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                               Mehmet Akif DUMAN1 

NİETZSCHE’NİN BIYIKLARINDAN ABDULLAH CEVDET’İN 

SAKALINA 

(DOĞU BATI ÖRNEKLİ BİR FORMALİZM İRONİSİ) 

Özet 

Nietzsche, ölüm sürecinden ziyade “ölüm” üzerine varsaydıkları ile tanınır. 

Ölüm nedeni ve bilhassa son günleri, nisbeten farklı bir Nietzsche algılayışına 

sebep olmakla beraber “bir bilmece”yi çözmemize yardımcı olacaktır; 

Nietzsche’nin o kendine has bıyıkları ile kişiliği arasında bir alaka kurulabilir mi? 

Felsefenin bir ilim olarak edindiği yer, temsilcilerinin seleflerine benzememe 

eğilimi haliyle tetikleyecektir; yahut zamanın modası. Orta Çağ’da sakal terk 

edelir. Sonraki zamanlarda Bacon çıkar karşımıza top sakalı ile. Descartes çene 

kısmını keser topsakalın. Hegel’in faulleri uzar bir çift sakal kalıntısı gibi. 

Feuerbach’la yeniden hükmü başlar sakalın. Tüm misaller tesadüf olabilir, ya 

bıyıklı bir filozof olmaması? Nietzsche gibi bıyıkları olan bir filozof olmaması? 

Bıyık yahut sakalın asırlık macerası bizi İslamiyet’te “sakal”ın algılanışına 

da götürür, Kurʿân-ı Kerîm’deki imalara dayanarak bunu “farz” addetmek 

ispatlamaya çalıştığımız üzere büyük bir yanlıştır. Sakalla dini tavır yahut 

mertebenin belirlenmesi mümkün değildir; pekala tanrıtanımaz biri de sakal 

bırakabilir. Bu amaçla Abdullah Cevdet ve aykırı fikirleri ele alınırken onun 

bilhassa dini tavrı üzerinde durmak bir formalizm ironisi teşekkülüne vesile 

olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Nietzsche, Nietzsche’nin Bıyıkları, Sakal, Abdullah 

Cevdet. 
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VOM NİETZSCHE'S SCHNAUZEL BİS ZUM ABDULLAH 

CEVDET'S BART 

(EİNE FORMALİSTİSCHE İRONİ MİT WESTLİCHE UND 

ÖSTLİCHE BEİSPİELEN) 

Zusammenfassung 

Nietzsche ist nicht nur mit dem Prozess des Todes, sondern auch mit dem 

annehmen auf dem Tod bekannt. Ursache des Todes und vor allem in den letzten 

Tagen, verursacht relativ unterschiedliche Wahrnehmungen; außerdem das wird 

uns helfen, ein Rätsel zu lösen; kann eine Relevanz zwischen Nietzsches 

Schnurrbart und mit seiner eigenen einzigartigen Persönlichkeit sein? Wo ist die 

Philosophie als Wissenschaft, wie es dazu neigt, auslösen ihre Vertreter nicht 

seinen Vorgängern ähneln; oder die Mode der Zeit. İm Mittelalter wird der Bart 

verlassen. Im nächsten Zeiten werden wir Bacon mit einem Spitzbart trafen. 

Descartes schneidet sein Spitzbart teilweise von Kiefer. Hegels Kotelettenbart ist 

wie ein Bart-rest. Mit Feuerbach beginnt der Wiedererlangung des Barts. Alle 

Sampler könnte ein Zufall sein, aber ein Philosoph mit Schnurrbart? Abwesenheit 

eines Philosophen wie Nietzsche Schnurrbart?  

Die uralte Abenteuer des Barts oder Schnurrbart führt uns auch auf die 

Wahrnehmung der Bart im Islam. Basierend auf den Hinweis im Heiligen Koran, 

akzeptieren es als Verpflichtung, ein großes Unrecht zu halten, dass wir versuchen 

zu beweisen. Mit Bart ist es nicht möglich ein religiöser Zustand und eine Stufe 

von religiöse Stellung zu bestimmen; nun, kann ein Atheist einen Bart haben. 

Abdullah Cevdet und seine inkompatible (religiöse) Ideen erschaffen eine 

formalistische Ironie. 

Keywords: Nietzsche, Nietzsche's Schnurrbart, Bart, Abdullah Cevdet. 

 

NİETZSCHE ÖLDÜ 

 (15 Ekim 1844 Röcken;  25 Ağustos 1900 Weimar) 

“Gizemli Nietzsche. Nietzsche hakkında her şey kavranabilir; bıyıkları dışında. Ne aşılmaz 

bir bilmece...”   

                                                                                    (Prof. Dr. Rainer Kohlmayer) 

Nietzsche’nin 1890’dan beri; feministler, Naziler, dini mezhepler, sosyalistler, 

Marksistler, vejetaryenler, avangart sanatkarlar hatta muhafazakarlara kadar geniş kitleler 

üzerinde tesiri olmuştur. 20. asırda, Alman kültür ve sanat hayatında tesiri olmadığı sanatkar 

yok gibidir; Thomas Mann’dan, genç Heidegger’e kadar... 

Birçok fikir insanı gibi ölümünden sonra kıymeti anlaşılır. Basel'e yaptığı yolculuktan 

(1869)  beri vatansızdır.2 24 yaşında klasik filoloji profesörü olarak Basel'e gider. On yıl 

sonra sağlık problemleri onu bu vazifeden ayrılmaya kadar götürür. Sonrasında aldığı 

                                                 
2 Hecker, Hellmuth: “Nietzsches Staatsangehörigkeit als Rechtsfrage”, In: Neue Juristische Wochenschrift, Jg. 40, 

1987, Nr. 23, s.1388–1391; His, Eduard: Friedrich Nietzsches Heimatlosigkeit, in: Basel Zeitschrift für Geschichte 

und Altertumskunde, C. 40, 1941, s. 159–186. 
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emekli maaşı ile yaşayabileceği ve sıhhatine iyi gelecek bir ülke arayışına girer. 44 yaşından  

sonra muzdarip olduğu akıl hastalığı onu tamamen çalışmaktan men eder. Bakıma muhtaç 

halde hayatı önce annesinin, sonra da ondan 2 yaş küçük olan kız kardeşinin yanında geçer. 

55 yaşında iken, 1900'de ölür. Aslında 1890'dan itibaren ismi duyulmaya, okunmaya, 

bilinmeye başlamıştır; fakat o, bunun farkına asla varamaz. 

Genç Nietzsche bilhassa hayatı boyunca tanışmayı isteyip de buna muvaffak 

olamadığı Schopenhauer'nun tesirindedir ilk zamanlar. Sonraları içine girdiği karamsarlık ve 

radikal felsefi tavır hayatı ile örtüşür. Eserlerinde ahlak, din, felsefe, ekonomi ve sanat için 

keskin eleştiriler vardır. Antik Yunan sanatı ile mukayese edilince günümüz sanat 

anlayışının ne kadar zayıf kaldığını vurgular defalarca. Onun nefretinin merkezinde 

Hristiyan ahlakı, hatta Hristiyan ve Platon metafiziği vardır. Hakikatin değeri üzerine 

sorgulamaları ile post modern felsefi yaklaşımların öncüsü olur. Onun "üst(ün) insan" 

(Übermenschen), "güç istenci" (Willens zur Macht) ve "sonsuz/bengi döngü" (ewigen 

Wiederkunf) konseptleri hâlâ yorum ve tartışmaların merkezindedir. Nietzsche sistematik 

bir felsefi sistemin kurucusu değildir. Düşüncelerinin özlü ifadeleri olan aforizmaları ile 

nesir, şiir ve acıklı lirik (pathetisch-lyrische) tarzı ile "Böyle Buyurdu Zerdüşt"ü onu bilinen 

biri yapar.3 

Ocak 1889 başında Turin'de zihinsel bir çöküş yaşar. Bu bağlamda sık sık anlatılan, 

