin eleştirel potansiyelini yerlere sermiştir; ki bu dü
şüncesinde de filozofa geçekten hak vermek gerekir. Başka bir 
deyişle, Malwida sadece gelişigüzel konuşmuştur. Ama konu 
Wagner olunca, -ki bu da önemli bir unsurdur- "usta’ yı Nietzsc- 
he’ye karşı amansızca savunmuştur. Friedrich'in besteciye olan 
nefretinin kendisini etkilemesine asla İzin vermemiştir. Nietzsc
he, Ekim 1888’de Meysenburg’u zevksizlikle suçladığında ken
dini savunmayı bilmiştir. Filozof, Malwida’ya yeni çıkmış kita
bını, Wagner Olayı- Bir Müzisyen Sorunu’nu gönderir. Bu ki
tapta Wagncr'i hicvetmişlir. Bunu yapmaktaki amacının nc ol
duğunu sonraları Meta von Salis-Marschlins’e şöyle anlatır: 
İçimdeki kiiçiik ard niyetle ona Wagner Olayı'tun dört nüshası
nı gönderdim ve onları benim için Fransızca’ya çevirmesini ri
ca ettim. Fakat vaktiyle arkadaş olduğu Marschlins'in, buna iti
raz ettiği mektubunun ilgili kısımları şöyledir: '‘Beıı de size hak
sız olduğunuzu söyleyebilir ve bu konuda size muhalif olduğu
mu açıkça belirtebilirim. Artık sönmüş olsa bile, eski bir sevgi
ye, sizin W agncr’e etliğiniz gibi muamele etmemek gerektiğine 
inanıyorum; bir zamanlar yürekten sevilen obje hayalet değil, 
koca bir gerçeklik okluğu için, insan aslında böylesi bir tutumla 
kendi kendini incitmektedir.”

Nietzschc’nin Wagner'e karşı devamlı yürüttüğü olumsuz 
tutuma zaten yıllardan beri kızıyorlardı ve işte en sonunda Salis- 
Marsehlins, öfkeyle fikrini söylemişti. Haklı yere yapılan bu 
eleştiri, muhtemelen Nietzsche’nin çıldırmadan az bir zaman 
ünce 4 Ocak I889’da yazdığı "Deli Mektuhu”na şu notu düşme
sine neden olmuştur: " ... ve onun da birçok hatası affedildi, 
çünkü beni çok sevmişti.”

Friedrich Nietzsche, anne sevgisinin bir başka çeşidini de 
Marie Baumgartner ile tecrübe eder. Onunla Mart 18741de Lör-
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rach’da tanışır. 1873-1874 öğretim yıllarında ders verdiği lise
den öğrencisi olan Adolf Baumgartner, filozofu evine davet et
miştir. Profesör, kendisinden on üç yaş büyük olan Marie’den 
çok etkilenir.

Delikanlının annesi son derece kültürlü, açık fikirli ve üste
lik Fransız edebiyatına da tutkun bir bayandı. Marie doğma bü
yüme Alsas’lıydı ve Alman vatandaşlığına sahipti; buna rağmen 
hayatı boyunca Fransa’ya gönülden bağlı kalmıştı. Nietzsche’yc 
sempati duymuştur; çünkü filozof, Çağa Uymayan Düşünce
ler'in ilki olan DavİdStrauss, Dindar ve Yazar adlı eserinde, Al
manların 1870-7l ’deki şüpheli zaferine değinmiştir. Nietzsc- 
he’nin Fransız kültürüne duyduğu hayranlıktan dolayı, Marie 
Baumgartncr ona, eserlerini Fransızca’ya çevirmeyi teklif eder 
ve öncelikle Çağa Uymayan Düşünceler'\r\ iiçüncüsü olan Eği
tici olarak Schopenhauer’ ı, daha sonra da bu eserin dördüncüsü 
olan Richard Wa^ner Bay ren ıh* da adlı yapıtlarını tercüme eder. 
Nietzsche sonraki aylarda sık sık bu yardımsever bayana uğrar.

Aralarındaki ilişkinin samimiyeti, edinilen ilk izlenimi doğ
rular haldedir; İlişkileri birbirleri için değerlidir. Profesör, yine 
bir ruh birliğini teşhis etmiştir; buna karşın Marie. Jakob Baunı- 
gartner ile evli olmasına rağmen, Nietzsche ile daha yakın bir 
ilişki biçimini içlen içe tercih etmektedir. Nietzsche’nin böyle 
bir samimiyeti aklından bile geçirmediğini hissettiğinden, duy
gularını bastırmak zorunda kalır. 24 Aralık 1875’tc yazdığı 
mektup, bu konuda oldukça aydınlatıcıdır; “(...) ve çok değerli 
beyefendi; size duyduğum minnetarlığın, hayranlığın ve ortak 
hislerimizin bende oluşturduğu zaafın bıraktığı derin köklerin 
farkına izin verin dc, yeniden varayım. Bazen bu koşulların bir 
tanesi bile, en güze! ilişkinin yaşamınıza girmesi için yeterlidir! 
Ve ben de, size olan sevgimin güvenilir ve sürekli olması gerek
tiğini düşünüyorum; ve bildiğiniz gibi sevgi -ya da dostluk, na-
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sil adlandırmak isterseniz- benim için kutsaldır, bir görevlendir
medir, tıpkı kutsanmış olmak gibi.”

Nietzschc'nin bu itiraftan çok hoşlandığı tahmin edilebilir. 
Marie Baumgartner, daha sonraki aylar boyunca kendisini filo
zofun ihtiyaçlarına adamıştır. Hep minnettar ve anaç bir dinleyi

ci olmuş ve dostluğunu 
-ki Marie "sevgi” söz
cüğünü kullanmayı ter
cih ediyordu- bu şekilde 
daimi kılabileceğine 
inanmıştır. Fakat 1874 
ve 1875’te oldukça yo
ğun mektuplaşmalarına 
vc Nietzsche’nin Lör- 
rach’a defalarca yaptığı 
seyahatlere rağmen bir 

yıl sonra iletişimleri azalır. Friedrich Nietzsche Bascl’deki pro
fesörlük görevinin yükü altında artık neredeyse ezildiğinde, yi
ne daha düzenli olarak Marie Baumgartner ile görüşmeye baş
lar.

Nihayet 23 Ekim 1878’de Basel'dcn bir mektup yazarak ge
leceğini bildirir: Önümüzdeki Cumartesi giinü öğleden sonra si
zi evinizde ziyaret etmeye çatışacağım !...)• Sizin için de uygun
sa, daha fazla bir şey yazmaya gerek olmadığını düşünüyorum. 
Uzun zamandır beklediği bu bir araya gelme fikri, Marie Baum
gartner için elbette ki çok uygundur. Sağlığı bozulmaya başla
yan profesör, onu, söylediği gibi Cumartesi günü ziyaret eder. 
Hemen ertesi gün ise, birlikte geçirilmiş saatler için bir teşekkür 
kartı gönderir. Fakat yine sağlığının acıklı durumundan şikayet 
eder. Marie Baumgartner kartı aynı gün cevaplar ve ona tekrar 
hasta bakıcısı olmayı teklif eder; elbette bunda bir maksadı var

Marie (Köchlin) Baumgartner 
1831 - Mülhausen’de (Elsaß) doğdu, bir 

süre Rouen’da yaşadı. Jakob Ba
umgartner (1815- 1890) İle evliy
di. Oğlu Adolf Baumgartner 
(1855- 1930)

1890 - Basel’de genel tarih profesörü 
otur.

1883 - Nietzsche ile son mektuplaşma 
1897 - Lörrach’da ölür.
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dır: “Ah, gözlerinize ve vücudunuza eski gücünü verecek mer
hemi icat edebilmeyi ne kadar çok isterdim, biliyorsunuz değil 
mi? (...)  Kendinizi benim 'dostum1 olarak adlandırıyorsunuz ve 
kalbim bunun için size müteşekkir değerli beyefendi; çünkü siz 
de benim için gerçek bir dostsunuz, hem de çok kıymetli bir 
dost! Oysa korkumdan şimdiye kadar sizi böyle adlandırmaya 
hiç cesaret cdcmemiştim;üstelik bu sözcük ancak karşılıklı kul
lanılabildiği zaman gerçek anlamını kazanır -ve siz sevilmek is
temeyi en büyük talepkârhk olarak görseniz bile, umuyorum ki, 
evet hâlâ umuyorum ki, sizin de beni dostunuz olarak adlandıra
cağınız gün gelecektir. Üstelik talepkârhk bunun neresinde? Bi
lakis, olası bir ilişki içerisinde bunu ben arzu ediyorum: sizi 
mutlu etmeyi ve size yararlı olabilmeyi ben istiyorum -sadece 
bana olan güveninizin verdiği memnuniyetin ölçüsünde değil 
gerçi... Ah, yüreğimin nc kadar iyi, tertemiz ve samimi duygu
larla dolu olduğunu bir bilseydiniz!”

Bir aşk itirafı bundan daha dikkatlice ve daha üstü kapalı bir 
üslupla yapılamazdı. Marie umutla cesaret etmiş ve sonunda as
lında daha fazlasının “mümkün olabileceğini” ima etmiştir. An
cak böyle bir şey filozof için söz konusu bile değildir; o yüzden 
araya hemen belli bir mesafe koyar: Siz, benden beklediklerini
zin çok azını elde edebildiniz; oysa ki ben astında hak ettiğim
den çok daha fazlasına sahip oldum; yani siz bana güvenilir, sa
dık ve üstelik bütün şüpheci fısıltılara rağmen, yeryüziindeki en 
büyük sadakati ispatlayabilecek, ihtirasla dolu bir yürek verdi- 
niz-, Ben bunu böyle algılıyorum: Bu sizi üzüyor mu? Umarım 
öyle değildir.

Marie Baıımgartner’e kibarca ama oldukça net bir şekilde 
haddini aşmaması gerektiği ifade edilmiştir; sadık ve anaç bir 
yüreğe kapılar her zaman açıktır ancak daha fazlası mümkün ol
mayacaktır. Nietzschc’nin bu kesin cevabına rağmen Marie vaz
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geçmez vc ona iki gün sonra bir mektup yazarak, filozofun “her 
şeyiyle” insana kendisini sevdirdiğini söyler. Ayrıca profesöre 
yiyecek göndermeye devam eder; Nictzsche için de bu görevi 
sürdürmesinde bir sakınca yoktur: "Değerli beyefendi, size bir 
süre önce söz verdiğim bisküvileri vc kurutulmuş erikleri gön
derdim. Bu kilçiik bisküvileri buralarda küçük çocuklara nere
deyse temel gıda olarak veriyoruz -bunlar, birkaç hafta Önce gel
diğinizde size ikram ettiğim büyük bisküvilerden daha zararsız
dırlar ve daha uzun süre dayanırlar.” Bu çocuk yiyeceği, hasta 
midesinden yakman filozofa çok iyi gelir.

Bu arada Marie Baumgartner’in de sağlığı bozulmuştur. N i-  
ctzsche’ye tekrar ancak 17 Ocak 1879’da yazabilir ve bunun 
için özür diler; yılbaşını ^  bjr jnsamn sevgisine sahip olmak ve
derin bir vicdan aza- sadakatinden kesinlikle emin olmak, en

bıyla yatakta geçirmiş- y ö c e  t,||e en büyük varlık
tır. Belki de moral bo- ye yeryüzündekî cennettir. Buna sahip
zuk!uğunun sebebi, olduktan sonra, artık çarmıha gerilebi-
Ocak ın ilk haftasında |jrSjnjZ( daha İyi bir şey yaşayamazsınız,
sevdiği adamla Ba-
sel’dc görüşmeyi umut- <Marie Baumgartner’ in Nietzsche’ye 17
suzca denemiş olması- 0ca*  1 8 7 9 ’ d a  V32^ 1 mektuptan bir
dır. Oradayken profesö- âhntı)
rün evinin önünden geçmiş, ancak misafiri olduğunu anlayınca 
rahatsız etmeye cesaret edememiştir: "Nasıl olduğunuzu öğren
meyi o kadar istememe rağmen evinize gelemedim; çünkü çok 
üzgündüm, ağlayabilirdim ve konuklarınızın önünde böyle bir 
duruma düşmeyi siz dc istemezdiniz.”

Nictzsche aynı yıl Basefdeki evini boşaltınca Marie daha 
kötü olur, derin bir hüzne dalar. Filozofun Basel’i terketmesin- 
den hemen önceki son buluşmalarının ardından şöyle yazar: 
"Değerli beyefendi, diin, kalbimde büyük bir acıyla sizden ko*
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parıldım; ama cesaretiniz ve verdiğiniz huzur yüreğimi derinden 
etkiledi ve ferahlattı. Bu gece bir saat bile uyku uyuyamadım/' 
Nietzsche’nin ayrılmasıyla yaşadığı hayal kırıklığı çok büyük
tür; bu yüzden ancak yedi ay sonra, Elisabcth Nicızschc, ağabe
yiyle tekrar görüşmesini kendisinden rica ettiği zaman, ona bir 
mektup yazar. Fakat biraz incinmiştir ve üslubu kederlidir: “Siz
siz yaşamaya alışmaya çalışıyordum, Elisabcth ve Bay Ovcr- 
bcck'le mektuplaşmanın size yeteceğini düşünm üştüm /...) Ra- 
*cl’c bir daha hiç gitmedim ve sizi artık orada bulamadığımdan 
beri Basel’den uzak durmayı tercih ediyorum /...) Size, çok 
umutlu vc huzurlu günler, sabır ve mutluluklar diliyorum; ve si
zi halâ aynı fedakârlıkla sık sık düşündüğümü bilmenizi istiyo
rum.’’

Daha çok kendisiyle meşgul olan Nietzsche ise 18 Kasmı’da 
Naumburg’dan yazdığı bir kartla cevap verir: Çok sevgili ve kıy
metli Bayan Baumgartner, sonunda size yalnızca bir karı atabi
liyorumf Bir mektup yazabilmek için gerekli birikimi haftalardır 
oluşturamtyorum; diğer yandan da bir karta size yazacak hiçbir 
şeyim olmadığını hissediyorum. Eğer birisine uzun, hoş ve yo 
ğun içerikli mektuplar yazacaksam, bu siz olmalısınız; tıpkı si
zin bana beklediğimden bile daha iyi yazdığınız gibi. Ama şu an 
bunu yapamıyorum  ve nedeni konusunda ise tamamen suskun 
kalmayı tercih ediyorum. Ah, kötü durumda olduğuma anlat
maktan artık ne kadar çok sıkıldım!

Ruhunun yeni kıyılarını keşfetmek üzere olan Nietzsche’nin, 
Marie Baumgartncr’c söyleyecek elle tutulur bir sözü kalmamış
tır. Eğer hatırlayacak olursak: Malwida von Mcyscııburg da 
böyle bir “diyecek laf bulunamamış" mektupla karşı karşıya kal
mıştı. Nietzsche vc Marie Baumgartner arasındaki uzaklık, gö
rünüşe göre çok fazla büyümüştür. Başarısızlığa uğramış profe
sörün söyleyebilecek fazla bir sözü kalmadığından, Nlarie’ye
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uzun vc içerikli mektuplar yazamıyordu. Hastalıkları hakkında 
da sessiz kalmayı istiyordu. Böylece, her zaman anlayışlı bir 
dinleyici olan Marie*ye artık gerek kalmamıştır. Geıçi sonraki 
yıllarda birkaç kez daha mektuplaşırlar ama içerikteki itinayla 
bağlı kalınmış o mesafe gözden kaçmaz. Nietzsche, Marie Ba- 
umgartner’e 28 Mayıs 1883’tc yazdığı son mektubunda, bir da
ha asla görüşmeyecek olsalar bile dostluklarının daimi kalması 
nı rica eder: Ren 4 kaybolmuş’ ve 4yolunu kaybetmiş’ olsam bi
le, siz hep dostum olarak kaltmz.
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LOU ANDREAS-SALOMâ

"Türünün bu örneği için can atarım "

Aralık 1882'dc Nictzschc’nin durumu endişe vericidir. Yaz
dığı bir mektup taslağını temize çekerken, içeriğinin keskinliği
ni azaltarak, mektubu Lou Andreas-Salome ve Paul Ree’ye gön
dermiş, çaresiz durumu hakkında onları da haberdar etmiştir. 
Ancak bizi çok daha etkileyici olan mektubun taslağı ilgilendi
riyor: Artık uyuyamıyorum: Sekiz saat yürümenin de hiçbir ya- 
ran yok! Bu şiddetli heyecan nöbetlerine niye kapılıyorum! Ah, 
keşke biraz dondurma olsaydı! Ama artık dondurma benim ne
yime? Bu akşam o kadar çok afyon içeceğim ki, şuurumu kaybe
deceğim: Hâlâ saygı duyulabilecek bir insan yok artık! Fakat 
ben hepinizi tek tek çok iyi tanıyorum. Özbenliğime duyduğum 
saygıyı zaman zaman yitirmemden ya da yaralanmış gururum
dan dolayı benim için endişelenmeyin: ve geçirdiğim nöbetlerin 
birinde, tesadüfen hayatıma son verecek olursam, üzüleceğini; 
pek de fazla bir şey olmayacakrır.( ■. ■) Sonuçta zaten yalnızlığın 
pençesine düşmüş, aklından zoru olan bir yan  deli olduğumu 
her ikiniz de daima göz önünde bulundurunuz. Bu meselenin 
ağır başlı idrakma varabilecek duruma ancak umutsuzluğum
dan dolayı içtiğim muazzam miktarda afyon içtikten sonra gele
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bildim. Fakat aklımı tümden yitirmek yerine, sanırım tam tersi
ne en sanımda kendime geliyorum.

Hiç şüphe yok ki Ligurya Denizi kıyısındaki Rapallo’da bu
lunan Nictzsche’nin durumu hiç de iyi değildir. Afyon içiyor, 
intihan düşünüyor ve kısa süre sonra Overbeck’c de anlattığı gi
bi. uyku ilaçları alıyordu. Üçlii Birlik diye tabir edilen dayanış
madaki kişilerin, Lou Andreas-Salomd, Rde ve Nictzschc’ııin 
bira raya gelmesi, Nietzschc’yi trajik durumundan kurtarır.

Baştan alalım: Teoride kadınlara karşı mesafesini koruyan 
düşünür, 1882 yılında yirmi bir yaşındaki Rus kızı Lou Andre- 
as-Salomö‘yi baştan çıkarmak, hem de tamamen baştan çıkar
mak üzere girişimde bulunur. Bu ihtirasın nesnesi, 12 Şubat 
1861 'de, General Gustav von Salome ve karısı Bayan Louise’in 
altıncı çocukları olarak St. Petersburg’da doğmuştur. Lutherei- 
Protestan Pctri Okulu'ndan mezun olduktan sonra genç kızın ev
lenmesi istenir. Fakat Lou'nun aklında başka şeyler vardır. Da
ha henüz on yedi yaşındayken kendisinden yirmi beş yaş büyük 
olan vaiz Hendrik Gillot ile arkadaşlık etmeye başlar; bu arada 
Louise olan adını Lou olarak kısaltan da yine Gillot’dur. Vaiz, 
genç kızı büyük bir hevesle eğitir; birlikte Spinoza, Kant vc Ki- 
crkegaard’ı incelerler. Babası 1879*da ölen Lou çok heyecanlı
dır; cn sonunda kendisini pek sevmediği annesinden farklı kılan 
düşünce sistemlerini öğrenmeye başlamıştır. Kariznıatik yapıda
ki Gillot’ya büyük bir saygı vc hayranlık besliyordur; ancak va
iz bunu yanlış anlar ve ona evlenme teklif eder. Ders esnasında, 
Lou bu teklifi reddedince, evli vc iki çocuk babası vaiz, onu dö
ver. Babası yerine koyduğu bu adama karşı Lou’nun duyduğu 
hayranlık, yaşadığı şiddetten sonra böylelikle sona ermiştir.

1880 yılının sonbaharında annesiyle birlikte Zürih’c gider ve 
orada Hcgelci Alois Emanucl Bicdermann’dan ilahiyat vc felse
fe dersleri alır. Biedennann, sorumluluğu altına girmiş olan öğ-
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rcncisini desteklemektedir. Lou, temel dersler dışında sanat tari
hiyle de yoğun biçimde ilgilenir. Genç Rus kızı kendini kaptır
mıştır; gece gündüz çalışıyor, araştırıyordun Sonunda bedeni in
tikamım alır ve iflas eder. Bir süreliğine öğrenimine ara veren 
Lou Andrcas-SalonuS, annesinin nezaretinde tedavi olmaya baş
lar.

Anne-kız daha sonra 1882 yılının başlarında Roma*ya gider
ler ve orada Mahvida von Mcyscnburg’un entelektüel çevresi ile 
tanışırlar. Lou burada Paul Rdc ile karşılaşır; o da genç kızdan 
hemen etkilenmiştir. Aklı başından giden Ree, Nietzsche’ye 
derhal bu beklenmedik keşfinden bahseder. Gerçi bu mektup 
günümüze ulaşmamıştır ama Ree'nin dostuna kendileriyle aynı 
fikir düzleminde olan genç bir kadını tasvir elmiş olduğunu var
saymak kesinlikle yanlış olmaz. Her geçen gün daha fazla yal
nızlığına gömülen filozof için böyle bir insanla tanışmak, lam da 
ihtiyaç duyabileceği bir şeydir; çünkü o da kendisine, felsefi dü
şüncelerini tartışabileceği muhataplar aramaktadır. Fricdrich Nî- 
etzsehe, 21 Mart 1882*dc, Ccnova’dan Rdc’ye neşe dolu bir ce
vap yazar: Eğer bir anlamı olacaksa, bu genç Hm kızma benden 
selam söyleyiniz: Türünün bit örneği için can atarını. Evet hat
ta bundan sonraki İlk hedefim, onu kaçırmak olabilir - bu du
rumda önümüzdeki 10 yıl içinde yapacaklarını için size ihtiya
cım olacak,

Nietzsche burada, Lou Andrcas-Salome ile evlenebileceğini 
bile kurgulamaktadır; ancak bunu da bir koşula bağlamıştır: (...) 
en fazla iki sene sürecek bir evlilik yapabilirim ve bunun da ne
deni yine önümüzdeki 10 yıl içinde yapmam gerekenlerdir. Ha
yatına girecek bir kadınla bir süreliğine böylesi bir paylaşım ya
şamak düşünülebilirdi belki; fakat bu, düşünürü çalışmalarından 
uzaklaştrımamalıydı. Nietzsche, giderek yelkenleri suya indir
meye başlar; çünkü R6e vc Mcysenburg. Lou'yu öve öve bitire-
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mezlcr. Nihayet filozofa, felsefesinin ideal öğrencisi olabilecek 
genç kızı tanıştırmak istediklerini bildirirler. Ancak iyi niyetle 
yapılan bu öneri, kötü sonuçlara gebedir; çünkü Nictzschc'de 
yanlış umutlar uyandırmıştır. Artık onu durdurmak mümkün de
ğildir. Dileğini Overbcck’c şöyle dile getirir: (...) yakınımda, 
benimle çalışabilecek kaçlar zeki ve bilgili genç bir insana ge
reksinim duyuyorum. Nietzsche’nin akimda olan bu genç insan, 
elbette Lou Andreas-Salomö'den başkası değildir.