Nietzsche'nin bir droschken (Rusça: drožki; hafif araba) atının sokak ortasında şefkatle 

boğazına sarılıp ağlaması; ki at, sahibinden işkence görmektedir, sadece o ana yakıştığı 

düşünülen bir anekdottur.4 Kimin naklettiği, ne zaman olduğu gibi sair bilgilerin 

eksikliğinden dolayı şimdilerde pek kabul görmemektedir. "Kuruntular listesi" diye 

isimlendirebileceğimiz ve Cosima Wagnet, Jakob Bruckhard gibi az sayıdaki arkadaşına 

gönderdiği mektuplarda açık biçimde bu aklî çöküş gözlemlenebilir5. Şüpheli frengi sonucu 

                                                 
3
Bkz: Frenze, İvo: Friedrich Nietzsche in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, dargestellt von Ivo Frenze, 

Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1966. (Bu eser diğer beşi gibi genel kaynaklarımızdan biridir. Eserin en dikkat 

çekici yanı Nietzsche’yi bir peygamberden ziyade büyük bir yazar olarak ele alması, göstermesidir.); Figal, Günther: 

Nietzsche, Eine philosophische Einführung, Reclam, 1999; Gerhardt, Volker: Friedrich Nietzsche, C.H. Beck, 2006; 

Montinari, Mazzino: Friedrich Nietzsche, De Gruyter, 1991 (İngilizce); Ries, Wiebrecht: Nietzsche zur Einführung, 

Junius, 2009; Tanner, Michael: Nietzsche, Herder/ Spektrum Meisterdenker, 2004. (70-86, özellikle 6.bölüm) 
Ayrıca şu gazete yazısı bize kısmen faydalı olmuştur: 

Zippert, Hans: “So ein Bart”, Zum 100. Mal: Der grosse Friedrich Nietzsche Ahnlichkeitswettbewerb, Die Welt, 

19.08.2000. 
 

4
Verrecchia, Anacleto: "Nietzsche's Breakdown in Turin", in Nietzsche in Italy, ed. Thomas Harrison, Department 

of French and İtalian, Stanford University: ANMA Libri, 1988, s.105-112. 
Pdf: http://www.academia.edu/2584552/Nietzsche_in_Italy_editor_        Erişim: 23.02.2013 

 
5
Peter Gast’a (Postane damgası: Turin, 4. 1. 1889) 

Maestrom Pietro, 

bana yeni bir şarkı söyle: tüm dünyanın şekli değişir ve bütün gökler sevinir... 

Çarmıhagerilen 
 

Georg Brandes’e (Postane damgası:  Turin, 4. 1. 1889) 
Arkadaş Georg'a! 
Sen beni keşfettikten sonra, beni bulmak bir başarı değildir: şimdi zor olan beni kaybetmek... 
Çarmıhagerilen 
 

Jacob Burckhardt'a  (Posta damgası: Turin, 4. 1. 1889) 

Çok saygıdeğer Jacob Burckhardt'ım, 
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"progresif paralizi" olarak tahmin edilen hastalığın esas sebebi hala şüphelidir ve tartışma 

konusudur. 

Pia Daniela Volz'un "Nietzsche im Labyrinth seiner Krankheit: eine medizinisch-

biographische Untersuchung" adlı kitabında6 önce zihni çatışmalar, zaten hastalıklı olan 

bünye ve sonra da özellikle 1889-1900  (s.201'den itibaren) arası incelenmektedir. Curt Paul 

Janz7, Werner Ross8, Walter Kaufmann9 "frengi teorisi"ne (Syphilis-Theorie) nisbeten 

temkinli yaklaşırlar. İsviçreli nörolog Gino Gschwend durumu "frenginin bir ders kitabı 

hassasiyetinde kademeli olarak ilerlemesi" şeklinde izah eder.10 

                                                                                                                                               
Bir dünya yaratmış olmak, onu (bu halde) görmek, benim canımı sıktığı için bu küçük bir şakadır. Şimdi siz -sen- 

bizim büyük büyük öğretmenimiz:  çünkü ben, Ariadne4-1 ile birlikte, sadece diğer şeylerle mükemmel derecede eşit 

ağırlığa sahip olmak için, bizim hakkımızda olanların her birinden böyle bir parçaya sahibiz. 
Dionysos 
 
4-1 Zeus ve Europa'nın oğlu Girit Kralı Minos ve (Güneş-Titanı Helios'un kızı) Kraliçe Pasiphae'nin kızıdır. 

Thesus'a Minotaur'u yenmesi için yardımcı olur. Sonra şarap tanrısı Dionysos'un gelini olur. Nietzsche’nin Klage der 

Ariadne, isimli bir şiiri de vardır.   
Cosima Wagner'e4-2  (Ocak ayının başları 1889) 
Ariadne, seni seviyorum. 

Dionysos 
4-2Richard Wagner'in ikinci karısı. 
Jacob Burckhardt’a  (6. Ocak 1889) (Posta damgası: Turin, 5. 1. 1889) 

Sayın Profesör, 

en son bir Tanrı olarak, çok sevilen bir Basel profesörü idim; ancak kendi şahsi egomu şimdiye kadar ıslah etmeye 

ve onun yüzünden dünyayı yaratmaktan imtina edişe cesaret edemedim. 

İnsan nerede ve nasıl yaşıyorsa (bir şeyleri) kurban etmeli, bilakis ben kendime küçük bir öğrenci odası ayırttım, 

takriben Palazzo Carignano'4-3 karşısında (orada Vittorio Emanuele4-4 olarak doğmuştum) ve Galleria Subalpina'4-5 

daki tezgahtan çıkan o muhteşem müziği duymaya müsaadem var. 
25 frs ödüyorum hizmet için, çayım geliyor ve tüm alışverişlerim yapılıyor. Yırtık çizmelerden muzdaribim ve 

gökyüzüne yaşlı dünyanın her anı için teşekkür ediyorum. Ki dünya, insanlar için basit ve yeterince sessiz değildi. 

Zira orada mahkum edildim ben, yeni bir sonsuzluk (fikri) sohbet etmek için kötü bir şaka, aslında o hayalleri 

ertelemez, çok güzel ve tam anlamıyla zahmetli ve hiç de zahmetli değil. Postane beş adım ötede, Grande Mond’un 

büyük köşe yazarlarına bırakmak için kendi mektuplarımı kendim atıyorum...... 

Astu (Latince kurnaz demek) 

4-3 Bir kuzey italya şehri olan Turin'in merkezindeki tarihi bir saray. 
4-4 İtalya krallarından II. Vittorio Emanuele (1820-1878), Palazzo Carignano'da doğmuştur. 
4-5 Galleria Subalpina, Subalpina Galerisi olrak bilinen ve bünyesinde çok sayıda iş yeri barındıran bir binadır. 

Piazza Castello ve Piazza Carlo Alberto arasındaki alanda yer almakta olup Turin'deki üç tarihi çarşıdan biridir. 
Hastalığın nasıl bulaştığını irdelemek kuruntular arasında el yordamı ile yön aramaktan farksız olacağı ve genel 

anlamda faydalı olmayacağı için bu hususa değinmedik. 

 
6
Volz, Pia Daniela: Nietzsche im Labyrinth seiner Krankheit: eine medizinisch biographische Untersuchung, 

Königshausen & Neumann, 1990, 577 s. 
 
7 Janz, Curt Paul: Friedrich Nietzsche, Biographier, 3 Cilt, DTV Deutscher Taschenbuch, 1993, 1980 s. 
 
8 Ross, Werner: Der ängstliche Adler. Friedrich Nietzsches Leben, Kastel, 1990, 828 s. 
 
9 Kaufmann, Walter: Nietzsche, Philosoph-Psychologe- Antichrist, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000, 562 

s. 
 
10 Geschwend, Dr. Gino: Pathogramm bon Nietzsche aus neurologischer Sicht, Schweizerische Ärztezeitung / 

Bulletin des médecins suisses / Bollettino dei medici svizzeri, 2000;81: Nr 1, s.45-48. 

Pdf: http://www.saez.ch/docs/saez/archiv/de/2000/2000-01/2000-01-1382.pdf          Erişim: 23.05.2014 
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Son zamanlarda tereddütle yaklaşılan bu "frengi teorisi"ne bazı uzmanlar daha da 

irdeleyici bakar: Nörolog Richard Schain11, psikiyatr Leonard Sax12 ve Eva M. Cybulsko...  

Mesela Eva M. Cybulsko, 19. asırda çok sık rastlanan ve psikolojik korkuya sebep olan iki 

hastalıktan söz eder: tüberküloz ve frengi.13 Ayrıca bağlantılı bir tespitte bulunur; Henrik 

İbsen, "Ghosts/Gespenster" (1964) isimli aile dramasında (1881'de yazılır, 1882'de 

sahnelenir); babasından kendine frengi miras kalan bir oğuldan bahseder.14 

Bruckhardt15, kendisine gönderilen mektuplar yahut durumu izah eden açıklamalar 

vesilesi ile ve bizzat durumun vahametini gözlemleyen Overbeck16 onu şahsen Ludwig 

Wille17'in yönettiği Basel'deki Friedmatt Akıl Hastanesi'ne (psikiyatri kliniği Basel) 

götürürler. Nietzsche'nin aklî durumu iyiye gitmez.18 Artık tamamen zihinsel bir karanlığa 

                                                 
11 Schain, Richard: The Legend of Nietzsche's Syphilis(Contributions in Medical Studies, vol. 46), Praager, 2001, 

152 s. 
 
12

Sax, Leonard: "What was the cause of Nietzsche’s dementia?", In: Journal of Medical Biography, 2003, Nr. 11, 

s. 47–54. 
Pdf:  http://www.leonardsax.com/Nietzsche.pdf      Erişim: 23.04.2014 

 
13

Cybulsko, Eva M.: "Nietzsche: madness as literature", Psychiatric Bulletin (1997), 21. 510-511. 
"There were two major infectious diseases in the 19th century that resulted in great biological devastation and even 

greater psychological fear. These were tuberculosis and syphilis." 
Pdf: http://pb.rcpsych.org/content/21/8/510.full.pdf       Erişim: 23.05.2014. 

 

Ayrıca bkz: Cybulska, Eva: "The madness of Nietzsche: a misdiagnosis of the millennium?", In:Hospital medicine 

(London, England: 1998) (Impact Factor: 0.33). 09/2000; 61(8), s.571-575 
 

14
Oyun: http://www.bookrix.de/book.html?bookID=bibliothekar_1208777324.5893530846#0,558,73746    

Erişim: 23.05.2014 

 
15

Jacob Burckhardt (1818-1897), İsviçreli kültür tarihi; bilhassa sanat tarihi profesörü. Nietzsche, Almanya'nın en 

genç profesörü olarak 24 yaşında onun çalıştığı üniversiteye (Leipzig'den) geldiği vakit onun kapasitesini gözlemler 

ve büyük bir öğretmen olacağını belirtir. Nietzsche onu sık sık ziyaret etmekte ve derslerine katılmaktadır.  Onun 

yeteneğini ilk ve kesin biçimde gözlemleyen az sayıda insandan biridir Burckhardt; buna rağmen arada bir mesafa 

tutmayı uygun bulur, muhtemelen genç Nietzsche'nin kendi yolunu bulmasında etkili olur bu tavır. 
 

Bkz: Meyer, Kurt: Jacob Burckhardt – Ein Portrait, Fink (Wilhelm), 2009, 286 s; Rehm, Walther: "Jacob 

Burckhardt". Huber, Frauenfeld/Leipzig 1930, 293 s; Teuteberg, René: Wer war Jacob Burckhardt?, Vetter, Basel 

1997, 343 s. 
 

16
Franz Overbeck (1837-1905) uzmanlık alanı kiliseler ve evangel teori olan tarihçi. Basel'de Nietzsche ile aynı 

apartmanda, onun bir kat altında yaşar. 1888'deki ruhsal çöküşten sonra arkadaşını yalnız bırakmaz. Kendi 

kariyerinden çok Nietzsche ile mektup arkadaşı olması onu bilinir yapmıştır. Hatta Walter Benjamin bu 

mektuplaşmalardan birini "Deutsche Menschen" isimli mektup koleksiyonuna alır. (s.113-116/ son mektup) 
 

Benjamin, Walter: Deutsche Menschen, Wallstein, 2008, 192 s. 

Pdf: https://archive.org/details/DeutscheMenschen-EineFolgeVonBriefen             Erişim: 24.05.2014 

 
17

Ludwig Wille (1834-1912) Alman psikiyatr ve klinik yöneticisi. 
 

Tölle, Rainer: Ludwig Wille: Kliniker und Reformpsychiater. In: Schweizer Archiv für Neurologie und 

Psychiatrie. S. 156 ,2005, s. 29–34. 
Pdf: http://www.sanp.ch/docs/2005/2005-01/2005-01-107.PDF                              Erişim: 02.05.2014 

 
18 Basel’deki hasta dosyasında şunlar kayıtlıdır: 
11 Ocak: Tüm gece uyumadı. Hiç durmadan konuşuyor. Sık sık ayağa kalkıyor. Kahvaltıda çok iştahlı. Motorik 

uyarılarda ilerleme. Sık sık zemine uzanıyor. Muğlak konuşuyor. 
12 Ocak: Sonunda kendini daha iyi hissediyor; en azından müzik vasıtası ile kendini daha iyi ifade ediyor. 

http://www.researchgate.net/journal/1462-3935_Hospital_medicine_London_England_1998
http://www.researchgate.net/journal/1462-3935_Hospital_medicine_London_England_1998
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gömüldükten sonra annesi tarafından Otto Binswagner19 yönetimindeki Üniversite psikiyatri 

kliniğine götürülür. 

1889'da Julius Langbehn20, Nietzsche'nin annesi ile temasa geçer ve onu konuşma 

terapisi ile iyileştirmek istediğini söyler. Nietzsche'nin geçirdiği bir nöbetin ardından 

Dresden'e gider ve mektupla annesinden onu götürmek için kendisine vekalet vermesini 

ister. Overbeck araya girip buna mani olur. "Bir Almandan 40 Şarkı" (40 Lieder von einem 

Deutschen) isimli şiir kitabı pornografik içeriğe sahip olduğu iddiası yayılınca suçlanır. 

Dresden'i derhal terk eder ve Viyana'ya taşınır. 

1890'da annesinin onu yanına, Naumburg'taki evlerine almasına izin verilir. O sıralar 

kısa konuşmalar yapabilmekte, belleği çok mahdut bir alanda çalışmakta ve hatta annesine 

yazdırdığı bazı kısa mektupların altına "selam/imza" ekleyebilmektedir. Bu olumlu tablo 

kısa sürelidir. Sonrasında hızlı ve beklenmedik anlarda hezeyanlar yaşamakta, hafızası bir 

anda silinivermekte; en yakındakileri bile tanıyamamaktadır. 

Hastalık ilerler. Annesinin 1897'de ölümünden sonra kız kardeşinin Weimar'daki 

villasına götürülür; bakımı orada devam eder. Rudolf Steiner gibi çok imtiyazlı ziyaretçiler 

dışında kimsenin bu deliliğin son anlarına şahit olmasına izin verilmez. Birçok inmenin 

                                                                                                                                               
13 Ocak: Aşırı derecede büyük bir iştaha sahip, sürekli yiyecek bir şeyler istiyor. Şarkı söylüyor, yuhalıyor, 

bağırıyor. 
14 Ocak: Konuşma ve şarkı söyleme ilerliyor. Annesi ziyaret etti. "Annesi sınırlı bir tesire sahip." Annenin bir 

kardeşi akıl hastanesinde ölmüş. Babanın kız kardeşi histerik ve biraz eksantrik imiş. (Annenin bilgilendirmesi) Baba 

merdivenden düşme neticesinde beyin hastasıdır. Nietzsche annesi ile sohbeti esnasında başlarda zararsız, sonra 

aniden, "Bana bakın Turin'in zorbaları!" dedi. Sonra karmaşık konuşmalara devam etti. 
15 Ocak: Çok sesli. Yüksek sesle bağırıyor ve el kol hareketleri yapıyor. 
17 Ocak: Yüzünün sol kısmındaki felç daha belirginleşti. Dil: tespit edilebilen bir şikayet yok. 