Fakat filozof, çok şey vaad eden bu kadınla tanışmak için he
men Roma'ya gitmez. Çalışmalar yapabilmek için önce, 29 
Mart 1882’de deniz yoluyla Messina’ya gider. Dostlarını ise bu 
gezisinden haberdar etmez. Fakat Messina’dayken, nerede oldu
ğunu öğrenmiş olan Röc’nin mektubunu alır; “Bu davranışınız
la en çok genç Rus bayanı şaşırttınız ve onu kedere boğdunuz. 
(...)  böyle gizlenmeye gerek duyduğunuz için size çok kızdı; 
çünkil sizi görmeyi ve sizinle konuşabilmcyi çok istiyordu! O, 
çok azimli vc inanılmayacak kadar akıllı olmasının yanı sıra, 
son derece çekingen, hatta çocuksu özelliklere sahip bir kişidir.“

Röc’nin bildirdiğine göre, Lou’nun istedikleri bundan daha 
bile fazladır; “dediğine göre hiç olmazsa yılın kalan bölümünü 
iyi değerlendirmek niyetindeymiş vc bunu önümüzdeki kış ger
çekleştirecekmiş. Böyle bir şey için kendisine mutlaka eşlik et
mesini isteyebileceği kişilerin ise siz, ben ve örneğin Bayan voıı 
Mcyscnburggibi yaşlıca bir bayan olduğunu söylüyor, ( ...)  ama 
Bayan Malwida bu işe pek hevesli değil. Böyle bir buluşmayı 
ayarlayabilir miyiz? -peki yaşlıca bayan kim olacak?” Nietzsc- 
hc, Lou Andrcas-SalonuTnin bu teklifinden herhalde çok mem
nun olmuştur. Planlanan bu "üçlü birlik” in refakatçi bir bayan 
tarafından gözetim altında tutulacak olması bir engel değildir; 
dedikodulardan sakınabilmek içjıı bu daha çok toplumsal bir ge
rekliliktir. Friedrich Nietzsche bu cazip çağrıya uyar. Birkaç ay
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kalmayı planladığı Messina’dan, hava şartlarına dayanamadığı 
gerekçesiyle ayrılır. 23 ya da 24 Nisan 1882’de Roma'ya varır 
ve hemen Malwida von Meysenburg’u ziyaret eder. Mcysen- 
burg ise onu Lou Andreas-Salomd vc Paul Ree’nin bulundukla
rı Petersdom’a gönderir. Paul Rdc’nin bir konfcssiyonalde(2> 
oturmuş, muhafazakârlıktan son derece uzak aforizmaları üze
rinde çalıştığı sırada, Nietzschc içeri girer ve genç bayanı selam
lar: Bizi hangi rüzgârlar burada bir araya getirdi böyle?

Lou'dan hemen hoşlanan Fricdrich Nietzschc, tıpkı altı yıl 
önce Mathilde Trampedachta yaptığı gibi, oldukça hızlı bir şe
kilde eyleme geçer. Ln iyi dostu Ree’den. Lou’ya evlenme tek
lifini iletmesini ister. Oysa Rec’nin de genç kıza evlenme teklif 
etmiş olduğunu tahmin edemez. Nietzschc’yi geri çeviren Lou 
Andreas-Salom6, Rdc ile Roma’da yaptığı romantik gece yürü
yüşlerine rağmen, cinsel ve duygusal bir bağlılığa hiç ilgi duy
muyordu. Lou, Antlar adlı kitabında evlenme teklifini reddettik
ten sonra Paul RĞe'ye söylediklerini şöyle yazmıştır: "Ona ön
ce, ‘ömür boyu kilitlenmiş* aşk hayatımın vc zincirlerinden ta
mamen kurtulmuş özgürlüğüme olan düşkünlüğümün nedenleri
ni makul bir dille anlatmam gerekmişti.'’ Böylece Nictzsche de 
bu genç bayanla şansını baştan yitirmiştir. Lou için böyle bir 
ilişki biçimi söz konusu bile değildir. Nietzsche’nin de evlenme 
teklifi kibarca geri çevrilir. Rdc’nin sonradan, dostunu incitme
meye çalışarak bildirdiğine göre, Lou, prensip olarak evliliğe 
karşı olduğunu, ayrıca, eğer evlenecek olursa, babasının emekli 
maaşını da kaybedeceğini söylemiştir. “Üçlü birlik"in tehlikeye 
girmemesi ve dostları Nietzsche’nin kırılmasını istemedikleri 
için. Lou ve R£e, bu bahaneleri birlikte uydurmuşlardır, Lou, 
üçünün Paris'e gidip çalışmalar yapmalarını çok istiyordu ve ol-

^  Konfessİyonak Günah çıkarına hücresi.
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dukça da inatçıydı. Nietzsche de öyleydi -geri çevrilmesine rağ
men vazgeçmeyecekti.

İki hafta sonra 5 Mayıs'la, Friedrich Nietzsche. Paul Rde, 
Lou Andreas-Salomd ve annesi, İtalya’nın kuzeyindeki Orta 
kentinde buluşurlar, Programlarında, Monte-Sacro’ya yapılacak 
bir tırmanış da vardır. Zirveye sadece Lou ve Nietzsche ulaşır; 
çünkü tepeye varmadan Bayan Salome’nin başına birdenbire bir 
ağrı girer ve kadıncağız daha fazla ilerleyemez. R<îc ise nezake- 
ten ve muhtemelen sinirden köpürerek, anneye refakat etmek 
zorunda kalır. Friedrich‘in ise keyfi yerindedir, sevdiği kadınla 
nihayet başbaşa kalabilmiştir. İkisi kutsal tepede gereğinden 
fazla kalırlar ve bu durum Louise Salonıd ile Paul R£e'yi kızdı
rır. Bulutlarda gezinen Nietzsche ise suçlamaları umarsızca duy
mazdan gelir. Lou Andreas-Salomö'nin günlüğüne kaydettiği 
nota göre, Friedrich bu olay için sonradan "hayatımın cn şahane 
rüyası” demiştir. Tepede gerçekte neler olup bittiği ya da en 
azından bir öpüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediği ise, hep bir 
sır olarak kalacaktır. Kesin olan şu ki, Nietzsche bu genç bayan 
için artık yanıp tutuşmaktadır.

Filozof, Monte-Sacro macerasından sonra, 7 Mayıs 1882’dc 
BaseFe dönmek üzere yola çıkar. Aktarma yapmak üzere Lü- 
zern’de indiğinde, hemen Rce’ye yazar: Dostum. "bilgelik ta
ş ı ’na artık kavuştum (iisteiik hu bir taş değil, yürekmiş); peki o 
dillere destan altın külçeyi şimdi nasıl bulacağım? (...) Bayan 
Lou ile mutlaka tekrar görüşmeliyim; yer olarak 'Aslan Bahçe
si' uygun olur muydu?

Nietzsche, uzun süredir aradığı bilgelik laşmı Lou Andreas- 
SalomĞ’dc bulduğuna gerçekten inanıyordu. Bununla beraber 
kadınlara karşı takındığı mesafeli tavrını ilk kez bir kenara bı
rakmıştı. Bu tutumu oldukça risklidir; çünkü kadınlar hakkında 
çok az bilgiye sahiptir. Ve aslında bu konuda son derece bece
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riksiz olan filozof, bu olayda önceleri çok planlı ve isabetli ha
reket eder. Rde ve Lou ile Lüzem’dc bir buluşma ayarlar. İkisi 
nihayet oraya vardıklarında. Nietzsche, Monte-Sacro’dayken 
içinde uyandırılan beklentilerini gerçekleştirebilmek için sabır
sızlanmaktadır. Üçü, “Aslan Bahçcsi"ne giderler, üstelik bu kez 
yanlarında Lou’nun annesi yoktur. Ama bu durum meseleyi ko
laylaştırmaz.

Lou ve Nietzsche’nin birbirlerine rahatça içlerini dökebilme- 
İcri için, Röe onları park gezintilerinde yalnız bırakır. Çift, Ber- 
tel Thorvaîdsen’iıı Aslan Ileykcli’nin önünde durakladığında, 
filozofun bütün cesaretini toplayıp, çekine çekine, yine de bir 
gün koca adayı olup olamayacağını sorduğu tahmin edilmekte
dir. Lou Andrcas-Salum6 ise, ikili ve üçlü beraberliklere yalnız
ca bilimsel çalışma anlamında tahammül edebildiği vc zaten ye
ni yeni hissetmeye başladığı özgürlüğünün tadım çıkartmak is
tediği gerekçelerini öne sürerek, filozofa olumsuz cevap verir. 
Salomö, Anılar adlı kitabında, bu konuşmayı tek bir cümleyle 
geçiştirmiştir: “Paul Rde’nin Nietzsche’yi korumaya çalışması 
yetmemiş olacak ki, sonradan bizimle Lüzcm'dc tekrar buluşup 
benimle özel olarak konuşmak istemiş; bu arzusu ‘Aslan Heykc- 
lı’nin önünde gerçekleşti.“ Friedrich Nietzsche ise yenilgiyi ka
bul etmez, tam tersine hâlâ şaşırtıcı bir iyimserlik içindedir.

Lou Andreas-SalomĞ’niıı bağımsızlık ilanından sonra, üçlü 
grubun birbirleriylc olan ilişkilerindeki baskılar artar. Getıç kı
zın, her iki adamı da kendi istekleri doğrultusunda yönetmesi ve 
onların da. Lou’nun göz alıcı cazibesine bir türlü karşı koyamı
yor oluşları, yabana atılmayacak önemli bir ayrıntıdır. Belki de 
Nietzsche, Lou Andreas-Salomd ve Paul RĞe*yi Jules Bon- 
net’nin fotoğraf atölyesine bu yüzden sürüklemiştir, bu köleliği 
-elbette farkında olmadan- belgeletmek için: bir gözün güldüğü, 
diğer gözün ağladığı bir yüz gib i... Lou'nun kırbacı altında du
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ran iki arkadaşı gösteren ünlü tuhaf fotoğraf, bu atölyede çekil
miştir.

Lou Andreas-Salomö, Paul Rde ve Friedrich Nictzsche. Jules 
Bonnct'nin bir fotoğrafı. Lüzem 1882: “İyice öne çıkmış Nı- 
etzsehe, kaba, iriyan hali ve yamuk duruşuyla, bana elimde ol
madan huysuz bir çiftçi beygirini hatırlattı.”

16 Mayıs 1882’de üçü de Lüzem’den ayrılır. Nietzsche, bir
kaç haftalığına Naumburg’a, annesiyle kızkardeşiııin yanına gi
der. Lou Andrcas-Salomö ile olan arkadaşlığının ailesini pek de 
memnun etmeyeceğini düşündüğü için, ondan hiç bahsetmez, 
Kendini öncelikle çalışmalarına verir. Şen Bilim 'in taslağında 
gerekli düzeltmeleri yapar ve eser aynı yıl yayımlanır. Bunun 
için kızkardeşinin ve iflas etmiş bir tüccarın yardımlarını almış
tır. Fakat yeni yapıtı bile, hâlâ hayalinde olan Lou'yu düşünme
sine engel olamaz. Mayıs sonunda yazdığı bir mektupta, genç 
kadına kur yapmaktadır: Naumburg’a geldiğimden beri, şahsı- 
niza ve ilişkimize dair suskunluğumu hiç bozmadım. Böyleee 
kendimi daha bağımsız hissediyorum ve her an enirinize amade- 
yinı. Penceremden geceler boyunca bülbül seslerini dinliyorum. 
Ree, her konuda benim olduğumdan ve olabileceğimden daha 
iyi bir dosttur; bu farkı iyi gözetinizf -Tamamen yalnız kaldığım
da isminizi sık sık tekrarlıyorum- bu bana büyük bir zevk veri
yor.

Birdenbire bülbüllerin aşk şarkılarından -ki Lou Andreas-Sa- 
lom£ bunun anlamını çok iyi biliyordu- bahsetmeye başlayan fi
lozof, kendini artık gerçekten tehlikeye atmıştır; çünkü hâlâ 
genç kadını elde etmeye çalışmaktadır. R^e’den söz ederken iki 
taraflı bîr imada bulunması, dostunun aslında rakibi olduğunu 
anladığını gösteriyor. Rdc, yakında düşmanı olacaktır. Aynı gün 
Paul’e yazdığı mektupta, ilk çatlak açığa çıkar: Sessizliğimi hiç 
bozmadım ve bozmayacağım da -neyle ilgili olduğunu biliyorsu-
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tın:. Böyle gerekiyor. -Hiç kimse, bizim şu an yaşadığımız mü
kemmel dostluğu kuramaz, değil mi? Sevgili eski dostum Ree! 
Mektuptaki üslup, Paul’ün artık Lou’ııun peşini bırakması ge- 
ı ektiğini anlamış olup olmadığını sorgular gibidir. Nietzsche ve 
Kce arasındaki bu gerginlik, dalıa sonraları Nietzsche tarafından 
uruk onulmaz bir noktaya kadar götürülmüştür,

Nietzsche önce, yardımsever bir insan olan 1da Overbeck’e 
başvurur, Lou Andrcas-Salomö’nin ziyarete geleceği 28 Mayıs 
1882. Sah günü için onu hazırlamaya çalışır: Çok değerli Bayan 
Rrofesör, lütfen hakkımda gönül rahatlığıyla konuşunuz; hede
fime ulaşabilmem için, en çok neye ihtiyacım olduğunu siz bili
yorsunuz -ayrıca bu konularda "becerikli bir insan" olmadığı
mı ve bütün iyi niyetlerime rağmen hep başarısızlığa uğradığı
mı da biliyorsunuz. Ve de demin bahsetmiş olduğum hedefimden 
dolayı çok kötii niyetli bir egoistim ben! - bu yüzden dostum 
Ree, her konuda benden daha iyi bir arkadaştır (-ki Lou buna 
bir türlü inanmak istemiyorj Dostum Bay Overbeck' in bu çok 
özel meseleden haberdar olmaması gerekiyor. Öyle değil mi?

Ida Overbeck’in yapması gereken, çekingen Nietzsche’yi öv
gülerle lanse etmek suretiyle, onu Lou Andreas-Salonıe’yc ca
zip hale getirmektir. Fakat Ida‘nın kocası Franz’ın bu çöpçatan
lığı öğrenmesi, Nietzsche'yi çok utandırırdı; bu yüzden onun as
la haberi olmamalıydı. Fricdrich, hedefine ulaşabilmek için her 
şeyi göze almış görünüyordu. Ancak "kötü niyetli egoist,” Lou 
Andrcas-Salom6 ve Paul Rde arasındaki samimiyetin zamanla 
ilerlemiş olduğunu tahmin edemezdi; artık mektuplarında bir
birlerine senli benli hitap ediyor ve isim takıyorlardı. Lou, Paul 
için artık *salyangozcuk\ Paul de Lou için ‘kabuk’tur; yani sal
yangoz Lou’nun sığınağıdır.

Sonuç itibariyle, Ida Overbeck'in de payına düşen yardımı 
yerine gelirmiş olması, hiçbir netice vermez. Ancak Nietzsche
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pes etmez ve Lou için savaşmaya devam eder ve bu doğrultuda, 
16 Haziran İ882’dc oklukça acemice hareket eder.

Salome, Friedrich’c bir mektubunda, birkaç gün içinde Ber
lin'den ayrılıp bir süreliğine Stibbe’ye, Ree ve annesinin yanma 
gideceğini bildirir. Nictzsche. taptığı kadının Ree’de karar kıldı
ğını tahmin edecektir. Kıskanç filozof derhal bir cevap yazar: 
Sevgili arkadaşım, yarım saattir melankolik bir haldeyim ve 
kendime sürekli bunun nedenini soruyorum, - bulduğum tek ce
vap ise, biraz önce değerli mektubunuzdan edindiğim bilgiye 
göre, Berlin’de görülemeyecek olmamızdır. İşte, nasıl bir insan 
olduğumu görüyorsunuz! Bu durumda yapacağım şudur: Yarın 
saat 11:40'da Berlin'deki Anhalter tren istasyonunda olacağını.
(...} Maksadım; l .)  ve 2.) birkaç hafta içinde size Bayre-
uth'a kadar eşlik edebilmektir; tabii daha iyi bir yol arkadaşı 
bulamadığınız - ya da aniden karar değiştirmediğiniz takdirde!

Nictzsche, beklenmedik şekilde ani davranır. Hemen ertesi 
sabah Berlin'e hareket etmeden önce, baskıya hazırken Bilim'\ 
koltuğuna sıkıştırır; ne de olsa Lou’yu ziyaret edebilmek için bir 
bahaneye ihtiyacı vardır. Ancak ne birinci ne de ikinci maksadı
nı gerçekleştirebilir; çünkü Lou, annesiyle birlikte Stibbe’ye 
doğru yola koyulmuştur bile. Hayal kırıklığına uğrayan Nietzsc- 
hc, ertesi gün Naumburg’a geri döner.

Bu ani seyahatinden iki gün sonra Röe’ye yazdığı mektupta, 
en başta hava koşullarına bağladığı bu mantıksız davranışını iti
raf eder: Sevgili eski dostum; Almanya’nın bu bulutlu havası, 
aklımı bile başımdan alacak bir maluliyete beni mahkum etti. 
(...) Berlin'e gitmemin ikinci nedeni ise Lou'yu ve Grime- 
wald'№  görmekti: fakat bunlardan sadece İkincisine ulaşabil
dim; *son kez olmak üzer e f Ertesi gün, -yan ölü vaziyette* Na-

Grünewald: Almanya’da bulunan bir orman m adı.
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umburg’a geri döndüm ,(.. J  Berlin’deyken kaybolmuş bozuk pa
ra gibiydim; üstelik kendi kaybettiğim bu paranın aslında bur
numun dibinde olup olmadığını göremediğime şükrediyorum, 
yoksa yoldan geçen herkesi kendim güldürecektim. Ne teşbih 
ama!

Lou Andreas-Salome’nin beklenmedik ani gidişi, Nietzsc- 
he'nin fena halde içine işlemiştir; evine yarı Ölü vaziyette döner. 
Aşık olduğu bu Rus kızı söz konusu olduğunda Friedrich’in ne 
kadar hassas davrandığı burada açıkça belli oluyor. Filozof, ya
şadığı hayal kırıklığının hemen ardından, kısa bir süre için ken
dini kaybetmiş; son derece üzgün ve umutsuz bir halde Berlin 
sokaklarında dolanmıştır. Ancak yönünü kaybetmişliğinin ve 
şaşkınlığının ayrımına varabilecek durumdadır. Sahip olduğu bu 
yetenek, sonraları onu kurtaracaktır.

Yaşadığı bütün bu üzüntülere rağmen, Nictzschc yine de pes 
etmez. “Üçlü birlik” hakkında önceden de olduğu gibi hevesle 
tartışırlar ve üçü de, gelecek sonbaharda Viyana’da biraraya ge
lip çalışmalar yapmaya, sonra da Münih ve Paris’e giderek bu 
çalışmaları değerlendirmeye karar verirler. Andreas-Salomö ve 
Nietzsche, böyle bir teşebbüste mutlaka Röe’nin dc olması ge
rekliği konusunda hemfikirdirler. Fakat planlarını gerçekleşti re - 
mczler. Ancak başka bir şey olur, Nictzschc, elim bir başarısız
lığa uğrayan Berlin ziyaretinden iki gün sonra, 18 Haziran'da 
yazdığı mektupta, Lou Andreas-Salomd’yc yapmak istediklerini 
anlatır; En kısa zamanda sizinle birlikte çalışmalar yapmayı ve 
incelemelerde bulunmayı çok istiyorum. Buuttu için çok giizel 
şeyler hazırladım -bir siirü kaynak keşfedebileceğini: alanlar, 
tabii eğer gözleriniz, bu kaynakları bulundukları yerde görmek 
islerlerse. (...) Biliyorsunuz, bilimsel çıkarımlara giden yolda 
rehberiniz ve öğretmeniniz olmak benim en büyük dil eğimdir. 
Rde bu planlamaya dahil edilmemiştir; Nietzsche’ye göre, o şu
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sıralar zaten müstakbel Öğrencisiyle Stibbe’deki birlikteliğinin 
tatlını çıkarmaktadır.

"İkili birlik” için mekân olarak, Jena yakınlarındaki Tauten
burg köyü seçilir. Nietzsche, oraya kızkardeşiylc birlikte, daha 
25 iiaziran’da gider; Elisabeth yalnızca iki gün kalır. Friedrich, 
köye vardığının hemen ertesi günü Lou Andreas-Salome’ye ya
zar; Sevgili arkadaşım; Tautenburg, Goethe'nin, yalnızlığımıı 
tadını çıkarmış olduğu Dornburg’a yarım saatlik mesafede, /w- 
rika ormanların arasında bulunuyor. İyi kalpli hzkardeşim, l>a- 
na yaz boyunca sığınabileceğini cennet gibi bir yuva hazırladı, 
(...) Ağustos ayını daha iyi geçirebileceğiniz bir planınız yokse 
ve benimle bir süreliğine bu ormanda yaşamayı uygun ve verim
li görüyorsanız, kız kardeşim size Bayreuth'dan buraya kadaı 
eşlik edecek ve bizimle birlikte kalacaktır.

Böylesi bir durum tehlikeli sonuçlar doğuracaktır. Nietzsche, 
dostlarına. Örneğin Ovcrbcck'c dc yazdığı mektuplarda, annesi 
ve kızkardeşine Lou’dan hiçbir şekilde bahsetmeyeceğini sürek
li belirttiği halde, yine de Elisabeth Nictzschc’yi haberdar eder. 
Bu hareketi kendini sonradan her ııc kadar hatalı gösterse de, as
lında kaçınılmazdır; çünkü ailesi Lou ile bağlantısını nasıl olsa 
öğrenecektir. Ayrıca Nietzschc'nin acilen, kendilerine refakat 
edecek bir bayana ihtiyacı vardı ve tek ihtimal itaatkâr kızkardc- 
şiydi. Aslında, Naumburg’un türlü iffet donatılarıyla teçhizat- 
lanmış, dar bir çevreden gelen Elisabeth’in, o zamanlara göre 
şok edici şekilde tuhaf olan Lou Andreas-Salonrâ’yi onaylama
yacağı gün gibi ortadaydı. İki kadının anlaşma sağlayabilmesi
nin nc kadar imkânsız olduğunu, Elisabeth’in Lou Andreas-Sa- 
lonte ile ilgili ilk izlenimleri göstermektedir. 2 Ekim 1882’dc ar
kadaşı Clara Gelzer’e, Lou’yu şöyle tarif eder: ” ... ama Lou’yu 
artık tanımaya başladığımda, o zamanlar aslında ondan hoşlanı
yor olmaına rağmen, birlikte oturmanın ııe kadar aptalca oldu-
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(Hınu hemen farkettim; yani kızın kendisi çok temiz bir ruha sa
hip olsa bile, alışkanlıkları bizimkilerden çok farklıydı. Sonuçta 
Fritz de aşırı derecede titiz, düzenli ve de muhafazakârlığa me
yilli bir insandır.“

Elisabeth Nietzscho, sonraki aylarda namuslu ağabeyini, bu 
‘delibozuk’ Lou’nun istilasından korumak için, bütün enerjisini 
loplar. Lou Andreas-Salomö, Elisabeth Nictzsche ile münasebe
te girmenin ne kadar tehlikeli olduğunu bilemezdi. Bu yüzden 
Nietzschc’ye umarsızca dört haftalığına Tautenburg’a gelmek 
istediğini bildirir. Aşık düşünür mutluluktan uçar; çünkü en so
nunda Lou’ya kendi felsefe anlayışını Öğretcbilecektir. İki hafta 
sonra MaKvida von Mey sen bu rg’a yazdığı mektubunda, en so
nunda ideal öğrencisini bulduğunu gururla bildirir; Bu kız artık 
hana çok sıkı bir arkadaşlıkla bağlandı (hem de dünyada olabi
lecek en sıkı bağ ile); uzun zamandır bundan daha iyi bir kazan
cım olmamıştı. (...) Onun öğrencim ve eğer hayatım uzun sür
meyecek olursa, düşünsel mirasçım olmasını diliyorum.

Nictzsche, Lou’nun Tautenburg’a geliyor oluşunu, çok heye
canlı ve fazla aceleci bir tutumla “sıkı arkadaşlık bağı” olarak 
tanımlamıştır. Aşk meselelerinde tecrübesiz olan filozof, 
Lou’nun bu teklife rıza göstermesini tamamen yanlış anlamıştır; 
-oysa daha doğru bir yaklaşımda bulunması gerekirdi. Genç ka
dının "zincirlerinden kurtulmuş özgürlük duygusu,” aşılması 
mümkün olmayan bir engel teşkil etmektedir. Esas olarak, Ni~ 
etzsehe, arzularının izdüşümlerini salt Lou Andreas-Salomö’yc 
yöneltmiştir.