 

Wilkes, Johannes; Nietzsches Krankheit: Genie und Wahnsinn, Dtsch Arztebl 2000; 97(11): A-713 / B-603 / C-570. 
 

19
Otto Binswagner (1852-1929) İsviçreli psikiyatr, nörolog. Nietzsche'den başka yazar Hans Fallada ve Johannes 

R. Becher'e de doktorluk yapar. 
 

Krauter, Alma: Binswanger, Otto. In: Deutschsprahige Neurologen und Psychiater- Ein biographisch 

bibliographisches Lexikon von den Vorläufern bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, De Gruyter Saur, 1995, C.1, s.138-
141. 

 
20

Julius Langbehn (1851-1907): Alman yazar, kültür eleştirmeni ve filozof. 
"Rembrand als Erzieher" isimli kitapta Genç Nietzsche'nin eseri "Schopenhauer als Erzieher" (Eğitmen olarak 

Schopenhauer)'in düşünsel sistemini ele alıp Alman ulusal dünya görüşüne adapte eder. Nietzsche'nin sonraki 

ederlerini küfür niteliğindeki "sapkınlıklar" olarak niteleyerek reddeder. Kız kardeşi Elisabeth Förster-Nitzsche 

tarafından benzetilen Langbehn'in Nietzsche yorumları, 20. asırda tesirli iken şimdilerde yapılan araştırmalar ile bu 

"yapay" milliyetçilik temelleri geçerliliğini kaybetmiştir. 

 

Julius Langbehn: Rembrand als Erzieher 
Pdf: https://archive.org/details/rembrandtalserz01langgoog 

Pdf: http://digital.ub.uni-paderborn.de/id/531194                                        Erişim:24.05.2014 

 

Heinßen, Johannes: "Kulturkritik zwischen Historismus und Moderne: Julius Langbehns Rembrandt als 

Erzieher", In: Bergmann/ Sieg (yay.): Antisemitische Geschichtsbilder, Klartext, Essen 2009, s. 121–138; Lobenstein-

Reichmann, Anja: Julius Langbehns „Rembrandt als Erzieher“. Diskursive Traditionen und begriffliche Fäden eines 

nicht ungefährlichen Buches. In: Marcus Müller, Sandra Kluwe (yay): Identitätsentwürfe in der Kunstkommunikation. 

Studien zur Praxis der sprachlichen und multimodalen Positionierung im Interaktionsraum ‚Kunst, De Gruyter, 

Berlin 2012,  s. 295–318. 
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ardından kısmen felç olmasına rağmen ara sıra ayağa kalkabilmekte ve konuşabilmektedir. 

25 Ağustos 1900'de, 55 yaşında iken zatürre ve onu takip eden son bir inme ile ölür. 

AZİZ NİETZSCHE 

“Tanrı ve tanrılardan uzaklaşmak şu büyüye kapılmamı sağlar: eğer tanrılar orada ise 

yaratacak neleri var? Bu insanlar için beni sürekli yeni bir şeyler yapmaya tahrik ediyor, 

benim hararetli yaratma arzum; çekiç de taşa böyle  yönelir. Ah, siz insanlar; taşta bir suret 

uyur gibi gelir bana, suretlerin sureti! Ah! ki o en sert, en çirkin taşlarda uyumak zorunda. 

Şimdi, benim çekicim acımasızca kendi hapishanesine öfke duyuyor. Taştan parçalar 

ufanıyor: Bu ne ifraz eder benim için! Bunu nihayete erdirmek istiyorum; her şey en sessiz, 

en hafif hali ile geldi bir defa bana; bunların gölgesi düştü üstüme! Üstün insanın güzelliği 

bir gölge olarak geldi bana, beni tanrılardan yana daha ne ilgilendirir!.. Son bir bakış açısı 

vurguluyorum: altı çizili dize bunun için fırsat verir. Dionysosçu vazife için aidiyet çekicin 

sertliğinedir; ön koşul kararlı bir şekilde kendini yok etmeye istekli olmaktır. Emir: ‘Sert ol!’ 

bunun üstüne en bayağı kesinlik, tüm yaratıcıların sert olduğudur, esasen bu Dionysosvari 

doğanın bir namzedidir.”21 Ecce Homo’yu, 1889’da yazar, aklını yitirdiği yıl... 

"Tüm varlığı ile dünya" onu hiç de ilgilendirmemektedir. Dünyanın varlığı, kendini 

salt sersemlik, dolandırıcılık, yalan yüklü bir hakikatler dünyası  arkasında saklamıştır. 

Soyut varlık yerine gerçek hayattır karşısındaki. Genel, soluk hayat yerine detaylı, renkli, 

dolu olarak algılar etrafı. Bu derece hassas karşılıklar ancak anlaşılabilen üzerinde durmakla 

değil, sırlarla dolu olanın peşinde koşmakla mümkündür. Ağır ağır değil; ani hareketlerle, 

tabiri caizse basamakları zıplayarak (üçer beşer atlamak ne kelime) yapar bunu. Alışıldıktan, 

klişeden kaçınır (belki antik Yunan takıntısı bunun biraz dışında kalabilir), anlaşılmama 

kaygısı ile yalan söylemektense anlaşılmamaya mahkumiyeti kabul eder baştan. (Er ya da 

geç birilerinin sesini duyacağı ümidini saklı tutmakla beraber).   

Spiegel Dergisi’nde ( Eylül1966) yayınlanan bir mülakatında Heidegger meşhur 

cümlesini sarf eder: “Nur ein Gott kann uns helfen.” (Bize sadece bir tanrı yardım edebilir.). 

Çoğu modern yorumunda bu ifade, bizi ancak bir tanrı kurtarır şeklinde algılanır. 

Nietzsche’nin karşı çıktığı da işte tam da budur. Tanrı’yı ölü addeden22 bir filozof, onun 

varlığını zaten kabul etmiş demektir. O halde reddediş yerine, tanrının yardımını hak 

                                                 
21Ecce Homo, s.102. 

 
22“Got ist tot” Tanrı ölü(dür), anlamındaki bu cümle Alman filozof Friedrich Nietzsche’nin felsefede dönüm 

noktası kabul edilen anlayışının hülasası gibidir. (tot sıfattır, yani öldü yerine ölü demek daya uygun) İlk olarak “Die 

fröhliche Wissenschaft” adlı dergideki “Der tolle Mensch” başlıklı, aforizma 125’te (Die fröhliche Wissenschaft, 3. 

Buch, Aphorismus 125, “Der tolle Mensch”, s. 480.) zikredilen bu ifadenin teolojiye bir slogan olarak girişi Time 

dergisinin 8 Nisan 1966 sayısına kapak yapılmasından sonra olsa gerek. Daha ziyade bir gözlemci olarak tavrını 

gösterir Nietzsche. Zamanının harap ve kokuşmuş Hristiyanlık'ı onu bu tepkiye mecbur kılar. "Tanrı'nın ölümü" 

meselesi aslında Hegel menşeli olmalı. “Yeni dönemin dini ne üzerine kurulu- Duygu: Tanrı bizatihi bir ölüdür.”  

(bkz: Henrici, Peter; Hegel für Theologen, Academic Press Fribourg, 2009, Böl: Der Tod Gotte beim jungen Hegel, 

s.111-132.) Nietzsche adı geçen yazıda şu şekilde yakarır: “Tanrı nerede? diye bağırdı, bunu size söylemek istiyorum. 

Onu biz öldürdük. Sen ve ben! Hepimiz onun katiliyiz! Ama biz bunu nasıl yaptık! Denizi içip bitirmeye nasıl 

muvaffak olduk. Tüm ufku silip atacak süngeri bize kim verdi? Yeryüzü, güneşinden azat olurken biz ne ile 

meşguldük? Şimdi kendini nereye taşıyor? Biz kendimizi nereye taşıyoruz? Bütün güneşlerden uzağa? Bu uzaklaşma 

süresince takılıp düşmedik mi? Ve geriye, yana, ileriye ve tüm yönlere? Herhangi bir yukarı veya aşağı hala mevcut 

mu? Sonsuzluğun yokluğundan mütevellit bir yanılgı hasıl olmuyor mu? Odanın boşluğunu solumuyor muyuz? Oda 

daha soğuk olmadı mı? Gece ve daha fazla gece, ardı ardına gelmez mi?  […] Tanrı ölü! Tanrı ölü kalacak! Ve onu 

biz öldürdük! Bütün katillerin katili, biz kendimizi nasıl teselli edeceğiz!” (Bkz: Duman, Mehmet Akif; Mimesis, 

“Nietzsche” bölümü, 2014.) 
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etmeyen, alakasının kesildiği bir dünya tasavvuru Nietzsche’yi insanlığın yalnızlığı üzerine 

düşündürür. Hayalci olmaya gerek yoktur zira. 

Tanrı'nın işi insanları, yukarı taşımaya çalışır; ondaki eksiklikler yeterince fazladır. 

Bir üstinsan olunabilirse ancak, zaman dolmadan gelirse o zaman insanî duygular 

kurtulabilir.23 Bazen ümitsizliğe düşüp başka bir tanrı tasavvuruna (mein unbekannter 

Gott...) ihtiyaç duyar.24 (Heidegger'e tebessüm ettiren bir cümle) 

Nietzsche’nin imana gelmesini beklemek yahut ailesindeki tüm kadınların25 bir araya 

gelip hazırladıkları çaya uyku ilacı atıp onu etkisiz hale getirmek kilisenin en büyük 

hayallerinden olsa gerek. Zihnî melekelerini kaybettikten sonra bıyıklarının daha da uzayıp 

ağzını kapatması belki de onların bedduası idi (!) 

                                                 

23Nietzsche, Friedrich: Böyle Buyurdu Zerdüşt, yay: Giorgio Colli ve Mazzinio Montinari, de Gruyter, 1999, s.19. 

(tüm alıntılar bu yayın evinin serisindeki kitaplardan yapılmıştır) 

Bu üst(ün)insan metaforunun Naziler için ne ifade ettiği ve nasıl kullanıldığı oldukça tafsilatlı bir çalışma 

konusudur. 

24Nietzsche, Friedrich: Dionysos-Dithyramben, yay: Giorgio Colli ve Mazzinio Montinari, de Gruyter, 1999, s.401. 
(müstakil nüshada 30 sayfalık kitap, s.21) 

25Malum olduğu üzere karşılıksız aşklarından başka 1850’den 1856’ya kadar Naumburg’taki evlerinde annesi, kız 

kardeşi, büyük annesi, iki evlenmemiş teyzesi (Tante almanca hala anlamına da gelir) ve bir hizmetçi kadınla birlikte 

yaşamak sureti ile yeteri kadar kadın tesiri altında kalmıştır. 

Nietzsche bir kadın düşmanı mıdır? Konumuzun dışında olmasına rağmen mevzu Nietzsche olunca her şey birbiri 

ile anlaşılmaz biçimde bağlantılı olduğu için bu konuya da kısaca değinelim: 

 

Muhalif 

İlk bakışta Nietzsche “maço” tavırlı ve kadınların özgürleşmesine karşı duran biri olarak görülür. Bu muhtelif 

yerlerinde Böyle Buyurdu Zerdüşt’ün zikredilir: 

 

"Cesur, umursamaz, alaycı, şiddete meyyal- böylece bilgelik istiyoruz: o bir kadın ve daima, sadece savaşçıları 

sever. (Zarathustra I, Vom Lesen und Schreiben, s.49) 

 

"Kadın! Bana küçük hakikatini ver." dedim. Ve yaşlı kadın şöyle dedi: "Kadınlara gidiyorsun? Kırbacı unutma!" 

(Zarathustra I, Vom alten und jungen Weiblein, s.86) 

 

Şöyle erkek ve kadın istiyorum: biri savaşta yetkin, diğeri doğurmada yetkin; ama her ikisi de kafa ve bacaklar ile 

dansta yetkin." 

(Zarathustra I, Vom alten und neuen Tafeln 23, s.264) 

 

Taraftar 

Ancak onun mektupları ve özel hayatı bunun tam tersini söyler. Basel’de profesörken (Temmuz 1874) bir kadın 

öğrencinin doktora programına kabul edilmesi için evet oyu veren (diğer 6 kişi hayır der) 4 kişiden biridir. Malwida 

von Meysenbug ve Lou Salomé ile samimiyeti olduğu malumdur. 

Kadın ve kadınlık üzerine, özellikle kadının “psikolojin zayıflığı” o sıralar ciddi anlamda tartışma konusudur.  

Nietzsche kadın özgürleştirilmesi, (aslında bir eğitim meselesi olarak: Ambivalenz der Umerziehung) hususunda daha 

ziyade “kadın sorunsalı” üzerinde durur: 

"Uygar Avrupa ülkelerinde birkaç yüz yıl eğitim ile kadınlar her şeyi yapabilir, ne isterlerse..." 

(Menschliches, Allzumenschliches I, “Sturm- und Drangperiode der Frauen”- 425, s.279) 
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“Delilik bireylerde nadirendir; gruplarda, partilerde, halklarda ve zamanlarda bir 

kuraldır. (olamazsa olmaz.)”26 diyen kişi en nihayetinde Wagner’in deliliğini sezdiği 

filozoftur. Bilgelikten deliliğe ve delilikten kendini sevmeye gidiş yahut kendini sevmenin 

kendi bilgeliğine duyulan hayranlık oluşu veya bu hayranlığın aptallığa dönüşmesi 

mümkündür. Richard Wagner, filozofların hastalıklarının nedenini "Onanie" (mastürbasyon) 

olarak adlandırır.27 

Fakat Nietzsche’nin esas korkusu başkadır: "Aziz olmak (kutsallaştırılmak) 

istemiyorum, şaklabanlığı dahi tercih ederim... Belki ben bir şaklabanım... Ve buna rağmen 

veya çok defa rağmene rağmen...."28 Deliliği bariz bir hal aldığında otobiyografik eseri Ecce 

Homo'da hektorlaşıverir Nietzsche. Bilhassa şu bölümlerde: "Warum ich so weise 

bin“ (Neden bu kadar bilge olduğumdur), "Warum ich so klug bin" (Neden bu kadar zeki 

olduğumdur.), "Warum ich so gute Bücher schreibe" (Neden bu kadar iyi kitaplar 

yazdığımdır), "Warum ich ein Schicksal bin" (Neden bir kader olduğumdur) Bu başlıkları 

okuyunca Wagner’e hak vermemek mümkün değil. 

Bıyığın yahut sakalın yapılan işle, karakterle, tavırla, hayat görüşü ile alakası 

olmadığını söylemek felsefeyi kısmen, Nietzsche’yi tamamen suretsiz bırakmaktır. Sakalın 

düşünür olmanın bir parçası sayılmaklığı en azından eski Yunan büstlerinden Sokrates, 

Platon ve Aristoteles'e ait olanları yan yana getirmekle kafiyyet bulur. Antisthenes, Epikur, 

Zenon, Metrodor, Chrysippos, Karnades ve daha onlarca filozof bu kimlik namzedini 

pekiştirir.29 Sakalı olmayan filozoflar olduğunu söyleyip itiraz etmek yerine Plutarch 

(MS.45-125)'un dediği gibi "Sakal ve palto tek başına filozof yapmaz." anlayışını muhalefet 

adına genişletmek yeterlidir. Bu, "Her sakal sahibi filozof değildir" şeklinde çevrilebilecek 

Arap atasözünün anlamca özdeşidir. Aulus Gellius (MS.130-170) benzer bir şekilde "Sakal, 

uzun süre filozof yapamaz" diyerek sakalın düşünür için ön izleme esnasında ne kadar 

mühim bir unsur olduğunu vurgular. Belki de sakal hiçbir şey ifade etmez: "Eğer sakal 

sahibi olmak bilgiçliğin işareti olsa idi; teke, Platon ile aynı seviyede olurdu." der Lukiam 

(MS.120-180) 

Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799)'in aklın ve mantığın sekteye uğradığı 

zamanları tanımlamak için "hiç kimsenin sakal sahibi olmadığı zamanlardaki gibi..." ifadesi 

                                                 

26
Jenseits von Gut und Böse, 156, s.100. 

27Nietzsche o zamanlar henüz hasta değildir; Nietzsche’nin doktoru Dr. Eiser’e, 23. Ekim 1877. 