Bu psikolojik mekanizmayı aslında çok iyi tanımaktadır; an
cak kendi üzerine alınmaz; Bir yıl önce yayınlanan Tan Kızıllı
ğı adlı kitabında; aşkftnj. karşınızdakinde olabildiğince çok gü
zellik görmeyi ya da onu mümkün olduğunca yükseğe çıkarma
yı sağlayan gizli bir iç-tepi(ye) sahip olduğunu yazmıştır. Fakat
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kendine yalnızlığı içinde, gerçekte olandan farklı bir Loıı yarat
mış olduğunu ayrımsamaz. Buna karşın Lou Andreas-Salomd, o 
sıralarda -terbiyeli insanların tanımlayacağı gibi- ‘muzipliğini* 
Bayreuth'da sürdürüyordu. Elisabcth Nictzsche, dehşete düş
müştü. 24 Tcmmuz’da, genç Rus kızıyla Lcipzig'dc buluşmuş 
ve birlikte Parsifal Şenliklerine gitmişlerdi. Elisabcıh Nictzsche, 
genç ve umarsız kadının hareketlerini kıskanç ve keyifsiz bir ta
vırla izler. Çünkü Lou, müzikten çok, vatandaşı Kont Paul Jo- 
ukowsky’yc ilgi gösterir. İkisi birbirlerine aslında sadece rahat 
ve samimi davranmışlardır; fakat bu bile Elisabcth Nictzsche ve 
Malvvida von Mcyscnburg gibi bazı edepli kadınların hiç hoşu
na gitmemiştir. Elisabcth, bunun üzerine ilk kez karşı atağa ge
çer, ne de olsa dini bütün ağabeyini bu aşırı serbest genç kadı
nın tuzağından kurtarmalıdır.

Elisabcth Nietzsche, 1 Ağustos’ta tekrar Naumburg’a döner 
ve hemen ağabeyine Lou Andrcas-Salomö’nin yaptıklarını anla
tır, Elbette bazı noktalarda abartmış olmalı; çünkü sonunda Eri- 
edriclı’in sinirlenmesini sağlayabilmiştir. Bütün bunlardan ta
mamen habersiz hâlâ Bayreuth'da bulunan Lou ise, 2 Ağus- 
tos'ta Nietzsclıe’ye bir mektup yazar: “Artık benim de ablam sa
yılan kızkardeşiniz, burada yaşadığımız her şeyi size anlatacak
tır; varlığıyla bana büyük bir destek oldu ve bunun için ona bü
tün kalbimle müteşekkirim.”

Bayreuth'daki partide bol bol eğlenmiş olan Lou'nun, hak- 
kındaki içten pazarlıklı eleştirilerle ilgili hiçbir fikri yoktur. En 
azından, Elisabeth’in hoşnutsuzluğunu yansıtan gergin yüz ifa
desini fark etmemiştir. Bu yüzden Nietzschc’ye neşeyle yeni 
edindiği 'abla'dan bahsedebilmiştir. Elisabcth Nictzsche’nin ar
tık düşmanı olduğunu tahmin edemezdi. Fricdriclı ise, yapacak 
başka bir işi yokmuş gibi, hemen bir cevap yazarak Lou Aııdrc- 
a$-Salom<Pyi eleştirir. Hırçınlaşan Lou, Tautenburg’a gelişini
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ertelemek ister. Bu kez korkuya kapılan Fricdrich Nietzsche, 
ona derhal bir mektup gönderir: Tek başıma yaşamak istiyordum 
-ama sonra yoluma sevgili Lou kuşu kondu ve ben onu karta! 
sandım. Çevremde artık bu kartalın olmasını istiyorum. Lütfen 
geliniz! Sizi üzmüş olduğum için kahroluyorum. Bu hüzne birlik
te daha iyi katlanabiliriz. Hasretle beklenen ‘kartal’, Nietz.sc- 
he’nin düşüncesizce yapılmış tenkitlerini affeder; Tautenburg’a 
gelecektir. Ancak bundan önce, iki kadın arasında can sıkıcı bir 
olay daha yaşanır. Lou, Bayrcuth’dan ayrılır ve 7 Ağustos’ta Je- 
na’ya varır. Orada Nietzsche'nin kızkardeşiylc, sözleştikleri gi
bi filozofun Basel’deki eski çalışma arkadaşlarından biri olan ta
rihçi Heinrich Gelzer’in evinde buluşurlar. Lou ve Elisabeth da
ha aynı gün, birlikte Tautenburg’a gideceklerdir. Ama önce iç
lerinde birikmiş olan hınçlarını birbirlerine boşaltırlar.

Elisabeth bağıra çağıra Lou’nun davranışlarını eleştirir. Bu
na karşın Lou da ondan aşağı kalmaz hatta aynı şekilde karşılık 
verir, Elisabcth’in kardeş yüreğini derinden yaralar; çünkü kav
gacı biri olan Lou, Friedrich Nietzschc’nin kendisine ‘nikâhsız 
birliktelik’ teklif ettiğini ileri sürer. Bu iddia, bardağı taşıran son 
damladır. Elisabeth Nietzsche, Clara Gelzer’e yazdığı ve daha 
evvel de bahsi geçen mektupta, Lou Andreas-Salonıe'nin ağırlı
ğı gittikçe artan suçlamalarını kendi açısından anlatmıştır. "Be
raberce yaptığımız planlarımızı en aşağılık maksatlarıyla ilk ön
ce kim kirletti; bana başka şekilde sahip olamayınca, fikir birli
ğini ilk önce kim başlattı, nikâhsız cinselliği en başta kim dü
şündü? Bu kişi senin ağabeyindir! (...) Evet, senin asil, temiz 
ruhlu ağabeyin, baştan beri nikâhsız yaşamanın iğrenç amacını 
güdüyordu!"

Naumburg’un mutaasıp iffet anlayışına yapılan bu yıkıcı 
suçlama, Elisabeth Nietzschc’yi tam anlamıyla perişan eder. De
diğine göre, tansiyonun siirekli yükseldiği bu kavgada o  kadar
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gerilmiştir ki, sonunda kusmak zorunda kalmıştır: Bu aynı za
manda, söylenecek laf bulunamamış olduğunun da delilidir.

Kadınlar, aralarında geçen tartışmaya rağmen, birlikte Ta- 
uıcnburg’a giderler ve bir protestan papazı olan Otto Stöhcn’in 
evine yerleşirler. Nietzsclıe, Hahnemann ailesinin, oraya çok ya
kın olan çiftliğinde kalmaktadır. Lou Andreas-Salome ve ktz- 
kardeşini büyük bir keyifle karşılar; ancak Elisabeth, neşesini 
hemen kaçırır. Ağabeyine Gelzcr’lerde meydana gelen nahoş 
olaydan bahseder. Ertesi sabah, Lou ve Nietzschc arasında kısa 
süreli bir gerginlik yaşanır ama hemen sonra, bu olayı unutma
ya karar vererek yatışırlar.

İlerleyen haftalarda Elisabeth Nietzsche’yi neredeyse gör
mezden gelirler ve o da bunun intikamını alacaktır. Fricdrich 
Nietzschc ise kendini, yoğun bir şekilde felsefe çalışan öğrenci
sine adar. Lou Andreas-SalomtTnin yazdığı aforizmaları anlatı- 
bilim açısından inceler. Daha sonra da üzerinde saatlerce tartı
şırlar. Lou ayrıca Rdc için bir günlük tutmaktadır; böylelikle Ni- 
etzschc’nin kıskanç rakibini avutmak istemektedir; bu notlarla 
onu vaziyetin gidişatı hakkında bilgilendirir. 14 Ağustos 
1882’dc ilk izlenimlerini yazar: “Bütün olarak bakıldığında, sar
sılmaz bir mantığa sahip olan Nietzschc, ayrıntıya girildiğinde 
müthiş eğlenceli ve kafa dengi bir insandır. Başlangıçta, hisleri
mizin yarattığı hengâme içinde bundan kaçındığımız halde (... 
eksik bir cümle!), onunla gerçekten arkadaşlık edebildiğimiz za
man, bütün ufak tefek dedikoduların ötesinde, birbirimize çok 
benzeyen yapılarımıza kusa sürede ulaşabileceğimizi biliyor
dum,”

Lou ve Fricdrich, her tabuyu tartışmışlardır üstelik biseksü- 
ellik hakkında bile konuşurlar: hatta anlaşılan bunu öyle derin
lemesine yaparlar ki, eıtesi gün birbirlerinin yüzüne bakmaya 
cesaret edemezler. Filozof ayrıca her akşam geııç kadının elini
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üpebilme ayrıcalığına sahiptir. Lou, soğukalgmlığıyla birkaç 
gün için yatağa düştüğünde de tıpkı bir çocukla ilgilenir gibi ona 
özenle bakar: ona mektup yazar ve kapalı kapının ardından 
onunla sohbet eder. Sürekli birlikte zaman geçiriyor olmaları, 
t.ou Andreas-S'aloınd’nin öğretmeniyle arasında aşılmaz bir du
var olduğunu anlamasını sağlar: “Birbirimize çok mu yakınız? 
Hayır, bütün bunlara rağmen yine dc değiliz. Bu tıpkı» birkaç 
hafta önce Nielzsche’yi bahtiyar eden duygulanımlarımın üze
rinde dolaşan bir gölge gibi, aramıza giriyor ve bizi ayırıyor. Ve 
çok derinlerde bir yerde birbirimize dünyalar kadar uzağız. Ni- 
etzsche’nin içinde, tıpkı eski bir kalede olduğu gibi bazı karan
lık zindanlar ve üstünkörü tanışıklıkta farkedilmcyen ama var
lıklarını hep sürdüren gizli mahzenler var

Nietzsche belki Lou’ya maskesinin ardmdakini göstermiştir. 
Burada ne gördüğü konusunda ise, sadece tahmin yürütülebilir: 
Belki de perdenin arka- j ı̂zın, buratjan ayrılırken bîr şişe konyak
smdan yine genç Ni- bırakması bizi hayrete düşürdü; Ni-
etzsehe nin rahibe mo- etzsehe ise, üstünde Şen Bilim yazan bir
tifi belirmiştir. Lou nun teneke levha bırakıp gitti. ( . . . )  Bu lev-
öğretmeninden uzaklaş- hay,, kendisini hep en iyi hissettiği ör
mesinin bir nedeni de, manın derinliklerinde gizlenmiş bir ban-
onun yanıtlarını çok ^  ü2erjne iliştirmemizi istedi. Fakat
mistik ve şiirsel buluyor orman amiri, ormandaki bir bankın biiy-
olmasıydı. RıSe’nin ana- |e |jjr | evha ile işaretlenmesini uygunsuz
litik öğretilerinden geç- ve onu bana geri gönderdi,
miş olan Lou Andreas-
Salomö, böyle bir felse- dautenburg'dakl rahip Hermann Otto
fc anlayışına uyum sağ- Sltilteni" Amİ3r adİ1 ki,abmdan
lamak istemiyordu. Bu yüzden, 21 Ağııstos’ta günlüğüne yazdı
ğı notta, analitikçi R6e’yi kendine daha yakın görür: “Nietzsche, 
idrak hedefine, tıpkı bir inananın Tanrı‘ya, ınctafizikçinin de
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mclat'izikscl varoluşuna bağlı olduğu gibi saplanmış durumda 
ve bu uğurda sadece aklını değil, kişiliğinin gücünü de kullanı
yor. ( ...)  Nietzsche gibi sen de kişiliğinin bütün gücünü idraka 
ermek için harcadın; ama Nietzsche’de bu hizmet dini bazlı ol
duğu için kendi kendisine yönelik hep son bir hürmet gösterge
si daha bulunuyor. Oysa sen kendine tamamen bilimsel ve ob
jektif davranıyorsun, yani salt idrak aracıymışsın g ib i/’

Nietzsche ona ne kadar cana yakın davranıyorsa da, Rus kızı 
bir o kadar mesafeliydi. Lou Andrcas-Salomö, nihayet 26 Ağus- 
tos’ta Stibbe’ye, Ree’nin yanına gider. Paul onu hasretle bekli
yordun “Sevgili Lou, sana tekrar kavuşmayı nc büyük bir sabır
sızlıkla bekliyorum; bu dört hafta içinde ne kocaman bir hayat 
yaşadın!” Nietzsche ise Önceleri çok mutludur, Tautcnburg’da 
geçirdikleri zamanı başarılı addeder; ayrıca Lou Andreas-Salo- 
ın6 ona veda armağanı niyetine -ki mutlaka bunu da yine aşkı
nın bir ispatı olarak algılaınışlır- Yaşama Dua adlı şiirini verir. 
Nietzsche, Lou’nun şiirine beste yapmak için 27 Ağustos’ta ace
le ile Naumburg’a döner. Bunu da hemen genç kadına bildirir: 
Naımûntrg da yine müziğin İlhamı geldi ve Yaşama Dua adlı şi
irinizi besteledim .

Nietzsche, duygularını ve içinde bulunduğu karmaşayı mü
zik yoluyla ifade edebiliyordu. Sevdiği kadın düşmanıyla birlik
te Stibbe’deyken, bu şekilde onunla bütünleşebiliyordu. Müzi
kal anlamdaki bu doruk noktasıyla arkadaşlığın sınırı da aşılmış
tır; Nietzsche inişe geçer. Önce annesi ve kızkardcşiyle bir süre
liğine bozuşur. Elisabeth Nietzsche hâlâ Tautenburg’dadır; ka
yıtsızlığıyla üç hafta boyunca kendisini aşağılamış olan ağabe
yine eşlik etmek istememiştir. Düştükleri bu ihtilaftan, anne de 
haberdar olur. Sonunda anneyle oğul Naumburg’da kavga eder
ler ve annesi onu “babasının mezarı için bir yüzkarası “olmakla 
suçlayınca isyan eder. Nietzsche 7 Eylül’de kaçarcasına Lcip-
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zig’e gider. Lou Andreas-Salome ve Paul Ree de 1 Ekim'de ay
nı yere gelirler. Sonraki haftalar içinde, Lou’nun Tautcnburg’da 
koyduğu teşhisin doğru olduğunu Nietzsche de ayrımsamak zo
runda kalacaktır. İkisi birbirlerine gerçekten de dünyalar kadar 
uzaktır. “ Üçlü birlik“ yalnızca bir sanrıdan ibarettir ve yılın so
nunda Paris’e gitmekten vazgeçerler.

Nietzsclıe buna rağmen bir hata daha yapar: Lou’nun yanın
da Röe’yi karalamaya çalışır. Elbette beklediğinin tam tersi bir

Lou Andreas-Salomö
1884 - Paul Ree ile seyahatleri
1885 - Paul Röe’den ayrılır
1887 - Friedrich Cari Andreas ile evlenir 
1891/94- Georg Ledebour ile samimî ar

kadaşlığı başlar 
1894 - Eserlerindeki Friedrich 

Nietzsche
1897 - Rainer Marta Rilke ile ömür boyu 

sürecek dostluğu başlar
1912 - Sigmund Freud’la tanışır. Psika-

nalitik ile İlgili araştırmalara gi
rişir.

1913 - Annesi ölür
1921 - Anna Freud ile dostluğu başlar 
1923 - Analitikçi olarak Königsberg’de 

çalışır 
1937 - 5 Şubat’ta ölür.

tepkiyle karşılaşmasına 
şaşmamalı! Lou Andre- 
as-Salomd çok öfkele
nir; Antlar adlı kitabın
da bu konuya değinmiş
tir: “Nietzsche ile ilgili 
fikrimi en çok neyin ze
delemeye başladığını 
kendime sorduğumda; 
bunu Paul Rde’yi gö
zümden düşürmek için 
yaptığı imaların ve iğ
neleyici sözlerinin gide
rek artmasına bağlıyo
rum.” Hezimete uğra
yan üçlü, sonunda ayrı
lır. Nieizsche, ikisini de 
bir daha asla göremeye
ceğini bilemezdi. Röe 

ve Lou Andreas-Salome 5 Kasım’da Berlin’e giderler. Ve orada 
hep istedikleri gibi beraberce çalışmalar yaparlar; ancak bunlar
dan habersiz olan Nietzsche yanlarında yoktur. Arkadaşının öğ
renme açlığını gidermek isteyen Rde, Berlin’deki genç bilima-
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damlarını bir araya getirir: Bunların arasında Hermann Ebbing
haus, Ferdinand Tönnies ve Georg Brandes da vardır. Lou And- 
reas-Salomö, bu çevrede pozitivist düşünce anlayışıyla eğitilir ve 
böylccc Nictzsche’nin felsefesinden tamamen kopar.

Röc vc T,ou, felsefeden gittikçe daha belirgin bir şekilde 
uzaklaşırlar: Rde sonraları uzman doktor, Lou Andreas-Salome 
ise F'reudçu bir psikanalist olur.

Nietzsche, nihayet ayrılığın geri dönülmez olduğunu anlar ve 
kendini aldatılmış hisseder. Overbeck’in doğumgünü için Ba- 
scPc gider ve çifte “Üçlü birlik” in dağıldığını anlatır. Ancak 
Overbeck çifti karascvdalt dostlan ile ilgili daha fazla bir şey 
öğrenemez. Ida Overbeck bu konuda şunları söylemiştir: “ Ka
sım 1882’deki dağılışın nedeni hakkında bir bilgim yok. Bu ko
nuda hiç konuşmadı. Bizi o yıl üçüncü kez ziyaret ettiğinde, sa
dece aralarındaki her şeyin anık bittiğini düşündüğünü söyledi. 
(...) Çok acı çekiyordu; içini dökmesi gerektiğini ve yapacağı
mız telkinlerin kendisine yardımcı olabileceğini anlamıyordu.”

Ümitsizliğe kapılmış olan filozof, acısını içine gömerek bir
kaç aylığına İtalya’ya gider. Derinden yaralanmış Nietzsche, ka
sını ayında bir girişimde daha bulunarak. Lou Andreas-Salo- 
me’den bir açıklama rica eder: Lou, sevgili Lou. lütfen artık be
ni aydınlatınız! Aydınlık, güneşli bir gökyüzünden başka hiçbir 
şey islemiyorum: yoksa olabilecek en acımasız biçimde kendimi 
doğrayacağım. Yalnız bir adamın, sevdiği birkaç insanla ilgili 
duyduğu şüphe müthiş acı vericidir -özellikle de bu insanlar, 
onun bütün varlığıyla ilgili şüphenin şüphesini duyuyorlarsa!

Böyle yalvardığı Lou. ona cevap yazar; ancak mektubu ne 
yazık ki bulunamamıştır. Fakat sadece Nietzschc’nin karşılığını 
içeren taslaktan bile, Loıı’nun onu kati surette geri çevirmiş ol
duğu anlaşılmaktadır: Sevgili Uou), siz ne yapıyorsunuz? Ben 
yalnızca aramızda aydınlık bir gökyüzü olmasını rica etmiştim;
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her şey bitti mi demeliyim? Birbirimizi öfkelendirelim mi? Bü
yük bir patırtı mı kopartmak istiyoruz? Ben bunu kesinlikle iste
miyorum; ben sadece aramızda olanlarla ilgili biraz aydınlan
mak istemiştim. Ama sonuçta siz aslında yalnızca küçük bir ya
ramazsınız! Ve ben bir zamanlar sizin iffetin ve saygınlığın ere 
kemiğe bürünmüş simgesi olduğunuzu sanıyordum.

Buna karşın Lou Andreas-Salome, Berlin’deki yeni çevresin
de çok mutludur; Nietzsche ile tüm bağlarını kopartmak ona zor 
gelmemiştir. Fakat filozof bunalıma girer. Ümitsizce birbiri ar
dına mektup taslakları yazar; onları yırtar, sonra Lou’nun anne
si ve Röe’nin ağabeyi Georg’a yazar, fakat ikisi de onun yardım 
taleplerini geri çevirir. Georg Röc’ye Temmuz I8831te yazdığı 
bir mektubunda, Paul Rde ve Lou Andreas-Salomö’ye hakaret
ler yağdırır; Bu cılız, kirli ve iğrenç kokulu, sahte memeli may
mun!- O tam bir baş belasıdır! Bordon! Aşağılamamın asıl ko
nusu. Lou'mm kardeşiniz hakktndaki düşünceleri ve konuşma 
tarzt olmalıydı. Leipzig’deyken ona sadece *Pislik ' diye hitap 
ederdi ve bu beni hep çok Öfkelendirmiştir. Bu kez haddini fena 
aşmıştı. Bozuşmalarının üzerinden altı ay geçmiştir ama Ni
etzsche, onlarla ilgili hâlâ böylesi nefret dolu sözler sarfetmek- 
tedir. Filozof nadiren kendini bu derece kaybetmiştir. Georg 
Rdc’nin onu mahkemeye vermekle tehdit etmesi, beklenen bir 
sonuçtur.

Ancak hayal kırıklığına uğramış filozofun bu ikilemi kesin 
olarak analiz ettiği anlar da vardır. Örneğin, 1882 yılının sonla
rında yazdığı bir taslakta şöyle demiştir: Aman Tanrım! Yirmi 
yaşındaki bit küçük kızlar, keyfi aşk duygularını tatmaktan baş
ka ne düşünürler? Ve bahire hastalanıp yatağa düşmekten baş
ka ne yaparlar? Can sıkıntılarım gidermek iv etraflarındaki si
nekleri kovalamak için yine de bu kızların peşinden mi koşmalı 
acaba? Ya da tesadüf eseri hoş bir kış geçirebilmek için mi bıt-
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tut yapmalı? Çok çekici: Fakat benim hoş bir kışla ne alakam 
var? Bunu 'yaratmış' olmak şerefine nail olmalıyım. Filozofun 
lam da böyle bir olanağı vardı.

Nieızsche, bütün ümitsizliğine rağmen içine girdiği felaket
ten kurtulmayı başarır. Felsefi anlayışı onu tedavi etmiştir. 25 
Aralık 1882’de Overbeck’e şöyle yazar: Eğer bu pisliği bile al
tına çevirecek bir simyacılık hünerini keşfedemezsem, mahvol
dum demektir! Nıetzsche harekete geçer, acısını altına dönüştü
rür ve onu lehine çevirir. Ocak 1883’tc Böyle Buyurdu Zer
düşt'ün ilk bölümünü temize çeker. Dostlarına da sürekli heye
canla bahsettiği gibi, bu eser onun hayatını kurtarır. Felsefe ya
parak ve yazı yazarak yine kendini bulabilmiştir. Ve I Şubat 
1883’te, dostu Hcinrich Köseiİtz'e şöyle der: Artık aydınlık fiti ti
leri m geri geldi ve yine kendi kendimin efendisi oldum. Bütün 
bunlar içinde bana kalan mutluluk; yalnızlığımda kendimle ba- 
şed e bilmiş olmamdır (...)! Söz konusu olan minicik bir kitap as
lında! Aşağı yukarı yüz sayfadan ibaret. Ama yapıtlarım arasın
da en iyisidir ve onunla birlikte yüreğimdeki koca bir taşı da sö
küp attım. Şimdiye kadar yazdıklarım arasında bundan daha 
canlı ve daha ciddi bir eserim yok; (...) bu kitapla yeni bir 'kul
var'a adım atmış bulunuyorum.

Zerdüşt üzerindeki çalışması Fricdrich Nietzsche’ye, birkaç 
duygusal sarsıntı dışında, yavaş yavaş Lou Andreas-Salonı^’yi 
unutturur. Overbeck’e aynı gün gururla bahsettiği gibi; içine 
girdiğim derinlikten bulunduğum yüksekliğe ‘başım dik' bir şe
kilde kendimi çıkardım. Artık her şey 'yoluna girecektir*: -en 
azından öyle umalım.1
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KÜMESTEKİ HOROZ

'Kadınların özgürlüğüne karşı kendimizi kollam alıyız.'