28
Ecce Homo, Warum ich ein Schicksal bin, s.365. 

29 Felsefenin bir ilim olarak edindiği yer, temsilcilerinin seleflerine benzememe eğilimi haliyle tetikleyecektir; 

yahut zamanın modası. Thales, Pythagoras, Heraklit, Parmenides, Anaxogoras, Demokrit, Protagoras, Diogenes, 

Zenon, Epikur, Pyrrhon gibi antik çağ filozoflarının sakallı olmasına mukabil; Anselm von Canterbury, Abaelard, 

Thomas von Aquin, Meister Eckhart, Wilhelm von Ockham, Nikolaus von Kues gibi Orta Çağ filozofları sakalı terk 

eder. Sonraki zamanlarda Bacon farklıdır; top sakallı... Descartes ve Hobbes da kimseye benzemez; top sakalın çene 

kısmı kesilir. Sipnoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, Rousseau, Kant, Fichte, Schelling sakalsızdır. Hegel nasıl 

olur da diğerleri gibi görünür; faulleri uzar. Schopenhauer keza... Dönüm noktası Feuerbach’tır. Yine alışıldık filozof 

görüntüsüne bürünülür; Marx, Bakunin... Bize tanıdık gelen ilk suret belki de Wittgenstein’dır. O, Popper, Adorno, 

Derida hiç de filozof gibi görünmez. Buraya kadar olanlar tesadüf olabilir, ya bıyıkları olan bir filozof olmaması? 

Nietzsche gibi bıyıkları olan bir filozof olmaması? 
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bize meselenin halli için ilk ciddi ipuçlarından birini verir. Düşünmeye başlayan insanın 

sembolüdür sakal. 

"Bir cinsiyet sembolü olarak sakal suratın orasında ahlaksızca durur. Bu yüzden 

kadınlar onu sever." diyen Arthur Schopenhauer (1788-1860) bile aslında Platon'un 

sakalının Aristoteles'inkinden daha uzun olduğunu keşfeder; muhtemelen  Kant'nın köse 

olmadığını biliyordur ve Hegel'in uzun faullerinden herkes kadar rahatsızlık duymuştur. 

(kendisi de daha sonra aynısına sahip olmasına rağmen) Ta ki Marx ortaya çıkana kadar. 

Sakal, arkasına saklanılan bir perdedir bazen de. Peygamberlik iddiasında bulunanı 

test etmenin tek yolu sakalının dayanıklılığından başka ne olabilir? Bazen şekli ile 

oynamaya kalkılabilir: "Birçok insan sakallarını kendilerini de düzelteceğini düşünerek 

keserler." der Prof. Michael Marie Jung (1940- ?) Altından çıkan sakalın, mutlaka daha "öz" 

olacaktır. 

Kılı ve keli, insan ile ve hassaten filozof ile özetlemek yanlış olduğu kadar Nietzsche 

için anlamlıdır. "Biri sakalını yakmadan, kalabalıklar içinde gerçeğin meşalesini taşımak 

neredeyse imkansızdır." der Georg Christoph Lichtenberg. Muhtemelen bunu hakikat, sırtına 

binip de hakikat onu iki büklüm yaptıktan sonra söylemiştir. Ya sakallarını kaybetti ise 

Nietzsche, ya "sakal içeri doğru büyüdükçe rahatsızlık verdi" ise ona. (Manfred Hinrich) 

(1926- ?) 

Pala bıyık yahut pos bıyık şeklinde dilimize çevirebileceğimiz ve aslında bir köpek 

cinsinin suret-i ifadesi olan " schnauzer" Nietszsche yaşlandıkça güçlenir. Bıyık yahut sakal 

ile felsefi güç arasında ilişki onun ideolojik kullanımı dönerken, köşe başında Heideger 

çıkar karşımıza. 1933'ten itibaren Hitler bıyıkları uzamaya başlar suratında. 

KUTSANMIŞ SAKAL 

Nisa (4) suresi 119. ayet: “Veleudillennehum veleumenniyennehum 

veleâmurannehum feleyubettikunne âżâne-l-en’âmi veleâmurannehum feleyuġayyirunne 

ḣalka(A)llâh(i)(c) vemen yetteḣiżi-şşeytâne veliyyen min dûni(A)llâhi fekad ḣasira ḣusrânen 

mubînâ(n)” 

Tam anlam şöyle: Onları doğru yoldan saptıracağım, olmaz isteklere sürükleyeceğim, 

putlara hayvanlar adatacağım da onların kulaklarını yarmalarını, Allah'ın yarattığını 

bozmalarını emredeceğim. Allah'ı bırakıp Şeytan'ı dost edinen, apaçık bir zarara düşmüş, 

ziyana uğramıştır. (Abdülbaki Gölpınarlı) 

Allah'ın yarattığını bozmak, sakalı kesmek olabilir mi? Muhtelif meallerde küçük 

anlam uyuşmazlıkları olmasına rağmen30 anlam farkı iki kelime üzerinde yoğunlaşır. 

                                                 
30

"...Allah'ın yarattığını değiştirme..." (Ali Bulaç) 
"...Allah'ın yaratılıştaki kanun ve prensiplerini değiştirecekler." (Abdullah Parlıyan) 

"...Allah'ın yarattığını değiştirecekler." (Ahmet Varol) 

"...Allah'ın koyduğu dini, düzeni, yaratılışa uygun özellikleri, kanunları, safiyeti, masumiyeti, yapılan taahhüdü, 

kurulan düzeni bozarak değiştirecekler." (Ahmet Tekin) 

"Allah'ın yarattığını (putlaştırarak, aslından çıkararak) değiştirecekler." (Ali Fikri Yavuz) 

"...Allah'ın yaratışını değiştirecekler!" (Bayraktar Bayraklı) 

"...Allah'ın yarattığını değiştirecekler." (Cemal Külünkoğlu) 

"...Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim..." (Diyanet İşleri Eski Meali) 

"...Allah’ın yarattığını değiştirecekler." (Diyanet İşleri Yeni Meali) ifadeye bir de not düşülmüştür: "Allah’ın 

yarattığının değiştirilmesi, hem maddî alanda, hem de fıtrat alanında gerçekleşebilir. Zamanımızda yeryüzünde doğal 

dengeyi bozucu her türlü girişimi, bu çerçevede değerlendirmek mümkündür." 
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Yaratıklar mı yaratış mı? Değiştirmek mi tahrif mi? Allah'ın yarattıklarını değiştirmek 

dönüşlü bir eylemi işaret etmez, bilakis etkendir ve bir kişi tarafından diğerine doğru yapılır. 