Nietzschc, Lou macerasının başarısızlığından sonra, giderek 
daha fazla yalnızlığına gömülür: Filozoflar, hasta olduklarında 
böyle yaparlar; tıpkı hayvanlar gibi sessizleşir ve inlerine çeki
lirler. Bundan böyle sadece eseri için yaşıyor, sessiz bir inziva 
içinde onun üzerinde çalışıyor. Elbette bu, kadınlardan kaçtığı 
anlamına gelmez; bu süre içinde yaratıcılığına verdiği aralıklar
la, hep kadınların dünyasına yakınlaşmaya çalışır ve ekseriyetle 
kültürlü ve eşitlikçi kadınları tercih eder. Nietzschc, bu tür ka
dınlarla eseri hakkında coşkulu tartışmalara girer. Hâlâ onların 
içinde, yapıtını tüm dünyaya tanıtabilecek öğrenciler arıyordu. 
Bunu yaparken de aşk nağmelerini artık aklına bile getirmez; 
Lou ile yaşadığı şok onun için yeterli bir uyarıdır. Yaratıcılığı
nı, özellikle de çok sevdiği Zerdüşt-Fclscfesini aşk maceralarıy
la hiçbir koşulda tehlikeye atmaması gerektiğini çok iyi bilir.

1884 yılında Nizza’dayken, Böyle Buyurdu Zerdüşt'ün üçün
cü bölümünü bitirir. Morali son derece yüksektir. Fakat bu ne
şesi, 2 Nisan’da Ovcrbcck’e de yazdığı gibi kızkardeşi tarafın
dan bozulur: Bu lanet olası yahıtcli düşmanlığı (...); kızkarde- 
şimle olan ilişkimin tamamen bozulmasına neden oldu \\s v.s v.s
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Eyvalıkır olsun! Etisabcıh’in sabıkalı bir yahudi düşmanı olan 
müstakbel kocası Benıhard Förster, onu da korkunç bir şekilde 
yolundan saptırmıştır. Nietzsche, bıı ruh hali içindeyken, yalnız
lığına gömülmüş filozof için endişelenen Malvvida von Meysen- 
burg’un tavsiyeleriyle, AvusturyalI bir üniversite öğrencisi olan 
Resa von Sdıirnhofer ona başvurur. Yirmi dokuz yaşındaki 
genç kadın bir görüşme rica etmektedir. Nietzsche ona 31 
Mart’ta son derece rahat bir üslûpla cevap yazar: Elbette gelebi
lirsiniz değerli hanımefendiliğim! Ancak, lütfen şu an oturdu
ğum eve gelmeye çalışan:. -Evimi son derece alışıldık ve düzen
li bir İsviçre tarzıyla döşen/niş bulacaksınız. Bu aralar çok boş 
kalmaya başladı, kış mevsiminin bütün kuşlan göç etti. Benim 
açımdan en uygun zamanı yakaladınız. Dünt Zerdüşt'ün son bö
lümünün de düzenlemesini yapıp gönderdim -ve artık özgürüm, 
hemde daha önce inç olmadığım kadar ve her türlü "otiıım eum 
dignitate’ye^A] kesinlikle hazırım. Yaptığı yoğun çalışmadan ve 
kızkardcşiyle olan kavgasından sonra, genç kadınla biraz oylan
mak ve sohbet edebilmek tam da aradığı şeydir. Nictzsche’nin 
Resa’ya olan cevabındaki üslubu, oldukça çekici bir mesafede
dir: Evet, boş vakit demiştir ama kıymetli bir boş vakittir bu.

Resa von Schimhofer filozofun davetine çok sevinir; ne de 
olsa Nietzsche aynı mektubunda ilginç vaadlcrdc bulunmuştur; 
Şimdi size Nizza'yı gezdireceğim ve kendimi olabildiğince ya
kından tanıtmaya çalışacacağım; sonuçta siz zaten yaşlı bir ke
şişle "tanışmak'' isliyorsunuz. Ancak! Her keşişin içinde bir ma
ğara vardır ve bazen hu mağaranın ardında bir mağara daha 
vardır; ve sonra bir tane daha- bir keşişi gerçek anlamda tanı
manın çok zor olduğunu anlatmak istemiştim sadece. Resa von 
Schimhofer’in merakı uyanmıştır; Filozof mağarasında nc sak-

f 4* O iİum  cum dİgnitatc: (U .)  Kıym etli boş valcii.
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lıyordu? Fakat Lou’ya kıyasla Nietzsche'nin sırlarının çok azını 
öğrenecektir.

Resa von Schimhofer 3 Nisan 1884’de Nizza’ya gelir ve ora
da on gün kalır. Filozof, Resa’ya söz verdiği gibi onunla çok za
man geçirir. Birlikte gezintilere çıkarlar ve konular üzerinde 
durmadan tartışırlar: Günlük tartışma konulannı ise; Francis 
Galton’un ''Kalıtım Bitim" adlı kitabı, Charles Darvvin’in yapıt
ları ile Stendlıal, Henri Didon, Claude-Henri de Saint-Simon,

Edmond ve Jule s Gon-
Resa von Schirnlıofer
1855 - Krems’te (Güney Avusturya) doğ

du. Kuzey Avusturya’daki değişik 
okullarda eğitim gördükten son
ra iki yıl Viyana'daki özel bir ya
tılı kız okulunda okudu.

1883 - Lins'deki devlet lisesinde bitirme 
sınavını verdi.

1893 - Anne ve babası ölür. Kalan mira
sın verdiği rahatlıkla birçok bi
limsel amaçlı yolculuk yapar.

1909 -Güney Tirol’deki Brixen’de sü
rekti olarak ikamet etmeye baş
lar.

1918 - Savaşın sonunda bütün mal varlı
ğını kaybeder-, dil ve piyano ders
leri vererek geçinmeye çalışır.

1937 - insan Olarak Hietzsche'nin tasla
ğı oluşur.

1945 - Brixen'deki Hartırıannshöinı adlı 
huzurevine yerleşir.

1948 - 26 Ekim’de orada Ölür.

court, Hermaıı Grİnım, 
Johannes Janssen ve 
Gcorg Brandes’ın eser
leri teşkil etmektedir.

Resa’ya lıemcn iti
mat etmiş olan Nietzsc- 
he, birkaç günlüğüne 
yalnızlığından kurtul
muş olmanın sevinciy
le, genç kadının yanın
da duygularını açığa 
vurmaktan çekinmez. 
Özellikle de sıkça yap
tığı gibi, öğrencisine 
W agner’den bahsetti
ğinde- yanaklarından 
süzülen göz yaşlarından 
utanmaz. Resa, Nietzsc- 
he’nin besteciye yöne
lik yaptığı en ağır it
hamların ve aşağılama
ların abında bambaşka
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duyguların gizli olduğunu anlar: "Sils-Maria ve Nizza’daykcn 
bana Wagner’den bahsettikçe, böylesi gerilimli ve -belki do öl
çüsüz- bir arkadaşlığın kaybından doğan bu trajik olay daha da 
belirginleşiyor ve hiçbir zaman iyileşmeyecek olan o kanayan 
yara daha çok ortaya çıkıyordu."

Ancak Resa ve Nictzsche bundan daha başka ihtiyaçlarını da 
gidermeyi biliyorlardı. Bir boğa güreşine gitmeye karar verirler: 
"Bir başka gün de Nietzschc beni Nizza’daki Boğa güreşlerini 
izlemeye davet etmişti. Fakat bu güreşte kurallara göre arenaya 
ne atların çıkmasına ne dc boğaların öldürülmesine izin verili
yordu; ki bu da hayvansever yönüme çok uygun düşmüştü. Ama 
bu yumuşak çarpışmalar bize bir süre sonra boğa güreşinin ka- 
rikatiirleşnıiş hali gibi görünmeye başlamıştı ve kendimizi kah
kahalarla gülmekten alamamıştık."

Resa von Schimhofer, 13 Nİsaıı’da NizzaMan çok mutlu ay
rılır. Nictzsche dc çok memnun kalmıştır; bu yüzden iki hafta 
sonra, hâlâ neşe içindeki üniversite öğrencisini, kışı geçirmek 
üzere Nizza'ya davet eder; bunu yaparken belli bir maksadı da 
yok değildir: Önümüzdeki kışı Nizza’da geçirmek ve doktora te
zini: üzerine burada çalışmak istemeni: nuimkiin olabilir mi 
acaba? -Bunu bir düşününüz! -İyi bir doktora tezi için konu 
arandığında, Tan Kızıllığı adlı yapıtım harika bir kaynak olur
du. Liiıfcn bu eseri ve ayrıca Şen Bilim başlıklı eserimi okuyu
nuz- her ikisi dc aynı zamanda Zerdüşt için giriş ve yorum nite
liği taşımak talar.

İliç kuşku yok ki, doktorasını tamamlamak üzere olan genç 
kadın, Nietzsche’niıı eserleri üzerine *iyi' bir tez yazsaydı; filo
zof çok memnun olacaktı. Nietzsche’nin düşünce dünyası heniiz 
çok az bilindiği için, böyle düşünmesi çok da yadırganacak bir 
şey değildir. Fakat Resa von Schimhofer 1889'da, tezini yine de 
Schelling veSpinoza üzerine yazar. Nietzsche’nin aklında bun
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dan başka şeylerde vardır; kısa süre için, yeniden bir “ Üçlü bir
lik1’ kurmayı düşünür. Gruptaki üçüncü kişi olarak Heinrich Kö- 
«elitz ismi aklına gelir. Dostuna yazdığı mektubun bir bölümün
de. bu planından bahseder; (...) böylece yu an için önümüzdeki 
ilkbaharda Nizza'dan Korsika'ya yapılacak bir yolculuk için 
karar alındı; hem de Resa von Schirnhofer ve benim tarafımdan 
* iv vat tertius№

Fakat Köselitz bu teklifi kabul etmez. Nietzsche de daha faz
la ısrar etmez; böyle bir teşebbüsün de, tıpkı 1882’de planlanan 
"Üçlü birlik” kadar gerçek dışı olduğunun artık farkına varmış 
durumdadır. Belki de “Ormana girdiğimizde, bir keçi sürüsü
Resa von Schirnho- yamaçtan aşağıya doğru hoplaya zıpla-
ler’in her türlü cazibe- ya neşe jçjntje jnjy0r ve üzerimize doğ-
den yoksun oluşunun da ru koşturuyordu. Ben, oradan uzaklaş-
bıında bir payı vardır. manm fcjr y0|unu ararken, elimde olma-
Nietzsche, Malvvida ,jan korktuğumu anlayan Nietzsche, de-
von Mcysenburg’a yaz- vam|, yoldaşı olan o ünlü gri şemsiyesi-
dığı bir mektupta, bu nj kahramanca sağa sola savurarak,
kaçınılmaz noksanlığa oradan oraya koşuşturuyordu; bu arada
işaret eder: Sevgili Resa çoban da dağılmış sürüsünü toplayıp
von Schirnhofer de Zib gözden kaybolmuştu bile."
rihli arkadaşlarıyla bir- ................. .....
iikıe omdaydı. Basel Resa von Sch.rahofer, 1884
ağzıyla konuşmak gerekirse, ne yazık k ’t çok 1 itici’ görünüyor. 
Çevremdeki çirkinliklere uzun süre dayanamıyorum. Nietzsche, 
genç üniversite öğrencisine yönelik yaptığı bu münasebetsiz de
ğerlendirmeye rağmen, onunla arkadaşlık etmekten çok hoşlanı
yordu.

Nietzsche, 18 Ağustos 1884’te Overbeck’e şöyle yazmıştır:

(5) Vivat tcrtius: (Lt.) Yaşasın üçüncü!
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Bayan Resa von Schirnhofer, Graz'daki ailesinin yanına gitme
den önce birkaç gün misafirini oldu; gerçekten de beni çok giib 
düren komik bir yaratık, ayrıca o da bana çok tstndı. Nietzsche, 
güzellik anlayışına her ne kadar uymasa da eğlenceli bayan Re- 
sa’yla olan iletişimini koparmaz. Resa von Schirnhofer, aynı yıl 
arkadaşı Clara Willdenow ile birlikte, Nietzsche'yi çok popüleı 
bir yer olan Sils-Maria’da ziyaret eder. Friedrich ve Resa, son
raki yıllarda yalnızca birkaç kez ve kısa sürelerde Zürih'tc bulu
şurlar; son karşılaşmaları 6 Mayıs 1887’de olur; son mektup ise 
14 Nisan 1888 tarihinde yazılmıştır. İyiden iyiye yalnızlığa gö
mülmüş olan Nietzsche, Resa von Schimhofer’in gönderilme
miş mektubuna son derece içten bir cevap yazar: Sevgili hanı- 
ntefendiciğim; bana bu mektubu yazmış olmanız ne kadar güzel 
hatta güzelden de öte! Ama beni görmek için artık Tor i no'yo 
gelmeniz gerekiyor. (...) Planlarınızın herhangi bir şekilde be
nimkilerle birleşmesi beni çok mutlu ederdi: Parca^) kı lığ t no 
girmeyi bir deneyiniz! i...)S ize; yaşlı, suratsız ve immoralistfi
lozof Nietzsche'den, bütiin içtenliğiyle selam olsun! Ancak su
ratsız adam ve kader tanrıçası bir daha görüşmezler. Geçen süre 
içinde yollan ayrılmıştır: Resa, yoğun şekilde doktora tezi üze
rine çalışıyor; Friedrich ise sürekli yazarak yapıtlarını çoğaltı
yordu. Nietzsche kendisinde Resa von Schimhofer*in bıraktığı 
derin izlenimin aynısını, sonradan arkadaşlık kurduğu Meta vor 
Salis-Marschlins’ten de edinir. Bu genç kadın fazlasıyla eşitlik
çidir ve İsviçre’deki kadın hareketinin cn amansız öncülcrinden- 
dir. Kadının Geleceği adlı kitabın yazan olarak, 1886 yılında 
üne kavuşmuştur. İlk kez 1878/79 kışında, Roma’daki Mcysen- 
burg çevresinde Nietzschc’ye karşı ilgi duymaya başlar.

Bundan beş yıl sonra filozofla tanışır. Önceleri Öğretmenlik

Parça: Parka da denir. Antik Roma'da kader tanrıçası.
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yapan Meta von Salis-Marschlins, yıllardır icra ettiği mesleğini 
bırakır ve 1883 yılında yirmi sekiz yaşındayken Zürih’te üniver
site öğrenimi görmeye başlar. Hedeflediği doktorluk Unvanını, 
Agnes von Poitou üzerine yaptığı çalışmasıyla 1887 Mayısında 
alır. Büyük bir öğrenme hırsı içinde olan ve kendisiyle eşdeğer 
-elbette ki platonik zihniyete sahip- erkekler arayan genç kadın, 
Nietzsche'yle 14 Temmuz 1884’te Zürih'te tanışır. Friedrich 
Nietzsche onu davet eder: Çok kıymetli hammefendici ğim: kim 
olduğumu bildiğinizi farz etsek bile, sizinle tanışmak istememe 
şaşırmamalısınız. Meta von Salis-Marschlins, buna çok sevinir

Meta von Salis-Marschlins 
1855 - Kadın hakları savunucusu, yazar 

ve şair. 1 Mart'ta Graubün- 
den’de Marschlins malikânesin
de doğdu.

1863/67 - Friedrİchshafen'deki Patıü- 
nenstift adlı yatılı okulda okudu.

1878/79 - Kışı Malvvida von Meysen- 
burg'un yanında geçirir.

1879/83 - Naumburg, İngiltere ve İrlan
da’da Öğretmenlik yapar.

1883/87 - Zürih, Berlin ve Münih’deki 
üniversitelerde Felsefe, Tarih,
Sanskritçe ve Hukuk öğrenimi 
görür.

1887 - Konferans turneleri ve bilimsel 
çalışmaların yanı sıra Marschlins 
malikânesini de yönetir.

1904 - Malikâneyi satar ve Capri'de bir 
villa satın alır.

1929 - 15 Mart'ta Basel’de ölür.

ve kararlaştırılan günde 
buluşup heyecanlı tar
tışmalara girerler. Bir
birlerine çok iyi uyum 
sağlarlar; çünkü Avru
pa’yı sözde tehdit eden 
“dem okratikleşnıe”nin 
çamur selini, “Aristok
rasinin karşı akım f’yla 
durdurabilmeyi Meta 
da istemektedir. Arala
rındaki bu ortak payda
ya müzik de eklenir. 
Yine mükemmel bir ruh 
birliği sağlanmıştır.

Sonraki yıllarda Me
ta vc Friedrich üç kez 
daha Sils-Maria’da bu
luşurlar. 1887 yılında 
orada birbirlerine son 
derece yakın oldukları
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yedi hafta boyunca kalırlar. Meta, Sils- Maria’ya bu kez arkada
şı Hedwig Kynı’le birlikte gitmiştir. Marsehlins ve filozof bir
likle epey vakit geçirirler. Birlikte öğle yemekleri yapıyor ve ge
zintilere çıkıyorlardı; ayrıca Nietzsche onu otelinde sık sık ziya
ret ederek, felsefi düşüncelerini tüm ayrtntılanyla Maıschlins ile 
paylaşıyordu. Hal böyle olunca, yakında evlenecekleri yolunda
ki dedikodunun yayılmaya başlaması sürpriz değildir. Fakat 
böyle bir şey ikisi için de söz konuu değildir; platonik arkadaş
lıkları onlar için çok değerlidir. Bu dostluk Nielzschc’ye çok iyi 
gelir ve bozulmuş sağlığı yavaş yavaş düzelirken, yoğun çalış
malarından sonra iyice dinlenmiştir.

Marsehlins ve Hedwig Kym, Friedrich’in yardımı olmadan 
da bir sürü şey yapabiliyorlardı, örneğin kürek çekmek! Sandal
da korkak bir filozof, oldukça tuhaf bir manzara: "Nietzsche ba
na ve arkadaşıma sandal gezintilerimizde eşlik etmekten büyük 
zevk alıyordu. Kendini küreklerin manevralarına bırakıyor ve 
rüzgâr olduğunda sandalımızı tehdit eden küçük tehlikelere kar
şı hafif hafif ürpermenin tadım çıkarıyordu.” Marsehlins ve 
Kynı, 8 Eylül'de oradan ayrılırken, içlerini derin bir hüzün kap
lar. Nietzsche, altı güıı sonraki mektubunda, üzüntüsünü yazıya 
da dökmüştür. Meta şunları okumuştur: (...) Siz gittiğinizden be
ri Sİls'in arttk hiçbir defteri kalmadı. (...) Siz ixma, zor günler 
geçirdiğim ve sen  esen rüzgârlarla boğuştuğum, çalışmalarla 
dolu bir yazdan, sandalımla kaçabilmemde adamakıllı yardımcı 
oldunuz.

Arkadaşıyla en son 1888 yazında görüşürler. Nietzsche ken
dini çok iyi hissetmektedir. Annesine şöyle yazar; (...) birdenbi
re harika bir yaz havası belirdi; (...) bu sabah Bayatı von Sa- 
lis'le sandal gezintisi yaptık. Bu yaz fcralılığından sonra Meta 
ve Friedrich birkaç kez daha mektuplaşırlar. Ruhsal çöküşünden 
kısa süre önce, 29 Aralık 1888'de, Meta von Salis-Marsch 1 ins *e
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şöyle yazar: Torino'da şu sıralardaki en tuhaf şey her yerde kar
şılaştığım muazzam hayranlık gösterileridir. Her bakışla bana 
kendimi prens gibi hissettiriyorlar; bana kapı açışlarındaki, ya 
da Önüme bir yemek getirdiklerindeki tavırlarında aşırt bir hür- 
meıkârltk var. Büyük bir mağazaya girdiğimde, orada bulunan 
herkesin yüz ifadesi değişiyor.

Meta, Nietzsche'nin bu başarı ilanına hiç tereddüt etmeden 
inanır; vc ona daha 31 Aralık 1888’de bir cevap yazar: “Sonun
da insanların sizi tanımış olduklarını, sizi memnuniyetle karşıla
dıklarını ve onların önem verdiğiniz alkışlarını artık duyabildi
ğinizi bilmek benim için büyük bir mutluluktur. Ayrıca Tori- 
n o ’d ak i durumunuzun tasviri de, memnuniyetimin diğer bir ne
denidir.”

Fakat Nietzsche’nin 3 Ocak 1889’daki "Deli mektubu", Me
ta’yı herhalde oldukça kuşkuya düşürmüş olmalı: Diinya aydın
landı çünkü Tanrı artık yeryüzünde! Bütün göklerin nasıl sevin
diğini görmüyor musunuz? Biraz önce krallığımı tekrar ele ge
çirdim. şimdi de papayı hapse atıp Wilhelm. Bismarck re  Stöc- 
ker'ö1) Öldürteceğini. Nietzsche mektubu “Çarmıha Gerilmiş 
Adam" olarak imzalar. Meta von Salis-Marschlins, bu mektubu 
aşırı zihinsel gerginliğin bir sonucu olarak tanımlamıştı. Bu yo
rum, soylu bayan için tamamıyla geçerli sayılabilirdi; ne de ol
sa böyle bir davranış tarzı asil insanların kanında vardı. Nictzsc- 
he’yle yaşadıklarını kaleme aldığı ve 1897’de yayımlanan kita
bın başlığı boşuna "Filozof ve Soylu- Friedrich Nietzsche'nin 
Kişilik Tasviri Üzerine Bir Yazı’1 değildir. Nezih ve mesafeli ka
dınlarla münasebete girmek, filozofu her seferinde memnun et
miştir; çünkü onlarla olan arkadaşlıklarında, yaratıcı gücünü ze-

Wilhelm: II.NVİlhelm, Prusya Kralı vc Almanya İmparatoru 
Bismarck: Herbert von Bismarck. Prusya pensi 
Stöcker: Alman siyaset adamı ve tatmhilimci
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delcyebilecçk herhangi bir tehlikenin tehdidi altına gimıiyordur. 
Ancak bir keresinde ortaya Nietzsclıe’yi son derece hiddetlendi
ren bir kadın çıkar: Filozof, 18S4'de Helenc Druskowitz ile ta
nışır,

Zürih’te felsefe, arkeoloji, oryantalizm ve yakın çağ filoloji
si öğrenimi görmüş olan bu inanılmaz zekâya sahip genç kadın,

"Aynı zamanda kızımın yaptığı resimler
le de yakından ilgileniyordu ve hep çi
çeklerin güzelliğini daha da vurgulamak 
için onların yanına çirkin bir şeyleri res
metmesi gerektiğini söylüyordu. Bir sa
bah ona kendi eliyle yakaladığı canlı bir 
kurbağayı model olarak getirdi! ( . . . )
Buna karşılık olarak biz de ona bir reçel 
kavanozu gönderdik; ancak bu kavano
zu açtığı zaman içinden yüzlerce çekir
ge suratına fırladı."