Ancak "Allah'ın yaratışını" değiştirmek, kişi kendine müdahale ettiği vakit dönüşlü bir fiil 

halini alır ve sakalı kesmek eylemini de kapsar. “Halkallah” kelimesi ismi meful olarak, 

"yaratıklar"; mastar olarak da "yaratma, yaratış, yaratılış" anlamına gelir. Yani eylem hem 

etkilemeli, hem de etkilenmelidir. Diğer fiil değiştirmek ise olumlu anlamdan çok olumsuzu 

içerir; yani tagyir ifadesi daha denk düşmektedir. Kanaatimizce bu ayetten sakal kesmenin 

haramlığını çıkarmak şu izahtan sonra biraz hafif kalacaktır. Öncelikle ifade bağlantılı 

veriliyor; tam ifade: 

"Onlara mutlaka emir vereceğim de davarların kulaklarını yaracaklar; onlara 

muhakkak emredeceğim de Allah'ın yaratışını/yarattıklarını değiştirecekler." (Yaşar Nuri 

Öztürk) 

O halde davarların (davar yerine hayvan, deve de denmektedir ki "  َِنأعَام  kelimesi " اْلأ

bilhassa sığır anlamına gelir.) kulağını yarmak ile Allah'ın yarattıklarını yahut yaratışını 

değiştirmek arasında bir ilgi olmalıdır. Diyanet'in yeni mealinde bu eylemin sebebi "putlara 

adamak için", Diyanet Vakfı Meali'nde ise: "putlar için nişanlayacaklar" ibaresi geçer 

parantez içinde. Mâide 103: "Allah, ne bahireyi meşru kılmıştır, ne saibeyi, ne vasilayı, ne 

de hamı; fakat kafir olanlar, Allah'a, yalan yere iftira ederler ve onların çoğunun da aklı 

ermez."31 

Davarın (koyun ve keçinin bir nevi ortak adı) kulağını yarmak ile yaratılış 

düzenine/tertibine müdahale etmek arasında nasıl bir alaka olabilir? Bu Şeytan'ın bir 

                                                                                                                                               
"...Allah'ın yarattığını değiştirecekler..." (Diyanet Vakfı Meali) 

"...Allah'ın yaratıklarını değiştirmelerini..." (Edip Yüksel) 

"...Allah'ın yaratışını değiştirecekler..." (Elmalılı Hamdi Yazır) 

"...Allah'ın halkını tağyir edecekler..." (Elmalılı Hamdi Yazır; sadeleştirilmemiş) 

"...Allah'ın yarattığını değiştirecekler..." (Hasan Basri Çantay) 

"...Allah'ın yarattığını şüphesiz değiştirecekler..." (Hayrat Neşriyat) 

"...Allah Teâlâ'nın yarattığını tağyir edeceklerdir..." (Ömer Nasuhi Bilmen) 

"...Allah'ın yarattığını değiştirecekler..." (Suat Yıldırım) 

"...Allah'ın yaratışını değiştirecekler!" (Süleyman Ateş) 

"...Allah'ın yarattığını değiştirecekler..." (Şaban Piriş) 

"....Allah'ın yarattığını değiştirecekler." (Ümit Şimşek) 

"....Allah'ın yaratışını/yarattıklarını değiştirecekler." (Yaşar Nuri Öztürk) 

"...to deface the (fair) nature created by Allah." (Allah'ın yarattığı makul doğayı/doğalı tahrif etmek: Yusuf Ali) 

"I will command them and they will change Allah's creation." (change Allah's creation : Allah'ın yarattıklarını 

değiştirmek) (M.Pickthall) 

"...... werden sie ganz gewiß Allahs Schöpfung ändern". (islam.de) 

 

Deface:bozmak, tahrif etmek; change: değiştirmek, bozmak, dönüştürmek; tagyir: başkalaştırma, değiştirme, 

bozma; iyiyi kötüye kalb etme; ändern: değiştirmek, düzeltmek. 

 
31

Müslümanlıktan önce, Araplar, bir dişi deve beş defa doğurur da beşinci yavrusu erkek olursa o devenin kulağını 

yararlar, kıra salıverirlerdi. Buna ne binerler, ne yük yüklerlerdi. Bu deveye "Bahire" adını verirlerdi (al-Müfredât, s. 

36. Muhammed-ibn-i Abdülmelik-ibn-i Hişâm: Sıret-ün-Nebî, Ezher Prof.lerinden Muhammed Muhyiddin 

Abdülhamid'in haşiyeleriyle, Kahire, 1937-1356, C. I, s. 95-98). Bir derde uğrayan, bir hastalığa tutulan, bir dileği 

bulunan, bir deve adardı. Derdi veya hastalığı geçince, yahut dileği olunca bu deveyi koyuverirdi. Başı boş dolaşan, 

yemden, sudan men edilmeyen bu deveye "Saibe" denirdi (Ragıb-ı İsfahani, bunun da bahire gibi beş batın doğurmuş 

dişi deve olduğunu söylüyor: s. 246. Siret-ün-Nebi, aynı cilt, aynı sahifeler). Koyun, dişi doğurursa yavrunun 

kendilerine, erkek doğurursa putlara ait olduğunu kabul ederlerdi. İkiz olarak dişi ve erkek yavrusu olursa dişi, erkek 

kardeşine kavuştu derler ve erkeği de dişi yüzünden kurban etmezlerdi. Buna "vasile" adı verilirdi (al-Müfredat, s. 

446-547, Sire, s. 95-98). Erkek bir deveden on döl alınmışsa onun sırtı korunmuştur derler, üstüne binmezler, yazıyla 

koyuverirler, sudan, yemden menetmezlerdi. Buna da "ham" denirdi. (Abdülbaki Gölpınarlı Meali) 
 



 

The Journal of Academic Social Science Yıl: 2, Sayı: 5, Eylül 2014, s. 165-184 

176 
 

Mehmet Akif Duman 

iddiasıdır: "Senin kullarından belirli bir pay elbette alacağım. Yemin olsun, onları 

saptıracağım, onları kuruntulara/hurafelere/anlamını bilmeden okumaya mutlaka iteceğim. 

Onlara mutlaka emir vereceğim de davarların kulaklarını yaracaklar; onlara muhakkak 

emredeceğim de Allah'ın yaratışını/yarattıklarını değiştirecekler." (Nisâ 118-119) 

İlki olmasa da sonraki birçok kopyalama/ klonlama işlemi kulak dokusundan hücre 

alınarak gerçekleştirilmiştir. Hayvanların32 kulağı kesilerek/yarılarak Allah’ın yaratılışı 

değiştirilecek yahut bu yaratılışa müdahale edilecek hale gelinmiştir. 

2006'da Panayiotos Zavos ve Karl İllmensee tarafından, Amerika'da ilk kez kısır bir 

erkeğin vücut hücrelerinden elde edilen genotip, 16 yumurtalık hücresine (13 inekten ve 3 

eşinden) taşınmıştır. 7 inek, bir insan yumurta hücresinden bir embriyo keşfederler. Bu bir 

rahim içine yerleştirilse de bir hamilelik ile sonuçlanması muhtemel değildir.33 2008 yılında 

Amerikalı doğurganlık uzmanı Samuel H. Wood, kendi cilt hücrelerini embriyoya implante 

eder. Ama uzman bunu daha sonra imha etmeyi uygun bulur. Hücrenin pluripotent safhaları 

araştırılmamasına rağmen, bu ilk kez bir insanın klonlanması olarak addedilebilir. 2013 

yılında, çocukların donör hücrelerinden çekirdek transferi ile pluripotent insan kök hücreleri 

elde edilmiştir. Bu kök hücre keşfi bilhassa pankreas; kan, kalp, karaciğer ve sinir hücreleri 

                                                 
32

Sırası ile şu hayvanların klonlanması başarı ile gerçekleşmiştir: 
1996-2005 arasındaki kolon türleri için bkz: Michael Detering: Aufmarsch der Klon-

steak, M.Detering/ Wirtschaftswoche, Nr. 6, 2009, S.72–78. 

Koyun (Dolly, Temmuz 1996), ev faresi (Cumulina, Aralık 1997), sığır (Temmuz 1998), keçi (Ekim 1998), domuz 

(Mart 2000), muflon (Temmuz 2000), gaur (Ocak 2001) ve ev tavşanı (Mayıs 2001), ev kedisi (CC, Aralık 2001) ve 

Norveç sıçanı (Kasım 2002), katır (Mayıs 2003) ve at (Prometea, Mayıs 2003), Afrika yaban kedisi (Ağustos 2003), 

geyik (Mart 2004), dağ gelinciği (Mart 2004), manda (Mart 2005), ev köpeği (Snuppy,Nisan 2005) und kurt (Ekim 
2005). 2007’de kök hücre araştırmacıları ilk kez bir Hint maymunu (Rhesus macaque) klonlar 

J. A. Byrne ve diğerleri.: Producing primate embryonic stem cells by somatic cell nuclear transfer,  In: Nature, C. 

450, 22 Nov 2007, s. 497–502. 