(Emiiy Fynn'in Franziska Nietzsche'ye 
yazdığı bir mektuptan alıntı, 31 Mart 
1889)

özellikle Nietzsche’nin nefret ettiği ispatları savunur ve filozof 
bunu bir hakaret olarak algılar. Bu yüzden de, 1918 yılında bu
nayarak ölen bu genç kadınla bütün ilişkisini keser: Küçük ede
biyat kargası Druskomtz, benim “öğrencim" olmaktan başka 
her şey olabilir,

Nictzsche’nin etrafını kadın hareketleriyle sadece üstünkörü 
ilgilenen kadınlar da sarıyordu. Örneğin 1884 yılında bir Rus 
prensesi olan Mansııroff ile İngiliz arkadaşı Emily Fynn ve de 
onun kızıyla tanışır. Filozof, Overbcck’e bildirdiğine göre bu 
kadınlarla olan ilişkisine değer veriyordu: Buralarda geçen se-

henüz yirmi iki yaşın
dayken doktor Unvanını 
almıştır. Helenc, kadın 
hareketine katılmış, ay
rıca “Kutsal Kavga” ve 
“Kışkırtma” adlı iki fe
minist derginin de kuru
cusu olmuşiur. Nietzsc- 
he Önceleri, kültürlü ve 
öğrenme hırsıyla dolu 
olan bu kadından hoşla
nır. Ta ki sonunda sinir
den patlayacak duruma 
gelinceye kadar: yaptık
ları felsefi tartışmalarda
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neki gibi yine bana çok iyi gelen bir çevrenin içindeyim: aslen 
G enf te yaşayan iki nezih İngiliz ftayan ve Rus kraliyet ailesine 
mensup yaşlı bir hanımefendiyle arkadaşlık kurdum. Kadınlar, 
mesafeli duran Alman filozofla ilgilenmekten her seterinde bü
yük bir zevk duyarlar. Onu, otellerinde seçkin bir yemeğe davet 
ederler fakat Nietzsche buna önce direnir. Üç kadının ikna bece
rileri sonunda meyvesini verir vc filozof müteşekkir kalır: yanı
nızda geçirdiğim o bereketli ve lezzet dolu günden sonra, şu ana 
kadar, son derece keyifli bir zaman geçirdim - çalışmalarım yö
nünden oldukça verimliydim ve öyle satıyorum ki sağlık ve sabır 
açısından da artık iyileşmiş durumdayım,

Engadirf deki<®> bu samimi çevreye, Nictzsche’nin 1876’daki 
Bavyera Şenliklcri’ııde üstünkörü tanıştığı Helen Zimnıcm dc 
dahildir. Helen sonraları Nietzschc’nin İyinin ve Kötünün Öte
sinde adlı eserini ve İnsanca, Pek İnsanca'nın birinci bölümünü 
İngilizce’ye çevirecektir. Filozofun bu sadık hayranı, 1886 yı
lında altı hafta kaldığı Sils-Maria’da, onun sohbet arkadaşı ve 
masa komşusu olmuştur. Nietzsche. Kösclitz’e yeni keşfinden 
bahseder: .Ve tuhaf! İnsan kendini kadın eşitlikçiğine karşı iyi 
savunmalı: İşte yine karşıma bu edebiyat-kadınlarmm bir örne
ği çıktı, Afiss Helen Zimmern.

O sırada, karşı cinse yönelik bazı hakaretleri de içeren İyinin 
vc Kötünün Ötesinde adlı eseri basılıyordur. Nietzsche, yazdık
larıyla kendini kadın eşitlikçiliğine karşı savunabiliyordu; ama 
aslında bilgili ve kültürlü kadınların çevresinde olmaktan da 
kendini alamıyordu. 1886 yılında Sils-Maria’da yaşanan ve He
len Zimmer'in de şahit olduğu bir olay, Nieizsche’nin yardımse
ver davranışları konusunda aydınlatıcıdır: “Otel Alpes’tc, be
nimle beraber Madame de Mansouroff isim inde yaşlı bir Rus

t®) Engadiıı: tsviçne-Romanya sınırında bir bölge.
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bayan kalıyordu: (...) Ağır bir sinir krizi geçirmişti ve şiddetli 
evhamdan mustaripti. ( ...)  Hastanın arkadaşları, onu daha sıcak 
iklimi olan İtalya’ya götürmek için, her gün araba çağırıyorlar
dı. Fakat bu araba her gün, odasını terkeimemektc direnen has
tayı almadan geri dönmek zorunda kalıyordu. Bu tuhaf olayı 
duymuş olan Nietzsche, bir gün geldi ve bayanın endişeli arka
daşlarına: "Bana bırakın!” dedi ve o gün öğle vaktinde (...) Ni
etzsche, kendisini itaatkâr bir köpek gibi izleyen hasta bayanla 
birlikte otelin kapısında göründü. (...)  Filozof, o ünlü kırbacına 
herhalde ihtiyaç duymamıştı.”

Helen bu anısını kaleme alırken, keskin öngörüsüyle yapmış 
olduğu bir tespitle başlaması, nedensiz değilir: “Öyle görünüyor 
ki, kadınlar hakkında bir sürü teori geliştiren ama bunları nere
deyse hiç uygulayamayan erkekler de var,”
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FRANZISKA NIETZSCHE

"Canım Annem!'

Zincirlerinden kurtulmuş olan Nietzsche, ruhsal çöküşünden 
sadece birkaç hafta Önce Ecce Homo'da annesi ve kızkardeşiyle 
hesaplaşır: Kendime karşı en derîn aykırılığı ve içgüdülerimin 
haince alçaklığını içimde aradığım zaman, orada hep annemi ve 
ktzkardeşimi buluyorum, -böylesi bir ayaktakmnyhı akraba ol
duğuma inanmak, tanrısallığıma karşı biiyük bir rezalet olurdu. 
Annemin ve hzkardeşimin şu ana kadurki muameleleri, içime 
anlatılmaz bir korku salıyor. Burada kusursuz bir cehennem 
aleti işliyor ve büyük yaralar alıp kanlar içinde kalınabilecek en 
doğru anları hiç kaçırmıyor- en aciz olduğum anlan... Çünkü o 
zaman zehirli solucanlara karşı koyabilecek gücünüz olmuyor... 
Psikolojik eşgüdümünüz, böyle bir öncel uyuşmazlık düzenini 
mümkün kılıyor... Ama aslında “ebedi dönüş” için. annem ve 
kızkardeşinün her zaman en biiyiik engeli teşkil ettikleri kanısın
da olduğumu itiraf ediyorum.

Bu sözler her ne kadar abartılı gelse dc, Nictzschc maskesini 
düşürdüğü zaman, o an içinde bulunduğu vaziyeti en acımasız 
biçimde betimlediği unutulmamalıdır. Friedrich Nictzsche, an
nesi ve kızkardeşinden, yaşamı boyunca çekmiştir. Ancak onlar
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la olan bağını hiçbir zaman tamamen koparabilecek durumda ol
mamıştır. Bu karşıtlığa tahammül etmeye mecburdu; çünkü son
radan da belli olacağı gibi, bu ilişki onun için hayati bir önem ta
şıyordu.

Böylesi süreğen tavizkârlığa ne kadar zor dayandığını. 1884 
yılında yazdığı iki mektup taslağı gösteriyor. Önündeki kâğıda, 
ama yalnızca ona, bu ikilemiyle ilgili içini döküyor: Sizi benden 
uzaklaştıran ahlâki mesafenin çocukluğumdan beri farkındayım  
ve bunu size belli etmemek için bütün anlayışlılığıma, sabrıma 
ve sükutuma ihtiyacım oldu. Sizin gibi insanlarla bu kadar ya
kın akraba olmaktan duyduğum ve içimde bastırmak zorunda 
kaldığım tiksintiden hiç mi bir şey anlamıyorsunuz? Kızkardeşi- 
nün, üstelik de ahlâk zırvalıklarıyla donatılmış küstahlıkla yazıl
mış mektuplarını okumak ve biitiin bunları yutmak zorunda kal
maktan daha çok midemi ne bulandırabilir? (...) Birkaç yıl bo
yunca kendimi ölesiye işkence görmüş bir hayvan gibi, L(is- 
beth fe  karşı savunmaya ve ondan kaçmaya çalıştım; beni rahat 
bırakması İçin ona yalvardım, ama o bana eziyet çektirmekten 
bir an olsun vazgeçmedi. Ona karşı şiddet kullanmak zorunda 
kalmamak için, geçen Ağustos ayında N(aumburg)' a gitmekten 
çekindim.

Buradan açıkça anlaşılıyor ki, Nietzsclıc ailesiyle münakaşa
ya girmekten kaçınmak için yaşamı boyunca müthiş bir güç sar- 
fetmek zorunda kalmıştır. Özellikle kızkardcşine duyduğu nef
retini onun yanmdayken hiç dışa vuramaımşiır. İçindeki baskı
nın acısını sadece mektup taslaklarına dökebiliyordu. Ağustos 
1883Me Overbeck’e yazdığı mektupta anlattığı gibi, Lou dene
yiminden sonra, kendini savunamayacak kadar güçsüz olduğu
nu artık biliyordur: Ailem ve ben■ biz birbirimizden çok farklı
yız. Bu kış, onlardan artık mektup almamaya dair bir kural koy
mayı gerekli görmüştüm; ama buna pek uyamadım (bumm için
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yeterince katı değilim) (...); öyle görünüyor ki, ben düşmanlık 
için yaratılmamışım. Franziska vc Elisabeth Nietzsche ile ara
sındaki problemler, düşünürün felsefe anlayışıyla daha da kar
maşık bir hal alır. Nietzsche huzuru koruyabilmek adına, ailesi 
ve çalışmaları arasında hassas bir denge kurmak zorundaydı. 
Eserlerindeki devrimcilik göz önünde bulundurulursa, bu pek de 
kolay bir iş değildi, İki kadın da, Friedrich’nin felsefe anlayışın
daki yenilikçiliği ııc anlayabiliyor 11e de anlamak istiyorlardı. 
Yapıtlarından dolayı Nietzsche'yi, başka bir gezegene ait bir ya
ratıkmış gibi algılamış olmalılar. Felsefesi, Hıristiyan ahlâk an
layışıyla birlikte Naumburg’un bütün iffet anlayışını da yıkmış
tı. Şen ßi7/tfj’deki "Kaçık Adam" Tanrı'ııın Öldüğünü ilan edi
yordu: “Tanrı nereye gitti?" diye bağırır, "size ben söyleyeyim/ 
Onu biz öldürdük, -siz ve ben! Hepimiz onun katilleriyiz! (...) 
Tanrı'yt gömen mezarcıların gürültülerini hala duymuyor mu
yuz? Tanıtsa! çürümenin kokusunu hiç almıyor muyuz? - Tanrı
lar da çiiriir! Tanrı öldii! Tanrı ölü kalacak! Ve onu biz öldür
dük."

Friedrich Nietzsche burada ailesinin temel inançlarını kö
künden zedelemiş olsa da, hayatı boyunca annesi ve kardeşine 
yine de muhtaçtır. Ailevi bağımlılıkları, felsefi görüşlerini özel
likle annesinden olabildiğince saklamasına yol açmıştır. Aksi 
taktirde tinsel evreninin içerdiği potansiyel tehlike, üçü arasın
daki ilişkinin zaten pek sağlam olmayan dengesini tehdit edebi
lirdi. Çalışmaları vc ailesi arasındaki sınır, Nietzsche için haya
ti bir önem taşıyordu; Lou macerasında olduğu gibi bu sınır aşıl
dığı an, filozof büyük bir tehlikeye girmektedir.

Önce annesini ele alalım: Franziska Nietzsche. 2 Şubat 
1826’da küçük bir köy olan Pobles'te Oehler ailesinin kızı ola
rak doğmuştur. Babası David Emst Oehler, bir Protestan papa
zıdır. O ve karısı VVilhclmine Oehler, dünyaya on bir çocuk ge-
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tirirler. Franziska, altıncı çocuklarıdır vc birev kadını olarak ye
tiştirilmesi elbette ki öncelikli amaçtır. Böylecc erken yaşından 
itibaren kardeşlerine bakar; ayrıca birkaç ilahiyatçı adayından 
da dört işlem, okuma ve yazma gibi temel dersler alır. İleride bir 
aile kurabilecek kadar bilgiye sahip olması ycterlidir. Babasının, 
göreve yeni başlamış Röcken’li meslektaşı Carl Ludwig Ni
etzsche, onları ziyarete geldiğinde, henüz on yedi yaşındadır. 
Franziska, bu kendisinden neredeyse on iiç yaş büyük adamın 
hemen dikkatini çeker. Aynı şekilde Franziska da ona iyi niyet
li bir karşılık gösterir. Neredeyse yetmiş yaşına geldiğinde kale
me aldığı f/ayanın  adlı otobiyografik yazısında, ilk karşılaşma
larını şöyle anımsar: “İlk karşılaşmamızı hatırlıyor olmamın se
bebi, sonradan bunu kocama sık sık hatırlatmış olmamdır; bey
lerin yanına gidip reveransımı yaptıktan sonra, elimdeki karan
filleri göstererek; ‘Sayın Peder, bunlar katmerli karanfil mi, 
yoksa boş karanfil mî?' diye sormuştum; oysa ki son derece ba
kımlı bir bahçeye sahip olan pederin, vereceği karardan emin
dim; çünkü görünen zaten ortadaydı. Nasıl bir cevap verdiğini 
hatırlamıyorum ama diğer beyler gittikten sonra kızlarla, genç 
vc yakışıklı peder Nietzsche beyefendiyi gözetlediğimizi ve fev
kalade zarif, simsiyah ve parlak kumaştan kisvesine hayran kal
dığımızı, ( ...)  hâlâ çok iyi anımsıyorum."

Nihayet yirmi dokuz yaşındaki papaz, Franziska'yı istemeye 
gider vc 10 Ekim 1843'tc evlenirler. Fakat bu mutluluk sadece 
altı yıl sürmüştür; çünkü Carl Ludwig Nietzsche, otuz beş yaşın
dayken ölür. Bu felaketi bir başkası izler ve Friedrich Nictzsc- 
he’nin erkek kardeşi Joseph de, babasından sadece birkaç ay 
sonra, daha iki yaşma bile gelmemişken ölür.

Yas içindeki Franziska Nietzsche, görevinin bilincindedir, 
iki çocuğunu da babalarının anlayışına göre büyütecek, onları 
Tanrı korkusuyla yetiştirecektir. Dul kalan Franziska, sorumlu
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luğunu tam manasıyla ciddiye alır. 1877 yılında oğluna yazdığı 
bir mektupta, hedeflerini bir kez daha ortaya koyar. Arka arka
ya yaşadığı ölümlerin, onun yaşama olan inancını sarstığını vc -  
ölmek istemiş olduğunu anlatır: “Fakat Tanrı'mn arzusu, benim
kinden farklıydı. Kendimi sizi yetiştirmeye adamam için, bana 
yeniden güç verdi ve bu yüzden asıl hedefim, kendimde eksik 
gördüğüm her şeyi sizlcrin öğrenmenizi sağlamaktı ve bunu ya
parken de müşavirin karısının yok doğru bulduğum o zamanki 
sözlerine kulak verdim; çünkü onun da amacı benimkiyle aynıy
dı. Çocuklarının özel derslerini (öğretmenlerin tiim dehşetine 
karşın) bizzat gözetiyordu. Yiicc Tann da 1 ütfunu eksik etmedi; 
ve boylcce körpe ruhlu yavrularımın ikisi de benim küçük tefsir- 
cilcritn oldular; ve yanımda olmadıkları zaman onları çok Özlü
yorum, kalbim vc ruhum eksiliyor sanki ve de onlara anne sev
gisinin bütün sıcaklığıyla bağlanmak istiyonım; çünkü bu zaval
lı insan yaşamında vc fani dünyada, hiçbir şey bir anne için ço
cuklarından daha kıymetli ve sevgili olamaz.“

Genç kadın kendi eğitimindeki eksikliklerini çocuklarında 
kapatmak konusunda çok hırslıdır. Franziska Nietzsche, bu yüz
den ikisinden de büyük başarılar bekler. Bu isteğinin -hatta da
ha fazlasının vc beklediğinden çok farklı şekilde- gerçekleşece
ğini tahmin edemezdi. 29 Mart 1891 'de, hasta oğlunun bakımıy
la ilgilendiği sırada, Overbeck’e şöyle yazar: “Bu kadar. ' ünlü* 
çocuklara nasıl sahip olabildim bilmiyorum.” Bunun nedenleri 
arasında hiç şüphesiz ki yetiştirme tarzının da payı vardır; ama 
elbette Friedrich Nietzsclıe’nin olağanüstü yeteneği çok önemli 
bir rol oynamıştı. Annesinin beklentilerinin baskısı altında Ni- 
etzsche'nin çok ezildiğini söylemekte hiçbir sakınca yoktur. Yi
ne de görevlerini itaatkarlıkla yerine getiriyordu -başka nc yapa
bilirdi ki zaten?

8 Ağustos 1850’de altı yaşlarındayken, annesine kısa bir
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mektup yazar: Sık sık seni düşünüyorum ve nasıl olduğunu bil* 
meyi çok istiyorum; lütfen artık yanımıza gel. Ben sağlıklı ve ne
şeliyim, seni çok seviyorum ve hep senin itaatli Fritz'in alaca* 
ğtm. ‘İtaatli olınak’ ve ‘anne sevgisi* gibi kavramlar çocuk için 
yetişirken zorunlu odak noktalarını oluşturuyorlardı. Friedrich, 
uysal olduğu sürece takdir görüyor ve bu da onu annesine karşı 
minettar kalmak zorunda bırakıyordu. Franziska Nictzsche mek
tuplarında; "dualarım gece gündüz seninle, çünkü sen benim Yü
ce Tanrı’dan sonra ilk ve son düşünccmsin," tarzında cümleler 
sarfederek çocuğu ağır bir baskı altına sokuyordu. Oğlunun en 
ufak bir yanlış davranışı; Yüce Tanrı *nm nazarı itibariyle de her 
şeyiyle kendini oğluna feda etmiş olan annesi için büyük bir ha
yal kırıklığı olurdu. Bu yüzden Nictzsche, kendini sürekli olarak 
kontrol altında tutuyordu. Annesinin bütün hareketlerini ve duy
gusal değişimlerini dikkatle izliyordu ve hata yaparak onu sükut- 
u hayale uğratmamak için, çok hassas bir duyarlılık geliştirmişti.

Bu özenli davranış tarzı, çocuğun gücünü büyük oranda kay
betmesine yol açmış olduğundan, Nietzsche’nin sonradan ço
cukluğu lıakkmda vardığı yargıya şaşmamalı. İnsanca, Pek İn- 
saw « ‘daki aforizm al ardan birinin başlığı boşuna ‘‘Çocukluk 
Tragedyası" değildir; Belli hir mevkiye gelmiş soylu İnsanların, 
en zorlu savaşlarını çocukluklarında vermiş oldukları pek de 
nadir görülen hir şey değildir. (...) Böyle bir şey tecrübe edildi
ğinde, insana en tehlikeli düşmanın aslında kim olduğunu bil
menin verdiği acı ömür boyu unut ulamaz.

Nietzsche, ailedeki dengeyi özenle korumaya devam etmek 
zorundaydı. Bu durum, annesi 1857’dc birkaç günlüğüne Eilen- 
burg’a gittiğinde daha da belli olur. Delikanlı, oradan bile Fiilen 
kontrol altına tutulmaya devam eder. Franziska Nietzsche, çocu
ğunun herhangi bir yaramazlık yapmadığından cinin olmak için, 
ona bir davranış talimatnamesi gönderir: “ (-..yYağmur yağdı
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ğında yanına güzelce şemsiyeni almayı unulma; ve bir şekilde 
ıslanacak olursan, eve geldiğinde hemen üstünü değiştir; çünkü 
aksi halde hastalanabileceğim biliyorsun. Bütün giysilerin yata
ğının üstündeki dolapta duruyor, günlük kıyafet olarak Pobles’e 
giderken yanında götürdüğün eski ceketini, ince pantalonunu ve 
yeleğini giymelisin; hava soğuk olduğunda ise, daha kalın olan 
gri pantalonlarından giy; ve Pazar günleri ise üzerine en iyi kı
yafetlerinle kisveni giy; gerekli olduğunda kisveni Bayan Lud- 
wig’c götürüp, yün bir bez vc sıcak suyla temizletebilirsin; ( ...)  
ayrıca pederin iyi yürekli karısından da, Dâchsel ailesi ve Rosa- 
lic’dcn de çok fazla yardım isteme; çünkü hepsi de kendilerini 
yorgun hissediyor olabilir, zaten sen de artık yetişkin bir insan 
oldun ve kendi kendine bakabilmelisin Bu kâğıdı berabe
rinde Naumburg’a götür ve yazı masanın üzerine koy ki, söyle
diğim her şeyi (acaba) yapıyor musun diye zaman zaman bir göz 
atabilesin; çünkü bunlar ‘Davranış Kuralları’dır.”

Pricdrich ömrü boyunca bu şekilde tembihlemniştir. Huzur
suz annesi onu gözetim altında tutmaktan hiç vazgeçmemiştir. 
Ama Nietzsche de ailesinden uzaklaşamaz; çiinkü annesi ve kız- 
kardeşine özenli bakımlarından dolayı ihtiyaçları vardır. Üçü 
arasındaki habeleşme, daha çok Friedrich’in bazen çok zor ko
şullarda olmakla beraber derhal yerine getirilen istekleri tarafın
dan belirlenmektedir. Nietzsche evden ilk kez ayrılıp 6 Ekim 
1858’de Pforta Koleji’ne girdiği gün, annesine mektup yazarak 
isteklerini sıralar: Dolabımı şimdi yerleştirdim ama bavuluma 
birçok şeyi sığdıramanıtşttm; örneğin mürekkep kabım, kalem 
uçlarım, sabun ve birkaç ufak tefek şey daha. Liitfcn bunlarla 
beraber bana bir paket de kakao gönder. Ayrıca bir de kitap la- 
ztm: Voigt’in yazdığı coğrafya kitabı. Eğer kendi kitaplarım 
arasında yoksa , Dornıricli e gidip olabildiğince çabuk bana bir 
tane al.
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Bu istekler hcrzamanki gibi yerine getirilir. Fricdrich’in ihti
yaçlarını temin etmeye dayalı bu ilişkinin önemli bir işlevi de, 
onunla bağlantılı şöyle bir tasdik mekanizmasına sahip olması
dır: Ailesi ona öteberi gönderdiği stirece, Nictzsche de onların 
sevgisinden emin olabiliyordu. Örneğin Cenova’da kaldığı bir
kaç hafta içinde, hiç şüphesiz ki kendine oradan da çorap alabi
lirdi; ama hayır, çorapların Naumburg'dan gelmesi gerekiyordu. 
Annesi ise ” Sevgili Fritz” inin en olmadık isteklerini bile hiç şi
kayet etmeden yerine getiriyordu. Ailenin Özenli bakımının ne 
kadar önemli olduğu şu olayda görülebilir; Nictzsche, Lou And- 
rcas-Salom6 yüzünden kızkardcşiyle kavga ettikten sonra, kara 
sevdalı filozof, Elisabclh’i lanetlemiş olmasına rağmen, yine de 
onunla bağlantıya geçer. Kardeş ilişkileri düzelir düzelmez, Fri- 
edrich isteklerini beyan eder. Kızkardeşi kendisi için şunları hal- 
ledivcrsiııdi: Şu anda ayrıca sosis ve jambon ihtiyacı doğdu: Ba
na gönderden bütün yiyecekleri, onları yollayana minnettarlık 
duyarak ve büyük bir iştahla silip süpürdüm: Midemin keyfi çok 
yerinde. (...) Her halükârda ben senin vefalı ağabeyinim ve se
nin için en içten iyi dileklerimi hep kalbimde taşıyorum. (...) 
(ballı çörekler buralarda bana iyi gelmiyor.)

Anlaşılan Nictzsche için birbirine geçmiş bakını-zorunluluk 
mekanizmasından kaçış yoktur. Lou felaketi bile bunu değiştire
memiştir ve bu özenli bakım sistemi varlığının devamı için ge
rekli olan bir şarttır. Friedrich Nietzsche’nin gelişme sürecine 
dönelim. Franziska’niıı oğluyla gurur duymak için haklı sebep
leri vardır: Lise diplomasını okulun en başarılı öğrencilerinden 
biri olarak almıştır. Kısa süre sonra öğrenim görmeye başladığı 
Bonn’dayken, annesi tarafında birkaç kez paylanır; çünkü o sı
ralında azmaya başlamıştır: Bir saat önce son derece nezih bir 
konserdeydim, her şey İnanılmaz lükstü ve bütün kadınlar kırmı
zılar içindeydiler. Bunun üzerine Naumburg’dan anında eleştiri
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gelir ve Frictlrich, öğrenci hayatıyla ilgili anlattıklarında daha 
dikkatli olmaya başlar.

Buna karşın Nictzsche’nin annesi başka bir şeyin daha endi
şesini taşımaktadır: Oğlu İlahiyat öğrenimi görmek için evden 
ayrılmıştı, sonuçta ölmüş babasının izinden gitmeli ve onun gi
bi bir Protestan papazı olmalıydı; ancak delikanlı Klasik Filolo
ji ve Felsefeye meyillidir. Nietzsche, annesinin kalbini mümkün 
olduğunca kırmamak için, onu oyalama taktikleri geliştirmek 
zorundaydı. Fakat sonunda Franziska’nııı hayal kırıklıkları ve 
endişeleri telafi edilir. Nietzsche ona, 1869 yılının Şubat ayında, 
Bascl'dc görev teklifi aldığını bildirir. Franziska Nietzsche, se
vinçten deliye dönmüştür; oğlu her nc kadar dinbilimci olmamış 
olsa da, bütün umutları beklediğinin de üstünde gerçekleşmiştir: 
Çocuğu yirmi dört yaşında profesör olmuştur. Coşkulu sevinci
ni oğluna hemen aktarır: “Olayı haber vermek için mutluluktan 
ağlayarak Licsciğin odasına koştum ama o sevinçle, ‘anneciğim, 
ben bunu ne zamandır biliyorum ve neredeyse içim içime sığmı
yordu; bizim güzel Fritz’imiz artık bir profesör!’ diye haykırdı. 
(...)  Benim sevgili Fritz’im artık 8 0 0 T a leb i kazanan bir profe
sör!”

Franziska’yı Özellikle Naumburg çevresinden gördüğü takdir 
memnun etmiştir. Kayınvalidesi ve ailedeki diğer kadınların 
kuşkuyla izlediği yetiştirme anlayışı, böylcce son derece parlak 
bir dönüm noktasıyla teyit edilmiş olur. Fakat oğlu, öğretim 
üyesi olmaya pek de elverişli değildir ve ufukta yeni gölgelen- 
rneler belirmeye başlar. Delikanlı bu yükü kaldıramamıştır ve 
daha annesinin muazzam içerikli sevinç mesajına yazdığı teşek
kür mektubu bile, gelecekteki akademik iflasını haber verir gi
bidir: Ama si:, sadece işin kaymağını yedim:, tadı da oldukça

Taler; Almanya’nın eski para birimi (1 Taler = 3 Mark)
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hoşunuza gitmiş olmalı. Bana kalansa, suyla karışık siitii; her- 
gün aynı monotonluktaki mesleği icra etmek, arkadaşsız, yapa• 
yalnız olmak, vs. vs. vs.

Nietzsche burada akademik geleceğini açıkça görmüştür; 
coşkulu annesi ise böyle bir şeyi tahmin bile edemez. Franziska 
ancak, oğlu baş ağrılarından ve mide rahatsızlıklarından bahset
meye başlayınca onun mutsuz olduğunu anlar. Bu yüzden, bir 
sürü mektupta, çektiği eziyeti okumak zorunda kaldıktan sonra, 
31 Ağustos 1877’de Friedrich’e bütünüyle anlamsız bir öneri 
getirir: “Evlenirsen acılarının geçebileceğini düşünmekten ken
dimi bir türlü alamıyorum; sen daha çok Ochler’lcre çekmişsin 
ve Edmutıd da aynı acılan çekmişti. (...)  Ama o artık dünyanın 
en sağlıklı adamı ve bir tek daman ağrımıyor; o da tıpkı senin 
gibi sinirli bir yapıya sahipti. Sevgili oğlum, babam da ne yazık 
ki temsil etmek zorunda olan annenin tavsiyesine kulak ver! Ba
na gel, tam da sana layık bir ‘bayancık’ biliyorum: çok cana ya
kın, temiz, akıllı, güzel, varlıklı ve bunun yanında çok sade bir 
kız. Dün tren istasyonundan şehre kadar birlikte gittik ve onu yi
ne çok beğendim.(...) Dünkü konuşmalarımız arasında, İsviç
re'yi görmeyi çok arzuladığını söyledi ve profesörlerin muhab
betinden de çok hoşlanıyormuş.(.,.) Sana bir şey söyleyeyim 
mi; bu genç kızı annesi ile birlikle ilk gördüğümde şöyle düşün
düm: Bu kız Fritz’inı için mükemmel bir eş olurdu. Sevgili yav
rum, onu sana kazandırabilirsem, bu senin için de Tanrt'nm bir 
lütfü olurdu; tıpkı Incil 'de dediği gibi: ‘Vc erkeğin yüreği ona 
itimat edebilir.’ (...) Onu görmeni ve onunla konuşabilmcni 
sağlama işini bana bırak, gerçi bu tür işlere pek uygun biri sayıl
mam ama böyle bir görüşmenin gerçekleşebileceği bir sürü par
tiler, konserler vs. var.”

Franziska'ııın çöpçatanvari bir tavırla belirttiği gibi, özellik
le bilgili ve kültürlü erkekler için can atan bu 'bavancık', hayal
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kırıklığına uğratılır; çünkü Nietzsche, bu terbiyeli kızı aklının 
ucundan bile geç irm i yordur. Bu mektuptaki belirleyici unsur 
ise, Franziska’nın, oğlunun evlenmesi durumunda iyileşebilecc- 
ğine inanıyor olmasıdır: Üstelik dc Nauıııburg’un iffet anlayı
şıyla yetiştirilmiş, kasabalı bir kadınla.

Nietzsche, BaseFdeki verimsizliğinden sonra, 1879 yılının 
Eylül sonunda iyileşebilmek için Naumburg’a gider ve orada 
beş ay kalır. Annesi, eski gücüne kavuşması için elinden geleni 
yapmasına rağmen, Friedrich, yine dc şiddetli ağrılardan şikayet 
ediyordu. 1880’dc bu huzurlu kasabadan ayrılır. O andan itiba
ren dokuz yıl sürecek Odysseia destanı başlar; mutsuz ve akade
mik kariyerinden erken emekli olmuş Filozof, bu şekilde anne
sinden zoraki olarak uzaklaşır. Franziska ise, oğlunun başarısız
lığını duyduktan sonra, Naumburg’dakilcrin takındığı alaycı ta
vırlar yüzünden gittikçe daha fazla acı çekiyordur. Yine de, 
mektup yoluyla sevgili oğlunu kollar. Elisabeth, son derece 
utanç verici Lou Andrcas-Salomd'dcn ona bahsettikten sonra, 
anne ile oğul arasında ciddi fikir ayrılıkları meydana gelir.

Nietzsche annesiyle kavga edip 7 Eylül 1882’de oradan ka- 
çarcasma ayrılınca, Naumburg'un özenli bakına sisteminin, bu 
tür saldırılara karşı korumasız olduğu ortaya çıkmıştır. Franzis- 
ka Nietzsche, oğlunu ‘hayatımıza kasteden bu olayı’ kapatmaya 
zorlarsa oluşacak tehlikeyi biliyordu. Nietzsche’nin o ana kadar 
ailesinden uzak tutabildiği tahripkâr felsefesi, bu kez I-ou And- 
reas-Salome’nin nezdindc kendini gösterir. Fricdriclı Nietzsche, 
bununla ilgili olarak, 9 Eylül 1882’de Overbeck’c şöyle yazar: 
Kızkaıdeşim ne yazık ki L(ou)' nun can düşmanı haline geldi; 
ahlâki yönden zaten başından beri ona belli bir öfke duyuyordu 
ve şimdi de felsefe anlayışımın ne olduğunu bildiğini sanıyor. 
Anneme mektubunda, giiya 'Tautenbıtrg dayken felsefi düşünce
lerimin hayata geçişine tanık olduğunu ve bundan urktiiğiinii* ve
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de güya 'benim kötü olanı, kendisinin ise iyi olanı sevdiğimizi' 
yazmış. Kısacası Naumburg' tın ‘iffet olgusu'tut bütünüyle karşı
ma almış durumdayım ve aramızda ciddi kopuşlar var.

İki kadının, böylcsi cüretkâr bir provokasyona asla taham
mülleri yoktur. Çünkü söz konusu olan varoluş nedenleridir. 
Böylccc Franziska Nietzsche’nin ‘yetiştirme programı’ -en 
azından kısa bir süre için- başarısızlıkla sonuçlanmıştır, Nietzsc- 
hc, bu sözde kopukluktan hemen sonra, ailesiyle yeniden " Üç
lü birlik” içinde olabilmek için çaba sarfetmeye başlar. Annesi
nin onu, ahlâki yönden zedelenmiş olarak gördüğü düşüncesine 
dayanamaz. Bu yüzden ailesine karşı alışılmış davranış tarzını 
harekete geçirir. Overbeck’e mektup gönderdiğinin ertesi giinü, 
annesine Leipzig’den bir kart atar: Sevgili anneciğim, başımın 
ve gözlerimin ağrısından iki gecedir uyuyamaz haldeyim. Uzun 
aramalar ve biiyiik çalndar sonucu, hiç olmazsa kendime kala
cak bir yer bulabildim! (..d  Şeftir merkezi şimdiye kadar bana 
neredeyse fenalık geçirtti.

Franziska Nietzsche. hemen yan baygın oğlunun yardım 
çağrısına karşılık verir ve ona fedakârca destek olur. Ö/cnli ba
kım ilişkisi yeniden başlar; Lcipzig’de çok üşüdiiğii için Fried- 
rich’c bir sabahlık vc bol miktarda yiyecek yollanır. Annesi ve 
kızkardeşi, sözde ‘ahlak canavarı'na doğum gününde çok gîizel 
bir pasta gönderirler. Ancak madalyonun öteki yüzü hiç de par
lak değildir. Nietzsche’niıı içinde kaynayan cadı kazanı, özellik
le Flisabeth’e yazdığı mektup taslağında kendini gösterir: Senin 
sahip olduğun türdeki zihniyetlerden hiç hoşlanmıyorum, zaval
lı kardeşimi Ve Özellikle de ahlâk örtüsüne büründükleri zaman 
daha da beter oluyorlar; senin gibilerin acizliğini çok iyi tanı
yorum. -  Senin tarafından tenkit edilmeyi kesinlikle tercih ede
rim. Nietzsche, Öfkesini yine sadece bir müsvedde üzerinde açı
ğa vurabiliyordu. Fğer ailesini kızdırmak istemiyorsa, bu tür sal
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dırılardan kaçınmaya ve kendini kontrol altında tutmaya mec
burdu.

Kadın düşmanlığıyla mimlenmiş bazı yazılarına belki de bu 
nefretinin yansımış olduğu düşünülebilir. Nietzsche» sonraki yıl
larda yalnızlığına gömülür. Böylelikle her ne kadar ilgilerini 
mektupla sürdürseler de, ailesiyle arasındaki mesafesini koruya
biliyordu. İtalya ve çok sevdiği Sils-Maria’ya sığınmıştır. 1889 
Ocak ayı başlarında Torino’dayken, Friedrich'in sağlığı hepten 
iflas edince, annesi onun için hayati bir önem kazanır.

Konulan teşhis her zaman şüphe edildiği gibidir: Frengi en
feksiyonuna bağlı progresif felç durumu. Nietzsche’nin uşağı 
Davide Fino, o günlerde kendini yerden yere alan filozofla ya
kından ilgilenmektedir. Durumunu Jacob Burckhardt’tan öğre
nen vefalı dostu Franz Overbeck, daha 8 Şubat’ta onu bulundu
ğu yerde ziyaret eder. Kararlı bir şekilde hareket eden Overbeck, 
hemen ertesi gün bir sağlık görevlisi nezaretinde hastayı Basel’e 
götürür. Friedrich 10 Şubat*ta orada Profesör Ludwig Wille’nin 
yönetiminde olan Fricdmalt adlı psikiyatri kliniğine yatırılır. 
Dört gün sonra annesi aceleyle yanına gelmiştir. Oğlunu Jc- 
na'daki Ruh Hastalıkları Kliniğine yatırmakta ısrar eder. Gerçi 
Overbeck, Jcna’ya yapılacak bir aktarmanın ‘kesinlikle söz ola
mayacağı’ yolunda itiraz eder; ama Franziska Nietzsche’yi bir 
türlü ikna edilemez. Kendisi ilgilenirse, oğlunu iyileştirebilece
ğine inanan Franziska, ona bakabilmek için yakınında olmasını 
istemektedir ve nitekim dediği olur. Birkaç gün sonra Dr. Emsi 
Mahly, hasta bakıcısı Jakob lirand ve Friedrich'le beraber Je~ 
na'ya giderler. Oğlununun hastalığını hafife aldığını daha tren 
yolculuğunda anlar. İçinde bulunulan trajedinin boyutlarını ilk 
defa tren kompartımanında öğrenir ve yaşadığı elim olayı Over
beck’c anlatır: “Lavaboya gitmişti ve daha oradayken bana kar
şı öfkeyle patladı; gerçi hepsi en fa2İa bir dakika sürdü ama gör
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düklerim ve duyduklarım korkunç şeylerdi, öyle ki; bir daha 
böyle bir şeyin olmaması için, yakınına bile gitmekten çekin
dim.”

Jena’ya varıldığında Nietzsche» hemen Profesör Otto Bins- 
wanger’in kliniğine yatırılır. Oradayken annesi düzenli olarak 
ziyaretine gider. Hâlâ oğlunun iyileşebileceğini umut ediyordur. 
Overbeck’c, koyduğu kendi teşhisini bildirir: “ 'Ruhların Alaca
karanlığı' ya da 'Çekiçle Felsefe Yapmanın Yollan' adlı kitabı
nı ödünç aldım ve biraz okudum: Böyle şeyleri yazarken beyni 
gerçekten de zarar görmüş olmalı, herhalde diğerlerinin de içe
rikleri bu tarzdadır." Oğlunun, düşünceleri yüzünden çıldırdığı
na hiç kuşkusu yoktur. Fakat durum böyleyse de, iyileşmesi için 
belki hâlâ bir ümit olabileceğine inanmaktadır. Ancak buradaki 
bir başka önemli nokta da. Franziska Nietzsche’nin aslında 
'Putların Alacakaranlığı' olan kitabın adım yanlış telaffuz et
mesidir. Oğlunun eserine ne kadar yabancıysa, hastalığıyla ilgi
li gerçekçi bir değerlendirme yapabilmekten de o kadar uzaktı.

Binsvvanger, Friedrich’in ‘progresif felç' olduğunu Franzis- 
ka’ya söylememişti; kaldı ki o da buna zaten inanmazdı. Psiki
yatrın anneye yaptığı tek açıklama, Fricdrich’in ‘beynindeki si
nirlerin aşın yıprandığı’ şeklindedir ayrıca ‘gözlerinin’ ya da 
‘genetik bir hastalığın’ bu soruna yol açmış olabileceğini belirt
miştir. Franziska yine de doktorların hiçbirine güvenmez: “Dok
torların, oğlumun hastalığını doğru teşhis edip etmedikleri dü
şüncesi sürekli kafamı kurcalıyordu! Bana öyle geliyor ki, onlar 
doğuştan gelen bir hastalığın varlığına inanıyorlardı ve onu bu 
doğrultuda tedavi ediyorlardı {...). Ben ise sadece, fazla çalış
maktan yorgun düştüğüne çok daha fazla inanıyorum ama 
bu kadar basit bir tanımlamayla doktorlara kim karşı çıkabilir 
ki?"

Elisabctlı Nictzschc de ‘genetik hastalık’ teşhisine karşı çı

118



kar; çünkü bu şüpheli hastalıktan dolayı bütün aile zan altına gi
rebilirdi. Annenin ‘fazla çalışma' tezinin ne kadar saçma oldu
ğunu, ilerleyen yıllar ispat eder. Nietzschc’nin durumu gözle gö
rülür biçimde kötüleşir. Zedelenmiş ruhuna göz atabilme olana
ğı mümkün olabilir; şöyle ki: Nietzsche, 1889 yılının Kasım 
ayında annesinin ricaları üzerine kızkardeşi için bir şeyler kara
lar. Ortaya çıkan şudur: Benim sevgili Pireciğim daha doğrusu 
Lamaağım! Biraz önce reformcu kilisemin reform çanları çal
maya başladı; annecik bana serinletici fren üzümü şerbeti getir
di, -  Hiçbir şekilde tanımlanamaz bir süreç bu! Morarmış bir 
gözle içinden çıkabileceğim bin bir türlü belirsizlik içindeyim!

Nietzsche, 1890’da klinikten sonsuza kadar ayrılmadan bir
kaç gün önce küçük çapta bir rezalet yaşanır. Annesinin nezare
tinde her zamanki gibi şehirdeki banyoya gitmeye hazırlanan 
hasta Friedrich, Fran- “Beyaz güneş şemsiyesiyle her sabah
ziska’mn yanından kay- göte koşup, dağ gülleriyle çevrili yüksek
bolur. Meraktan çıldır- kayalıktaki çalılığa yayılarak, 'gül salo-
mak üzere olan Franzis- num* dediği harika manzaralı bu yerde,
ka, yardım aramaya çoğunlukla bütün bir sabahı geçirişini
başlar: “Fn sonunda po- hep gözümde canlandırabileğim."
tise gitmeye karar ver- -
dini; çtlnkii .er içinde Em,ly Fynn, 31 Mart 1889
kalmış ve kıpkırmızı olmuştum; artık neredeyse ayakta duracak 
halim kalmamıştı. Sonra Leutra Caddesi’nden aşağıya inip Kol- 
legicn Caddesi’ne tam ulaşmıştım ki; sevgili yavrumun, yanın
daki polisle keyifle konuşa konuşa geldiğini gördüm. Ulu Tan
rı’ya şükretmek için oracıkta dizlerimin üzerine çökebilirdim. 
Polisi biraz kenara çekip sorduğumda, onu erkek banyolarının 
yanındaki su birikintisinde yıkanmak isterken bulduğunu ve 
herhalde uzunca bir süredir etrafta çırılçıplak bir hakle dolaştı
ğını söyledi.”
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Franziska erlesi gün, klinikteki doktorların biri tarafından 
paylanır. Binswanger’i» talimatıyla hareket eden doktor, olayın 
iyice araştırılması için bir heyet göndermekle onu tehdit eder. 
Doktor aynca oğlunun klinikte kalmasının daha iyi olacağını; il
la dışarı çıkarmak gerekiyorsa da. Franziska’nm yakınlarında 
hep bir ‘bekçi* bulundurması gerektiğini belirtir. Franziska Ni
etzsche, lıcmen harekete geçer; oğlunun eşyalarını toparlar ve 
onunla Naumburg'a döner. Nietzsche, bu firardan sonra 13 Ma
yıs 1890’dan itibaren kendi halindeki bu küçük kasabada aile
siyle birlikte oturmaya başlar. Artık altmış dört yaşında olan an
nesi, ömrünün son yedi yılını, evdeki yardımcısı Alwine Frey- 
tug’la birlikte, oğluna fedakârca bakmakla geçirir. Bütün gün 
koşuşturur, geceleri bile rahat uyuyamaz ve sürekli tetikte bek
ler: “yatak odasının bitişiğindeki küçük odada, divanda uyuyo
rum.” Odasından hiç ses gelmediği zamanlar şüphelenip “anah
tar deliğinden*" bakar, gerekirse bu durum bazen aynı sobalı sü
resince yirmi küsur kez tekrarlanır.

Franziska Nietzsche, yirmi dört saat boyunca oğlunun hiz
metindedir. Günlük yaşamları şöyledir: “Kahvaltıdan sonra er
kenden parkta gezintiye çıkıyoruz; oradan muhteşem ormanı 
baştan aşağı dolaşıp serin ve gölgelik büyük yoldan geri dönü
yoruz ve saat 12’ye doğru evde oluyoruz. Berberi gelip gittikleri 
sonra piyanonun başına geçip bir şeyler çalıyor; bu arada ben 
Alwine’ye saat I2:30’a kadar çorba, ara yemek ve kızarmış et 
hazırlatıyorum -  eski tariflere göre yapılan enfes bir yemektir. 
Yani saat 13’e kadar vaktimiz böyle geçiyor. Bay Tittel’in öğle 
yemeği de verdiği pansiyonu var ve Alwine orada üçümüze dc 
et ve sebze pişiriyor: çünkü ben bir tanecik hastamdan başka 
hiçbir şeyle ilgilenemiyorum, zaten çok az kalan gücümün ta
mamını sarfetmem gerekiyor; çünkü yemeğin ardından biraz 
kestirdikten sonra, onu verandaya çıkarıyorum ve kakaosu ile
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jambonlu çöreklerini kendi ellerimle hazırlıyorum. Orada ona 
akşam yemeğine kadar bir şeyler okuyorum. Saat 22:45’c kadar 
biraz daha gezindikten sonra onu yatırıp ertesi gün için tüm ha
zırlıklarımı yapıyor ve saat 23*c doğru yorgunluktan bitap düş
müş halde yatağıma gidiyorum."

Franziska’nm Overbeck’c Temmuz 1894’te bildirdiğine gö
re, oğlunu evde yıkamak zorunda olmaları bakımını daha da 
güçleştiriyordun "Oğlumun durumu hâlâ değişmediği ve yıka
nırken de çok gürültü çıkardığı için, onu evde yıkamak zorunda 
kalıyoruz. Tabii bu da oldukça zor oluyor; çünkii gürültüyü en 
az geçiren kendi odası olduğundan, ona banyo yaptırabilmek 
için küvete her seferinde yirmi kova su getirip götürüyoruz (...). 
Onu artık sadece gün aşırı yıkayabiliyorum." Franziska Nietzsc
he, bu zorluğa da sabırla katlanır. 1890 yılının Aralık ayında- 
dört yıllık ayrılıktan sonra- Paraguay’dan geri dönen Elisa- 
beth’in de annesine pek faydası olmaz; çünkü başka planlan 
vardır: Ağabeyinin eserlerini kendisi pazarlamak istemektedir.

BÖylecc Franziska Nietzsche’yi uğraştıracak yeni problemler 
meydana gelir. Oğlunun mirası idare edilmelidir; Nietzsche’nin 
yayıncılarıyla ilgili sorunları karmaşık bir hal almıştır ve Elisa
bethen eserler üzerinde hak sahibi olabilmek için verdiği savaş 
hiç de rahatlatıcı değildir. Üstüne üstlük Friedrich‘in eziyetli ba
kımı da sadece kendisinin ve Alwine Freytag’ın üzerindedir. Sü
rekli zayıflayan filozof, her ay biraz daha çökmektedir. Buna 
rağmen cesaretini kaybetmeyen Franziska, gücünü içindeki ev
lat sevgisinden alıyordu: "Yüreğimi çoğu zaman tanımlanamaz 
bir acı dağlıyor; ama yine de Yüce Tanrı’ya, beni ayakta tuttu
ğu için şükretmeliyim, yoksa şevkatim bu kadar iyi gelirken; za
vallı çocuğa ne olurdu?"

Franziska Nietzsche, 20 Nisan 1897'de ölür. "Zavallı çocu
ğa” ne olacağım ise bundan böyle kızkardeşi belirleyecektir.
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ELISABETH FÖRSTER-NIETZSCHE

"Bunu taşıyabilmem için çareler ara ve 
bana yardımcı ol!"

Elisabeth Nietzsche 10 Temmuz 1846’tla Röcken’dc doğdu 
ve o da tıpkı ağabeyi gibi Naumburg’un terbiye anlayışına göre 
yetişti. 1912 yılında yayınlanan Genç Nietzsche adlı kitabında, 
ağabeyiyle kendisinden gururla söz ediyordur: Biz inanıl
maz derecede usluyduk, örnek çocuklardık; büyükbabamızın 
annemize övgüyle söz ettiği gibi, sadece sözden değil, bakışlar
dan bile anlıyorduk. Yaptığımız hoş bir muzipliği ya da herhan
gi bir terbiyesizliğimizi anlatmak isterdim ama aklıma hiçbir şey 
gelmiyor."

Bu tasvirden yola çıkarak, ne kadar katı bir disiplin altında 
büyümüş oldukları tahmin edilebilir. Franziska Nietzsche, ço
cuklarının dizginlerini elinde tutabilmek için gerektiğinde onla
ra bağırıp çağırmış ve hatta onları dövmüştür. Bu baskıcı yetiş
tirme tarzından biraz olsun kurtulabilmek için, her ikisi de hayal 
dünyalarına sığınmıştır: “Sonsuz hayal gücümüz, yolumuza çı
kan her şeyi som altına çeviriyordu." Burada özellikle ağabeyi
nin yeteneği öne çıkar. Örneğin küçük porselen bir sincapla il
gili teatral bir oyun kurgular; kızkardeşi de böyle oyunlarda yer 
almaktan büyük zevk almış olmalı. Bu şartlı ikilem, her ikisinin
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de hayatında belirleyici olmuştur; o zamanlarda da şiddetli kav
galarına rağmen, birbirlerinden asla vazgeçememişlerdir. Rol 
dağılımı önceleri çok açıktır: “Ağabeyim benim için küçüklü
ğümden beri birinci derece otorite olmuştur. Sonraki yıllarda, 
ağabeyimin arkadaşları beni Hcrakleitos’un Öğrencilerine ben
zetiyor ve her tartışmayı "(...) Fritz öyle diyor ( .. .)” sözleriyle 
bitirip karara bağladığımı söylüyorlardı; ki bu da kesinlikle doğ
ru bir yargıydı.”

Nietzsche kızkardcşinin gözünde temsil ettiği otoriteden ve 
jMîdagog rolünden çok hoşkınmıştır ve görevini oldukça ciddiye 
alır; Elisabcth’i bilgilerle donatır ve bir öğretmen edasıyla ev 
Ödevlerini yapmasını sağlar. Fricdrich, Elisabcth'i kendi fikirle
rine göre yetiştirir; sonradan Nictzsche’nin başına büyük dertler 
açacak olan potansiyel çekişmenin tohumlan da böylelikle atıl
mış olur. Ağabey, özellikle de irade hakimiyetinin sağlanabil
mesi çalışmalarına büyük önem veriyordu: “Eğer yanlış hatırla
mıyorsam, nasihatlerinin büyük bir bölümü bana irade hakimi
yetini öğretebilmekle ilgiliydi: Acıyı, hüznü, haksızlığı sessizce 
ve güleryüzlülükle söylenmiş irıayetli sözlerle karşılayabilmek.” 
Sonraki yıllarda Frİedrich'in mirasını tek başına sahiplenmesi 
de, aslında ağabeyinin o zamanlar verdiği tavsiyeyi uygulamış 
olmasının bir sonucudur: Lisheth. kendine hakim olmayı öğren
miş olan bir kimse, başkalarına da hakim olabilir.

Ağabeyinin erkek okulunda okumasına, özel dersler alması
na, latince eğitimi veren Dom Lisesi’nde öğrenimine devam 
edip 1858'dc Pforta Koleji’ne gitmiş olmasına karşın, Elisabcth 
Nietzsche*nin eğitimine, o zamanki yetiştirme zihniyeti göre 
çok da öncin verilmez. Elisabetlı, gönderildiği özel bir enstitü
de, kızlara verilmesi uygun görülen temel bilgi dağarcığını ça
lışkanlığıyla hızlı biçimde edinmiştir: dört işlem, okuma yazma 
ve Fransızca. Eğitimine ilişkin son rötuş, Dresden’deki yaulı
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okulda yapılır ve orada kaldığı alo ay boyunca, özgürlüğünün dc 
tadını çıkarabilıııiştir. Öğrenim programı sona erdiğinde, ev ka
dını olacağını bilmenin üzüntüsüyle, taşra memleketi Naıım- 
burg'a geri döner. Üstelik annesi de bir damadın beklentisi içe
risindedir. Ancak kızı kendisi gibi düşünmemektedir; ağabeyi
nin irade hakimiyeti öğretisinin de etkisiyle, bu beklentiye karşı 
çıkmış ve de sözünü geçirmiştir. Blisabcth’in aklından bambaş
ka şeylerin geçmesi; sevgili ağabeyiyle ilgilenmeyi ve onun et
rafında pervane olmayı isterken, evliliğin buna engel teşkil ede
bileceğini düşünmesi, Franziska Nietzsche’yi son derece üzer.

Bu fikrin aslında tamamen ağabeye ait okluğunu, Temmuz 
1881 tarihli mektuptaki şu alıntı gösterir: Öyle sanıyorum ki sen, 
birçok kızın yaptığı gibi, bağımsız ve münzevi bir hayata dair 
beklentilerini, evlilik yoluyla giderebileceğin yanılgısına düşme
yeceksin ; en nadir istisnalar hariç tutulursa, böyle bir şeyin so - 
nucu, beklenilenin tam tersi oîur. Friedrich Nietzsche kızkarde- 
şine, evlenmesinin hata olacağını, onun daha önemli görevleri 
olduğunu ve bir kocayla değil, deha ağabeyiyle ilgilenmesi ge
rektiği yönünde telkinlerde bulunur. Fricdrich’in satırlarının 
arasında, mektupta bahsettiği “bağımsızlığım", kendisi için feda 
etmesi gerektiğini önemle vurgulamaktan başka bir şey yoktur. 
Mektubun sonunda açıkça şöyle yazar: Sevgili Larnacığım, lxı- 
na sürekli güzel defterler gönder, hatta bunun için bir atölye 
ayarlamalısın -  yılda en az dört deftere ihtiyacım var, çok sağ
lam ve kaliteli (beyaz) kâğıttan oluşmuş, herbirinitı en az yüz 
sayfalık defterler olmasına özen göstermelisin (.. .) Annemize de 
en içten sevgi ve selamlarımı ilet. Sosisler çok lezzetliydi.

Kızkardeşinin Friedrich’e gösterdiği ilgi, birkaç istisnai olay 
dışında, yıllarca mükemmel şekilde sürer. Damat adayları olma
sına rağmen, Elisabeth o sıralarda evliliği kesinlikle düşünmez. 
Örneğin, Naumburg’da onunla evlenmek isteyen ve koca adayı
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olarak hiç de fena sayılmayacak Rudolplı diye biri vardır; ama 
Elisabeth reddeder ve geri çevirdiği Rudolplı, Bayan Bertha ile ile 
nişanlandığında çok sevinir. Bu tepkisi annesinin hiç hoşuna git
mez. Artık yirmi dört yaşma gelmiş olan Elisabeth, ağabeyine 
mektubunda bundan şöyle bahseder: “Annemin tavırları gerçek
ten çok gülünç. Dediğine göre, bu olaya bu kadar içten seviniyor 
olmam, son derece Öfkelendiriciymiş; çünkü Rudolph’un kalbine 
asıl ben sahip olabilirmişim; ama bunu geri tepmişim ve bugiin 
öğle yemeğine gelmeyecekmiş, sonsuza kadar da kederli ve üz
gün kalacakmış. Ulu Tanrım, ben nc yapabilirim ki? Eğer annem 
yanlış birine umut bağlaçlıysa, bunda benim suçum nc? Bu nişa
na bu kadar içten sevinmeseydim; asıl o zaman üzülmemiz gerek
tiğini ona anlatmaya çalışıyorum! Fakat bu hiçbir işe yaramıyor 
ve bana her seferinde aynı kehaneti tekrarlıyor: ‘Saman destesini 
geri tepersen, kamış demetine kalırsın!* Ve ben de buna neşeyle; 
‘Ya da hiç kimseye!’ diye ekleyince sessizce ürperiyor.”

Annenin kızım yemek yememekle tehdit etmesi, oldukça ço
cuksu bir davranıştır. Buna karşın Elisabeth son dcrcce bilinçli 
hareket eder vc Franziska Nietzsche’n in ağlamaklı suçlamala
rından hiç etkilenmez. Sonuçta Öncelikli isteği ağabeyini destek
lemektir. Elisabeth Nietzsche, hizmetkâr bir ruha sahip olduğu
nu ortaya koyar. Ağabeyinin ona, bir yük hayvanı olan "Lama” 
adını takmış olması boşuna değildir. Nietzsche 1869 yılında Ba- 
sePdeki görevine başlamadan önce, halledilmesi gereken sinir 
bozucu bir iş daha vardır: Rhcin Eyalet Müzesi "nin yirmi dört 
yıllık geçmişi için bir Fihrist hazırlamak zorundadır. Kızkardcşi, 
ona zevkle yardımcı olur. Elisabeth, bundan büyük yarar göriir; 
çünkü bu sayede ilk kez edindiği yayıncılık ve filoloji tecrübe
lerini, sonraları -Nietzsche Arşivpniıı sahibi olduğunda- kulla
nacaktır.

Elisabeth, ağabeyinin Bascl’dc çalıştığı sonraki dokuz yıl bo-
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yunca, onun için hayali bir önem taşır. Çok becerikli olmayan ve 
gittikçe fazlalaşan ağrılarından şikayet eden Nietzsche, kızkar- 
deşinin desteğine muhtaçtır. Elisabeth zaman zaman oluşan ko
pukluklarla beraber, fi- böylece Rhein Eyalet Müzesi'nin
lozofun istifa ettiği gü- 24 ciltlik korkunç fihristinin tamamlan-
ne kadar, “Sevgili maS( gerekiyordu. Yardımımı ( . . . )  teklif
Fritz"i için, Basel’deki eHjm ve bu kez gerçekten de çok ezi-
evinin bakımım üstle- yetli bir işin içine çekildim. Fritz hepsini
nir. Basel’in sakinlerin- kaleme alyor, ben sayfaları kesip onları
den olan Walther Siegf- değişik bölümlere ayırdıktan sonra alfa-
ried, Elisabeth’in en in- betik sıraya göre yapıştırıyordum."
cc ayrıntılara bile dik-...................... ..................
kat etliğini Şöyle anlat- E' ısabf  Forster-N.eteche,
mışlır: "Penceremizin en̂  le^sc e
önünden her gün aynı saatte genç bir bayanın eşliğinde geçen 
beyefendi, ancak bir Alman profesör olabilirdi. Çok dik yürüyen 
bu beyin (...)  üzerinde daima paketinden yeni çıkmış gibi terte
miz siyah bir ceket, açık gri renkte bir pantolon ve aynı renkte
ki geniş gölgelikli şapkası olurdu. Yanındaki genç bayan da da
ima çok zarif renklerde giyinir, üzerinde lıcp açık mavi ya da 
pembe bir elbise olur ve onlara uygun, güllerle ya da menekşe
lerle bezenmiş şapka takardı."

Nietzsche, Eylül 1875’teCarl von Gersdorffa bildirdiği gibi 
kızkardeşinin çabalarına değer vermesini biliyordu; İşte sonun
da. on üç yaşımdan beri hiç olmadığım kadar tamdık bir çevre
nin içindeyim; başkalarım sevindire bilecek şeylerden soyutlan
dıkça, insanın kendi kalesine sahip olabilmesi daha biiyük önem 
taşımaya başlar (...). Mizacıma çok uygun düşen kız kardeşimin 
varlığıyla kendimi diğer birçok kişiden daha şanslı görüyorum.

Kendine iyi bir kariyer yapabilmek için evinden ayrılmış 
olan genç profesör, Naumburg*daki eski düzenine ihtiyaç duy
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muştur ve alışık olduğu cv ortamına sığınır. Elisabeth Nietzsc
he. ünlü bir profesörün kız kardeşi olarak. Base I’deki yaşantısı
nın tadını çıkarır. Ağabeyi aracılığıyla. Basel’deki hatırı sayılır 
çevrenin bir bölümüyle tanışmıştır ve kendini burada çok iyi 
hissetmektedir. DresdeıTdcki yatılı kız okulunda büyük bir he
vesle öğrendiği elit davranış ve konuşma biçimlerini artık uygu
layabilmektedir. Ancak bunlara ilişkin son rötuşlar Cosima 
Wagner tarafından yapılır, Cosima. 16 Ocak 1875'te Fricd- 
rich’dcn yardım ister. Wagner çifti. Şubat ayında konser turnesi 
için Prag vc Viyana’ya gidecektir ve Bayan W agner’in acilen 
desteğe ihtiyacı vardır. Elisabeth Nietzschc’nin, kendisi yokken, 
çocuklarına “annelik” yapmasını istemiştir. Dürt buçuk yıl önce 
ağabeyinin Tribschcn’dc Wagner çiftiyle tanıştırdığı Elisabeth, 
adeta “manevi destek” olarak görülmüştür. Nietzsche derhal, o 
sırada Naumburg’da bulunan kızkardeşine haber verir: Senden 
rica edileni mutlaka yapmam istiyorum: annemiz de buna mem
nuniyetle evet diyecektir.

Elisabeth teklifi kabul eder. Ne de olsa Nietzsche aslında bir 
tür ‘elit okulu' vaadinde bulunmuştur. Beş hafta boyunca villa
daki yaşamının tadım çıkarır: “ Buranın bu kadar güzel olduğu
na inanamıyorum! Tıpkı bir masal diyarı gibi ve kendimi sihirli 
bir saraydaymışım gibi hissediyorum.” Wagner çiftinin, Elisa
beth* in oradan ayrılmasından dokuz gün önce eve dönmeleriyle, 
durum daha da ilginç bir hal alır. Cosima Wagner onu asil insan
ların dünyasına sokar: “Cosima ve ben neredeyse otuz ziyarette 
bulunduğumuz için, bugün öğleden önceki zamanımın hepsini 
misafir karşılamakla geçirdim ve Frank soylularının tamamı bü
tün mülayimlikleriyle karşıtındaydı.’* Bundan dolayı son dcrcee 
gururlanan dadı Elisabeth, ev sahibesinin, birbirlerine artık ‘sen* 
diye hitap etmelerini önermesiyle daha da mutlu olur. îşini ba
şarıyla tamamlamış olmasının mükafatı olarak da, Bayreuth kla
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nına kabul edilir. Nihayet en büyük düşü gerçekleşmiştir: Ona 
göre artık elit tabakaya aittir.

Ancak sevinci kısa sürer; çünkü İmanca, Pek insanca 
özgür ruhçuluk hiç hoşuna gitmediği için, ağabeyiyle arası gittik
çe açılmaktadır. Friedrich’in bu eseriyle, hem Naurnburg’lu aile
lerin temel esaslarını hem de Wagner’lerle olan ilişkilerini tehdit 
ettiğini biliyordur. En sonunda, Temmuz 1878’de, Nietzsche 
profesörlük makamından istifa etmeden Basendeki evle uğraş
mayı bırakır. Derin bir hayal kırıklığı yaşayan Elisabeth’in, Na- 
ıımburg’daki annesinin yanma dönmekten başka bir çaresi yok
tur. İster istemez, annesine ev işlerinde yardımcı olur ve uzaktan 
da olsa ağabeyiyle ilgilenmeyi sürdürür ve Fricdrich’in tabiriyle 
“yumurtladığı hikâyeciklerini” yazmaya devam eder.

1880 yılında çok belirleyici bir şey olur: 1876’da Bayreuth 
Festivali’nde tanıştığı Dr.Bemhard Förstcr’den yaz aylarında 
haber alır. Berlin’de öğretmenlik yapan Förster, dışlanmış bir 
Yahudi düşmanıdır. Elisabeth’tcn, Bisıııarck’a gönderilecek bir 
dilekçe için imza toplamasını rica eder. Förster ve yandaşları, 
bakandan, Yahudi vatandaşlara karşı kendilerini korumasını is
temektedirler. Ağzı çok iyi laf yapan Yahudi düşmanı, Elisa- 
beth'e parlak bir gelecek taahhüt ederek, oııun desteğini kazan
mayı bilmiştir. Förster, “ari ırkından olanlar” için, Almanya’da 
yaşamanın anık imkânsız olduğunu vurguluyor ve bu yüzden 
başka yerlere göç etmenin ve bir Alman kolonisi kurmanın şart 
olduğunu savunuyordu. Elisabeth bu saçmalıklara inanır. Çünkü 
belki de Naumburg’un taşra çevresinden kurtulabilmek için, bu
nu tek yol olarak görür. Zaten Lou macerasıyla ağabeyiyle arası 
iyice açıldığı için, onu orada tutan pek fazla bir şey kalmamıştır.

Tasarlanan koloniyi kurabilecekleri uygun bir yer bulabil
mek amacıyla 1883 yılında Paraguay’a önce Förster gider. ELi- 
sabeth Nietzsche ise olaya kendi tarzıyla yaklaşır ve Bemhard’a
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düzenli olarak aşk mektupları yazar. Propagandacı bundan çok 
hoşlanır. Nihayet 22 Mayıs 1885'te evlenirler. Nietzsehe ise kız- 
kardeşinin kocasını hiç sevmemiştir. 1885 yılının Mayıs ayında 
annesine şöyle y azar: Bence bu durum oldukça tehlikeli ve biz 
de dikkatli olmalıyız; şahsi fikrime göre böyle bir propaganda
cıyla yakın ilişki kurmak olacak şey değildir. Fakat böylesi iti
razlar Elisabeth’in hiç umurunda olmaz. Şubat 1886’da Förster 
çifti ve bazı yandaşlan, Paraguay’da “Nueva Germaııia" koloni
sini kurmak için Avrupa’dan ayrılırlar.

Oradaki hayat, beklenenin aksine oldukça eziyetlidir: Kibar 
hanımefendiyi artık oynaya mayan El isabetli Förster- Nietzsehe, 
ister istemez çiftçi kadın rolüne indirgendiğini farketmek zorun
da kalacaktır. Proje tam bir felaketle sonuçlanır. Borçlarını öde
yemeyen Förster. 1889 yazında intihar eder. Elisabcth Förster- 
Nietzsche’nin kariyeri dibe vurmuştur. En son Almanya’dan ay
rılmadan kısa süre önce, 7 Şubat 1886’da konuştuğu ağabeyi, 
sonunda tahminlerinde haklı çıkmıştır: Biitiin bu hikâyenin te
melinde yatan ateşli duygular aslında, bir Lama için bile (daha 
doğrusu; ailemizin, zıtlıklar arasında tatmin olmayı arama sa
natına sahip bir ferdi için) fazla tropikal, hatla bence sağlıksız 
bir hava yaratırlar. Ayrıca; tereyağı ve siit satan çiftçi bir La
ma! Ne komedi ama! Bu “konıedi’ nin bittiği yerde Naunı- 
burg'da bir trajedi yaşanmaya başlar.

El isabetli Förster-Nictzschc, Aralık 1890’da annesinin ve ken
di halindeki ağabeyinin yanma döndüğünde, önce her şey düzel
meye başlamış görünür. Franziska Nietzsehe, Franz Ovcrbeck’e 
ilk izlenimlerini yazar: “Tren istasyonuna birlikte gittiğimiz Fritz, 
onu orada gül buketleriyle karşıladı(...). Yolculuktan dolayı za
ten yorgun düşmüş olan Lısbethcik, sevgili hastamızın durumuna 
da çok üzülüyordu. Anık olaya daha serinkanlı bakabiliyor ve 
Fritz’i şımartabilmek için birbirimizle adeta yanşıyoruz,” Ancak
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Elisabeth* bu sevgi gösterilerini çabuk bırakır; çünkü akimda baş
ka şeyler vardır. Hayatının Förster bölümü itibannı oldukça dü
şürdüğü için, kendini yeniden gösterebilmenin baskısı altındadır; 
Onun için en Önemli şey, zedelenmiş imajını kurtarmaktır.

MaUvida von Meysenburg, Wagner’le karşılaştıktan sonra, 
kadın eşitlikçiliği ile ilgili fikirlerini idealist-estetikçi bir yakla
şımla hasıraltı elmiş ve böylece de (Roma tarzı) fildişi kuleden 
bir daha dışarı çıkmamıştı. Buna karşın, Elisabeth Fürstcr-Ni- 
etzsehe, her türlü yöntemi kullanarak olayların akışına müdaha
le etmeye çalışmıştır. Naumburg’a geri döner dönmez ilk iş ola
rak, Paraguay projesini kurtarabilecek parayı toplayabilmek için 
yardım kampanyası başlatır. Sonra, 1892’de tekrar Güney Ame
rika’ya gider ama orada umduğunu bulamaz ve 1893’tc Naum
burg’a döndüğünde sabırsızlık içindedir.

1890 yılında ailesinin daha ilk döndüğü zaman, annesinin 
tüm itirazlarına karşın, Nietzsche’nin bütün eserlerinin Leip
zig’de toplu halde yayınlanması gerektiğini Franziska’ya kabul 
ettirir. Artık ağabeyiyle ilgili olan her şeyi, -bedenini ve eserle
rini- kontrol altına alır. Önce ev dekorasyonunu değiştirir; çün
kü arşiv olarak kullanabileceği bir odaya ihtiyacı vardır. Buna 
Franziska Nietzsche’nin dc bir itirazı yoktur. Ancak kızı: “deli 
bir filozof daima çekicidir” fikrini ortaya atıp, artık herkesçe ta
nınan ağabeyini layıkıyla sergileyebilmek için daha büyük bir 
ev tutmak istediğinde, aralarında şiddetli tartışmalar yaşanır. 
Annesi direnir. Sonunda Elisabeth Förster-Nietzsclıe, “NictZvSc- 
he Arşivi” ile birlikte Naumburg içinde başka bir yere taşınır ve 
ağabeyini de annesine bırakır.

Fakat Nietzsche’nin kızkardcşi, intikamını almasını bilir. 
Elisabeth'in yazdığı ve üç kısımdan oluşan Nietzsche Biyografi- 
s ı’nin ilk bölümü 1895’te yayınlandığında, oldukça iyi satar. 
Annesi kitabı okuduğunda, kendisinin yalnızca soluk ve anlam
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sız bir figüran olarak lanse edildiğini şaşkınlıkla fark eder ve bu 
onu çok derinden yaralar. Elisabeth Förster-Nietzsche, ikinci 
kez saldırıya geçer. Nietzschc’nin varisleri olan annesi ve kuze
ni Adalbert Oehler’in, Nictzschc’nin eserleri üzerindeki hakları
nı çevirdiği entrikalarla ellerinden alır. Artık ağabeyinin zihin
sel üretimlerinin tek sahibidir, Friedrich’in reklam malzemesi 
olarak kullanacağı bedenini ise, annesinin Nisan 1897’deki ölü
münden sonra ele geçirir. Elisabeth Förster-Nietzsche, Ağustos 
1896’da W eimar'a taşınır; Friedrich de birkaç ay sonra onun ya
nına gelir. Klasik kültürün merkezi sayılan Weimar, Nietzsche 
Arşivi için ideal bir mekândır. Bu arada Meta von Salis-Marsch- 
lins’in satın alıp, iki kardeşin kullanımına sunduğu Silberblick 
Villası bundan böyle onların son adresleri olmuştur.

Elisabeth Förster-Nietzsche, aralarında bir arabacının bile 
bulunduğu küçük bir hizmetkârlar ordusu kurmuştur. Bavye- 
ra’da bir Wagner fenomeni oluşturmaya çalışan Cosima Wag
ner’i lıiç tereddütsüz taklit eder. Elisabeth Förster-Nietzsche, 
kendine sponsor ayarlamasını çok iyi bildiği için, Wcimar’daki 
propaganda çalışmaları büyük başarı kazanır: Örneğin Stock- 
holm’lü bir banker olan Emesi Thicl. Elisabeth’e hatırı sayılır 
meblağda bağışlarda bulunur. Ayrıca Elisabeth’in hararetle yü
rüttüğü propaganda çalışmalarından dolayı, Nietzsche’nin hem 
bedeni hem de eserleri sürekli olarak harekete maruz kalır. Fri
edrich Nietzsche, üst katta kendi kendine konuşup dururken, alt 
katta misafirler ağırlanır. Ölüm döşeğindeki filozof, seçkin kişi
lere vicdansızca sergilenir. Nictzschc’nin ölümünden birkaç ay 
önce, bir zamanlar hava yastığını şişirmesine yardım ettiği Isa- 
bclla von Ungern-Stembcrg’e, filozofun yanma çıkma ayncalı- 
ğı tanınır. Eski yol arkadaşı büyülenmiş gibidir: "Odasına girdi
ğimde, ruhunun en derin güzelliğinin ifadesini yüzünde gör
düm! Artık gözlük camlarının ardına saklanmayan gözlerinin

132



güzelliği bile tek başına çok etkileyiciydi. Derin bir hüznü ba
rındıran bu yıldızlı gözler, uzaklara dalmış olsalar da, sanki ken
di içine yönelmiş gibiydiler ve bakışlarından, duyarlı varlıkların 
kendilerini asla alamayacakları güçlü bir etki yayılıyor ve insa
nı kendine çekiyordu. ( ...)  Bu tanrısal gösteriyi izlemek de ba
na nasip olmuştu.” Soylu hanımefendi, gerçeği fena halde çar
pık yorumlamıştır. Gerçekte odada yatan, yan baygın ve her ta
rafı kabarmış bir bedendi: mutlaka içler acısı bir görüntü olma
lıydı, asla tanrısal bir gösteri değil.

Elisabeth Förstcr-Nictzsche, ağabeyinin eserlerine karşı da 
son derece saygısız bir tutum içindedir. Nietzsche'nin felsefesi
ni tamamen çarpıtarak sunar. Zaten yapıtlarının içeriğini hiçbir 
zaman anlamadığı için, Friedrich Nietzsche’nin felsefi görüşle
rini başka amaçlar için kulllanmak, ona hiç de zor gelmemiştir. 
Nietzsche’nin eserlerini yayınlamasını istediği Rudolf Steiner, 
bu yeteneksizliği kesin bir şekilde tespit eder: “Bayan Förster, 
ayrıntılı ve de hatta genel anlamda bile, mantıklı değerlendirme
ler yapacak bir anlayıştan yoksundur; düşünce tarzında en ufak 
bir mantık kırıntısı bulunmuyor; onun için aklın yolu bir tek nes
nelcilikten vc maddiyattan geçer. Bugün olan bir olay, yarın 
onun için gerçeğine hiç benzemeyen bir hale bürünebilir; onun 
için önemli olan sadece, olayın kendi çıkarlarına hizmet edebi
lecek duruma dönüşmüş olmasıdır.”

Bütün bu eksiklerine rağmen, Elisabeth yine de hedefine ula
şır vc ağabeyinin ünlü olmasını sağlayarak, büyük bir başarı el
de eder. Nietzsche’nin milliyetçiliğe ve Prusya’ya olan nefretini 
işlediği eserleri, Elisabeth Förster-Nietzsche tarafından milliyet
çiliği övücü nitelik kazandırılarak lanse edilirler. I. Dünya Sava
şı çıkıp çarpışmalar başladığında, ağabeyinin öğretisini artık an
ladığını düşünür: “Birliklerimiz dalga dalga Belçika vc Fransa 
üzerinden geçiyor. Bu savaş bize, ağabeyimin “katı olun” öğre-
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(isinin ne kadar derin izler bırakmış olduğunu gösteriyor,” 
Zerdüşt*tc geçen ve “Üstün İnsan” olarak adlandırılan hayal 

kahramanını da, iyi bir zamanlamayla pazarlar. Sonuçta Alman
ya o sıralarda, güçlü erkeklerin beklentisi içindedir. Zerdüşt, 
1917 ile 1918 yılları arasında yaklaşık 65.000 adet satar. Elisa
beth. bir başka sahtekarlığı da. başyapıt olarak sayılan Güç İsten
ci adlı kitapla yapar. Ağabeyi, bu eseri hiçbir zaman yazmamış, 
sadece kurgulamıştır. Elisabeth, bu durumu filozofun bıraktığı 
bol miktardaki notlarından alıntılar yaparak, planlanan yapıtı 
derlemek için yeterli bir sebep olarak göriir. Nietzsche araştırma
cıları, onlarca yıl boyunca, sahte içerikli bu kitap hakkında he
vesle fikir yürütmüşlerdir. Kızkardcşin ihaneti, ancak 1937 yılın
da Kari Schlechta tarafından açığa çıkarılır. Teşhisi şöyledir: Eli
sabeth Förster- Nietzsche, gerekli gördüğü her yerde müdahale 
edip tahrifatta bulunmuştur. Ağabeyinin mektuplarındaki cümle
lerin tam da hoşuna gitmeyen yerlerine mürekkep damlatmış ve 
alıcı kişilerin isimlerini başkalarıyla değiştirmiş, bazı bölümleri 
kesip bazılannı yırtıp çıkarmış ve uygun bulduğunda da, yazıla
rındaki bazı kısımları mumla tamamen yakmıştır.

Elisabeth Förster-Nietzsche'nin hayatı, Nazilerin yönetimi 
ele geçirmeleriyle bir kez daha doruk noktasına ulaşır. Nietzsc
he’yi onlara erkek ırkının müjdecisi olarak tanıtır. Adolf Mitler 
-tıpkı Benito Mussolini gibi- çok heyecanlanmıştır ve despot 
hanımefendiyi birçok kez ziyaret eder. 1935 yılında, yanında 
mimarı Albert Spcer ile birlikte habersizce çıkagelen Hitler, Sil
berblick Villası'mn yanına bir Nietzsche anıtı yaptırmak istedi
ğini bildirir. Fakat bu gerçekleşemez; çünkü Elisabeth Förster- 
Nietzsche bundan kısa süre sonra, 8 KastnTda ölür. Cenazesi 
resmi törenle kaldırılarak son kez onurlandırılır. Ağabeyi Fried
rich Nietzsche ise 35 yıl önce -çaresizlik içinde- 25 Ağustos 
1900’de ölmüştür.
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KRONOLOJİ

1813, 22 Mayıs: Richard Wagner Lcipzig’de doğar.
10 Ekim: Nietzschc’nin babası Carl Ludwig Nietzsche 
doğar.

1816, 28 Ekim: Malwida von Meysenburg Kassel’de doğar. 
1826, 2 Şubat : Franziska Nietzschc-Oehler, Pobles'de doğar. 
1831 : Marie Baumgartner Köchlin’dc doğar.
1837, 16 Kasım: Franz Overbeck, Alman bir tüccar babanın ve 

Fransız bir annenin oğlu olarak Petersburg’da doğar.
25 Kasım: Cosima Liszt, Bellagio’da doğar.

1843, 10 Ekim: Nictzsche'nin anne ve babası Röcken’de evle
nir.

1844, 15 Ekim: Friedrich Nietzsche, Röcken’de doğar.
1846, 25 Mart: Helen Zimmern Hamburg’da doğar.

10 Temmuz: Elisabeth Nietzsche, Röcken'de doğar.
1848, 24 Ocak: Bertha Rohr, Basel'de doğar.

27 Şubat: Nieizsche’nin kardeşi Joscplı doğar.
1849, 30 Temmuz: Nictzsche’nin babası öliir.

21 Kasım: Paul Röe, Bartelshagen’de doğar.
1850, 9 Ocak: Nietzsche'nin kardeşi Joseph ölür. Nietzsche ai

lesi Naumburg’a taşınır.
1850-1858: Nietzsche Naumburg’daki erkek okulunda temel 

eğitim görür, özel bir enstitüye devam eder ve İatince eği
timi veren Dom Lisesi’ne gider.
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1853,5 Haziran: Mathilde Trampedach, Georgen bürg’da doğar.
1854, 10 Ocak: Heinrich Kösclilz. Annaberg’de doğar.
1855: Rcsa von Schimhofer, Krems, Güney Avusturya’da doğar. 

1 Mart: Meta von Salis-Marsclılins, İsviçre’deki Marsch- 
lins Malikânesinde doğar. Malwida von Meysenburg, 
Richard Wagner ile tanışır.

1856, 2 Mayıs: Helene Druskowitz, Viyana’da doğar.
1858, Ekİm-Eylül 1864: Nietzsche, Pforta Koleji’nde öğrenci

dir.
1860-61: Malwida von Meysenburg, Richard Wagner'in Pa

ris’te uzun süreli konuğu olur.
1861, 12 Şubat: Lou Àndrcas-Salomé, General Gustav von Sa

lome ve eşi Louise von Salomé-Wilm’in kızları olarak St. 
Petersburg’da doğar.

1864, Ekim itibariyle: Nietzsche Bonn’da Klasik Filoloji ve İla
hiyat eğitimi görür.

1865, Ekim itibariyle: Nietzsche, öğrenimine Leipzİg’dc devam 
eder,

1866: Erwin Rolıde ve Nietzsche’ııin, önceleri samimi olan 
dostluklarının başlangıcı.

1867, Ekim itibariyle: Nietzsche, askerlik görevinin bir bölümü
nü Naumburg’da hasta bakıcı olarak tamamlar. Attan dü
şünce askerliği biter.

1868, 8 Kasım: Nietzsche, Lcipzig’de Richard Wagner ile tanı
şır.

1869, Şubat: Nietzsche, Basel’deki üniversiteden Filoloji’nin 
sıradışı profesörü olarak göreve çağnhr.
28 Mayıs: Nietzsche, göreve başlarken “Homcros ve Kla
sik Filoloji" başlıklı konuşmasını yapar.

1870: Nietzsche’nin ilahiyatçı Franz Ovcrbeck’Ie ömür boyu 
sürecek dostluğu başlar.
25 Ağustos: Cosima ve Richard Wagner. Lüsem’de evle-
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nirler: Nikâh şahitleri Malwida von Meysenburg’dur. 
1872: Nietzsche, Basel’de “Eğitim Kurumlanmızın Geleceği” 

başlıklı konferanslar verir.
22 Mayıs: Malwida von Meysenburg, Nietzsche ile Bay- 
reuth Şenlikleri’nin temel atma töreninde karşılaşır. 
Müziğin Ruhundan Tragedya'tun Doğuşu yayınlanır. 

1873: Çağa Uymayan Düşünceler'in ilki olan David Strauss, 
Dindar ve Yazar yayınlanır. (1876'ya kadar Çağa Uyma
yan Düşünceler’u\ üç bölümü daha yayınlanır) Nietzsche, 
Cari von Gersdorff’dan Ahlak Dışı Zihniyette Gerçek ve 
Yalan Üzerine’ yi dikte eder.

1875, Ekim: Nietzsche, bestekâr Ileinrich Kösclİtz (Beter Gast) 
ile tanışır.

1876: Nietzsche, ahlâk psikologu Paul Röc ile arkadaşlık kurar. 
8 Ağustos: Franz ve Ida Overbcck evlenirler.
13 Ağustos itibariyle: Bayreuth Şenlikleri, Richard Wag- 
ner’iıı Ring der Nihelungen adlı eserinin prömiyeriyle 
başlar.

1876-1877: Nietzsche kışı Sorrento’da R6c, Brcnner ve Mey
senburg ile geçirir.

1877: Nietzsche, Ekim'ın ilk haftasında sağlığıyla ilgili şikayet
lerinden dolayı. Dr. Otto Eiser tarafından muayene edilir. 

1878: İnsanca, Pek İnsanca'om  ilk bölümü yayınlanır.
Temmuz: Nietzsche ve kızkardcşi Bascl’den birlikle ayrı
lırlar.

1879: Nietzsche, Basel’deki profesörlük görevinden istifa eder.
İnsanca, Pek İnsanca - / / ’yi yayınlar.

1880, 14 Maıt-29 Haziran: Nietzsche, Hcinrich Köselitz (Peter 
Gast) ile birlikte Venedik'tedir.

1881: 7V//ı Kızıllığı 
1882: Şen Bilim

Nisan-Kasım: Lou Andreas-Salomé ile arkadaşlık
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26 Temmuz: Richard W agncr’in Pars ifa l Operası Bayre
uth Şenlik evinde sahnelenir.
Eyliil: Nietzsche ailesiyle Veııedik’e gider,

1883: Böyle Buyurdu Zerdüşt'ün ilk bölümü oluşur.
13 Şubat: Richard Wagner Venedik’te ölür. Lou Andreas- 
Salomd, Paul Rde ile Berlin’de yaşamaktadır.

1884» 14 Temmuz: Nietzsche, Zürih’tc Meta von Salis-Marsch
lins ile tanışır.

1886: İyinin ve Kötiİniİn Ötesinde
Şubat: Elisabeth Förster-Nietzsche, kocası Bernhard 
Förster ile birlikte Paraguay’a gider. Lou Andreas-Salo- 
md, Carl Andreas ile nişanlanır, ertesi yıl evlenirler.

1887: Ahlakın Soy kütüğü Üstüne
1888: Ecce Homo oluşur. (îlk baskı 1908), Deccal ( İlk baskı 

1895) Wagner Olayı* Bir Müzisyen Sorunu 
1889: Dionysos Dithyramboslan xw bitirir. (İlk baskı 1892), 

Putların Alacakaranlığt
Ocak: Nietzsche, Torino’da ruhsal çöküntüye girer. Has
ta Nietzsche, kısa süre için Basel’dc bulunur. Sonra Je- 
na’daki Binswangcr Kliniği’ne yatırılır.
3 Haziran: Bernhard Förster Paraguay’daki bir İsviçre ko
lonisi olan San Bernardino’da ölü olarak bulunur.

1890, Mayıs: Nietzsche, klinikten ayrılıp Naumburg’a, annesi
nin yanına gider.
Aralık: Elisabeth Förster-Nietzsche, bir yıldan fazla bir 
süre için Paraguay’dan döner.

1890-1897: Franziska Nietzsche, ölümüne kadar oğluna bakar. 
1892, Ağustos: Elisabeth Förster-Nietzsche, Paraguay’a gider, 

bir yıl sonra geri döner.
1894: Lou Andreas-Salomd, Eserleriyle Friedrich Nietzsche ad

lı kitabını yayınlar. Elisabeth, Weingarten, No: 18 adresli 
evde Nietzsche Arşivini kurar.
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1895, Aralık: Elisabeth Förstcr-Nietzsche, ağabeyinin eserlerine 
resmen sahip olur.

1896: Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche Arşiviyle We- 
imar’a taşınır.

1897,20 Nisan: Franziska Nietzsche, Naumburg'da ölür. 
1897-1900: Nietzsche, Weimar’dadir.
1900.25 Ağustos: Friedrich Nietzsche, Weimar’da ölür.
1901, 28 Ekim: Paul Ree, Ölümcül bir kaza geçirir: Celerina’da

uçuruma düşer.
1903.26 Nisan: Malwida von Meysenburg, Roma’da ölür.
1905.26 Haziran: Franz Overbeck, Basel’de öliir.
1918, 31 Mayıs: Helene Druskowitz, Mauer’de bunamış olarak 

ölür.
15 Ağutos: Heinrich Köselitz, Annaberg’de ölür.

1921: Jena Üniversitesi, Nietzschc’nin kızkardeşinc Felsefe kür
süsünün fahri doktoru unvanını verir.

1929, 11 Mart: Meta von Salis-Marschlins, Basel'dc ölür.
1930, 1 Nisan: Cosima Wagner, Bayreuth'da ölür.
1934, 11 Ocak: Helen Zimmern, Floransa’da ölür.
1935, 8 Kasım: Elisabeth Förster-Nietzsche, W cimar’da ölür. 
1937, 5 Şubat: Lou Andreas-Salomö. GÖttingen’clc ölür.
1940, 30 Mayıs: Bertha Rohr ölür.
1948.26 Ekim: Resa von Schirnhofer, Brixen’de öliir.
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İZLENİMLER

Hedwig Dotım
Kadınlar hakkında yazdıklarını okuyunca, dehşet, acı ve de

rin bir şaşkınlık hissettim. Neredeyse yüksek sesle ağlayacak
tım: “Sen de mi Briitüs?“ Okyanustan yükselen canavarın tiz 
çığlıklarını duymuş gibi ürperdim. (...)  Bu iffetli ve kadınların 
dünyasına son derece yabancı adanı, herhalde hiçbir zaman dişi 
kaplanların tırnak acılarım hissetmemiş, bu vahşi yaratıkların 
tıpkı Tragedyamda olduğu gibi “baştan çıkarıp parçaladıklarına“ 
hiç tanık olmamıştı. Belki de bu yüzden; Antonius’un çekici di
şi şeytanları hayal ettiği gibi, onların düşlerini kurmuştur: Ero
tik perhizinin halüsinasyonları gibi, (...) Tanrı ve tanrılarla, yıl
dızlarla, denizlerle, ruhlar ve hayaletlerle konuşabilirsin. Yal
nızca kadınlarla ve kadınlar hakkında konuşamazsın.

{Nietzsche ve Kadınlar, 1898)

Resa voıı Schirnhüfer
Nietzsche, bir düşünür olarak son derece sınırsız bir tarzı ol

sa da, insan olarak seçkin bir hassasiyete sahipti. Karşı cinse çok 
duyarlı, düşünce ve davranışlarında inanılmaz derecede kibardı. 
Bu Özellikleri onu çok yakından tanıyanlar tarafından sıkça dile 
getirilmiştir.

{İnsan Olarak Nietzsche, 1937)
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Simone de Beauvoir
Nictzschc'nin, yalnızca giiçsüz çağların sonsuz dişiliği yü

celttikleri ve kahramanın Magna Mater*q karşı durmak zorunda 
olduğu fikrine o (Moniherland) da katılıyor. (...) Kadının, kah
ramanı alt ettiğini Nietzsche’dcn öğrenmiştir.

(Öteki Cins, 1949)

Paul Deussen
İlk haftaları Nietzsclıe’lerin Naumburg’daki evlerinde geçir

dik. Canlı, neşeli ve herkesi de neşelendiren, Bayan Aja’yı ha
tırlatan annesi ve pırıl pırıl genç kızlığı içinde, çiçeklerin üzerin
de uçuşan kelebekleri andıran kızkardcşiyle Jıep birlikteydik. 
Bıraktığı izlenim hayranlık uyandırıcıydı; ama o zamanlar, Eli- 
sabeth’in içinde, sonradan kendini yaşamı boyunca gösteren o 
büyük ciddiyeti taşıdığına kesinlikle inanamazdım.

(.Friedrich Nietzsche, 1901)

Thom as M ann
Geç saatlere kadar Nictzsche'nin annesinin mektuplarını in

celedim, Çok çarpıcı ve düşündürücüydüler.
(Günlüğünden, 21 Ağustos 1937)

Arnold Zweig
Şimdi gördüğüm kadarıyla gittikçe artan iki zaafı vardı: Ai

lesi tarafından yutulacak olmak ve özellikle Lisbeth korkusu. Ve 
korktuğu başına geldi -hem de Öylesine vahşice ki, ondan sade
ce kabuğu arta kaldı. Annesi ve kızkardcşiyle beraber, Bismarck 
ve Nazi Almanya’sı da sonunda onu yiyip bitirdi. Ve bütün te
mel fikirleri saçmalık haline geldi, kahramanlık idesinin sembo
lü Wagner, Zerdüşt-Liszt müziği anti-sosyalizmciliği, her şey, 
ama en çok da kalbinin kibarlığı, davranışlarının yumuşaklığı,

141



sessiz parlaklığıyla, yaradılışının en muhteşem tohumuna sahip 
kişiliği hiç bozulmadı. Kaybolan Ariadne'sini çaresizce arayan 
şevkatli aşık; kalbin ruhla birleştiği ada ülkesini içinde yaşatan 
Dionysos değildir, o da bir insandır, Nictzsche’dir.

(Sigmund Freud’a mektuptan, 12 Ağustos 1934)

Elisabeth FÖrster-Nietzschc
1885 yazından 1887'ye kadar, sevimli üçlüden başka ağabe

yimle tanışmak için hevesle çabalayan ve onu Sils-Maria'da ara
yan, o zamanlar “eşitlikçi” denilen son derece kültürlü tuhaf ka
dınlar da geliyordu. Örneğin Bayan Roder-Wicderhold adında 
seçkin bir hanımefendi gelip, Fritz’in dikte ettiklerini yazmayı 
bile teklif etti; o da bunu memnuniyetle kabul etti tabii. Fakat bu 
sırada her ikisinin de çok rahat olduğunu düşünüyorum; çünkü 
Bayan Röder-Wiedcrhold ateşli bir demokrattı ve ağabeyim 
onun “ 1848 kanıyla vaftiz edildiğini” düşünürdü. Sonra, Bayan 
Meta von Salis-Marschlins ve arkadaşı Hedwig Kym, birkaç ay
lığına Sils-Maria’ya geldiler. Fritz, bu iki kızın isviçreli kibar 
tarzlarını çok sempatik buluyordu. Etrafını saran diğer bazı kül
türlü kadınların ve isimlerini bile unuttuğum öğrenci kızların la
ubali tavırlarından ise çok rahatsız oluyordu.

(Nietzsche Sils-Maria'da, 1926/27)

M arie von Bradke
Sanatçı gözlerinin doğal güzelliğinde derin, yalnız ve eşsiz 

düşünceleri taşıyarak yürüyen bu adamın kim olduğunu anlaya
biliyordum. İyi giyimli, uzun boylu ve güçlü yapılı bu adamın 
bıyıklı ve pembe yüzünü gördüğünüzde onu bir entelektüel ya 
da bir sanatçıdan çok, bir şövalyeye benzetirdiniz. Yalnızca de
rin, yumuşak bakışlı kocaman kahverengi gözlerinden sanatçı 
mhunun derinliğini anlayabilirdiniz. Çalıştığı zamanlarda ne ka
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dar çok istesem de, onu rahatsız etmeye asla cüret edemezdim.
(Nietzsche He Karşılaşma, 1920)

Cari Albreclıt Bernoulli
O zamanlar Jenens’in öğrencisi ve akrabaları olan Gclzer- 

ler’de misafir kalan Bascl’li bir öğrenci, tanık olduğu bir olayı 
bana şöyle anlattı: “Bayan Nietzsche’nin Gelzcrlcri ziyarete gel
diği bir gün, genellikle çocuk gibi peşinden giden oğlu da vardı. 
Rahatsız etmemesi için oğlunu salona götürdü ama o kapıda 
durmuştu. Bayan Nictzsche, piyanonun başına geçip bir şeyler 
çaldıkça, oğlu yakınlaştı, sonunda piyanonun yanına gelip anne
sine eşlik etmeye başlayınca. Bayan Nietzschc onu bir sandalye
ye oturttu. Bu sandalyeden hiç kalkmadan saatlerce piyano ça
lan oğlunun seslerini duyduğu sürece, Bayan Nietzsche’nin onu 
bir daha kontrole gelmesi gerekmemişti.

(Nietzsche ve İsviçre, 1922)

Ida Overbeck
Sonraki yıllarda (1880/83) Nietzsche bizde sık sık kaldı. Ma

alesef ev kadını olarak hünerlerimi ona çok az sergileyebiliyor
dum. Tek başına saatlerce yemeyi severdi; ama en büyük zevki 
açık bir çayın yanında İngiliz bisküvileri yemekti. (...) Onunla 
küçük gezintilere çıkar ve çevresinde çok sevildiği Neubad’a ve 
Binniger Caddesi’ndeki Heinrich Parkı’na giderdik. Oradaki 
herkesle çok iyi ilişkisi vardı. O iki odada o kadar acı çekti ki, 
onun için çok üzülmüş ve cndişelenmiştik. Nietzsche, bize çok 
güvense de, tatlı dolabını her zaman kilitli tutardı; çünkü kirli 
çocuk ya da yetişkin ellerinin onlara dokunabileceği düşüncesi
ne katlanamazdı.

(Anılar)
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Lou Andrcas-Saloıııe
Günlük yaşamında çok kibar vc neredeyse bir kadın kadar 

duy arlıydı; her zaman çok alçak gönüllüydü- kibar ve ince dav
ranışlara çok değer verirdi ve onlardan çok mutlu olurdu. Ama 
bütün bunlarda hep örtünmüş olmanın gizli bir sevincini taşıyor
du. Neredeyse hiçbir zaman açığa çıkmayan, iç dünyasını örten 
o mantosu ve maskesi hep üzerindeydi.

(Eserleriyle Nietzsche, 1894)
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"Kadınlara mı gidiyorsunt Kırbacını unutma!M

Friedrich Nietzsche gerçekten bir kadın düşmanı mıydı? Yoksa 
aslında kadınlara nasıl yaklaşacağını bir tü rlü  bilem eyen 
utangaç bir adam mı? En büyük aşkından annesine kadar 
yaşamında dönüm noktası olmuş tüm  kadınlar: Lou-Andreas 
Salom£, Cosim a Wagner, M arie Baum gartner, Franziska 
Nietzche ve diğerleri...

N ietzchc'nin kişisel m ektuplarıyla özel hayatına açılan bu 
pencere, filozofun kadın lara  o lan bakış açısın ı, on ların  
karşısındaki duruşunu ve çektiği aşk acılarını açığa çıkarıyor.
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