Bkz: http://www.dw.de/erstmals-affe-geklont/a-2912944?maca=de-rss-de-all-1119-rdf          Erişim 25.05.2014 

2009’da araştırmacılar Dubai kökenli hörgüçlü bir deve klonlar. Günümüzde yüksek sportif başarıya sahip 

damızlık atlar klonlanmaktadır. 2008'de yedi adet uyuşturucu koklama köpeği Güney Kore'de başarı ile klonlarlar; 

amaç meşhur uyuşturucu avcısı köpek Chase (Golden Retriever türü)'in başarısına sahip olabilecek köpekler 
üretmektir. 

1990'dan beri klonlama tekniği insanlar tarafından bitki ve hayvanların düzenli çoğalımı ve faydalı sonuçlar 

edinimi adına kullanılmaktadır. 2014'dan itibaren transgenik domuzlar ilaç endüstrisinde denek olmak üzere 

kopyalanmıştır. Genleri üzerinde yapılan değişikliklerle, domuzlar birçok hastalık için daha duyarlı hale getirilir. 
Klonlamada başarı oranı %75 civarındadır. 

Bkz: http://www.bbc.com/news/science-environment-25576718 

33
P. M. Zavos ve K. Illmensee: Possible Therapy of Male Infertility by Reproductive Cloning: One Cloned Human 

4-Cell Embryo. In: Arch. Androl 2006, Jul- Aug; 52 (4) s.243-254. 
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üzerinde yoğunlaşır.34 2014'te ilk kez bir nükleer hücre transferi bir insan hücre çekirdeği ile 

yetişkin bir insandan gerçekleştirilmiştir.35 

Şu halde bir insanın kopyalanması mümkün iken, Şeytan’ın yapmayı vaat ettiği oyun 

gerçekleşmişken saç yahut sakalın mevzusunu etmek gayet lüzumsuz olacaktır. 

Tevratta sakal kesmek kati surette yasaklanır.36 Kuran-ı Kerim’de sakal yalnızca bir 

yerde doğrudan geçer.37 Sakal bırakmanın yahut kesmenin hükmünden söz edilmez Kuran-ı 

Kerim’de. Sadece bazı hadislerden edinilen hükümler tatbik edilmiştir. Hz. Peygamber sakal 

bırakmayı yaratılışa uygun bir davranış sayar.38 Müşrik ve Mecusiler'e benzememek için 

yahut tavsiye niteliğinde sebep belirtilmeden sakalın bırakılması ister.39 Birçok İslam 

aliminin konuya ilişkin değerlendirmesi ise bunun günah değil, daha ziyade mekruh olduğu 

yönündedir.40 Ayrıca izahını kısaca verdiğimiz Nîsâ 4/ 119 delil gösterilerek sakalı kesmenin 

kadınlara benzemek olduğunu ve Allah’ın yarattığı şekli bozmak anlamına geldiği için 

katiyyen yasak olduğunu savunanlar da vardır.41 

Sakal bırakılması emrinin benzeri diğer emirlerden farklı algılanmasında sakalın 

İslam coğrafyasındaki toplumsal anlamının katkısı olmalıdır. Nitekim öteden beri birçok 

toplumda mûtat şekilde uzatılmış sakal bilgelik, saygınlık, heybet ve vakar gibi olumlu 

niteliklerin işareti gibi düşünülmüştür.42 

İstisnaları vardır elbette, istisnaları çoktur. 

Pozitivist felsefenin İtalya'nın erken bilimsel kriminolojisine tesiri malum. (Bilhassa 

kriminolog ve physiognomist Cesare Lambroso43) ki bu zat-ı muhterem, Nietzsche 

                                                 
34Masahito Tachibana ve 23 meslektaşı: Human Embryonic Stem Cells Derived by Somatic Cell Nuclear Transfer, 

David Cyranoski tarafından 15 Mayıs 2013’te yayınlanır. 
Bkz: http://www.nature.com/news/human-stem-cells-created-by-cloning-1.12983         Erişim: 25.05.2014 
35Young Gie Chung ve meslektaşları: Human Somatic Cell Nuclear Transfer Using Adult Cells. In: Cell Stem 

Cell , 2014. 
Bkz: http://www.cell.com/cell-stem-cell/abstract/S1934-5909(14)00137-4                      Erişim: 25.05.2014 
36

Levililer 19/27: Başınızın yan tarafındaki saçları kesmeyecek, sakalınızın kenarlarına dokunmayacaksınız. 
37

Tâhâ 20/ 94: Anam oğlu dedi, sakalımı, başımı bırak benim, gerçekten de, sözüme tam uymadın da 

İsrailoğulları'nın arasına ayrılık saldın diyeceğinden korktum. (Gölpınarlı) 
38Buhârî, “Libâs”, 62; Müslim, “Tahâret”, 56 
39Buhârî, “Libâs”, 67; Müslim, “Libâs”, 80 
40

Hanefîlerde tahrîmen mekruh; İbn Abidîn: Reddü'l-muhtâr (Kahire) II, 418; Cezîrî, Mezâhibü’l- erbaʿa, II, 45-46. 
41Buhârî, “Libâs”, 62 
Genel kaynak: İsmail Yalçın: İslam Ansiklopedisi TDV, “Sakal”, C.36, S.1-2. 
42Gazzâlî, İhyâʿ, C.I, s.144. 
43İtalyan adlî tıp profesörü, psikiyatr.(1836-1909) 
Yahudi asıllıdır, birçok farklı özelliği kişiliğinde barındırır. Kendini sık sık sosyalist, pozitivist, ırkçı ve öjenikçi 

(Eugeniker) olarak vasıflandırır. Onun "kutuplaşma teorisi" (polarisierende Theorien)nin değeri, karşıt çalışmalar 

vesilesi ile tartışılsa bile etkili olduğu su götürmez bir gerçektir. Onun anatomik özellikleri vasıtası ile suçluları tasnif 

yöntemi çok sorgulanan bir kriminologij gelenek başlatır, ki bu teori birçoğuna göre biyolojik kaynaklı  şüphe ve ön 

yargılarla doludur. Bugün aslında pek de geçerliliği kalmamıştır. Biyolojik-genetik önceden belirlemeler ile kötülük 

veya suça eğilim potansiyeli bugün birçok bilim insanı tarafından reddedilmiştir. 

Lambroso'nun kriminal biyolojik tezi Nazi'lerin akıl hastalarını ve suçluları elimine etme (nesli temizleme) 

stratejisinin (tıbbi öjenik) fikri dayanaklarındandır. İtalya'daki kafatası koleksiyonu için kafataslarını aldığı insanların 

soyundan gelenler bunların iadesini ve onurlu bir şekilde gömülmelerini isterler. 

Bkz:Mariacarla, Gadebusch Bondio: Die Rezeption der kriminalanthropologischen Theorien von Cesare Lombroso 

in Deutschland von 1880–1914, Matthiesen, Husum 1995 (Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der 

Naturwissenschaften; H. 70) 
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tarafından da büyük bir hevesle idrak olunur.44 Pozitivizmin ülkemizdeki önemli 

temsilcilerinden biri bize kaidevi bir istisna vermektedir. 

 

ABDULLAH CEVDET’İN KIBLESİ 

(9 Eylül 1869 Malatya; 29 Kasım 1932 İstanbul) 

1869 doğumlu Abdullah Cevdet45, ailesinden edindiği ve çevresinin taktir ettiği dini 

eğitimi, Mekteb-i Tıbbiye’deki materyalist eğilimlerden etkilenerek kısa sürede kaybeder. 

Doğabilimsel materyalizmin en büyük ve en verimli ismi Ludwig Büchner’in “Kraft und 

Stoff”46 isimli eserini Fizyolociya-i Tefekkür adıyla çevirdiğinde henüz 21 yaşındadır. Bazı 

                                                 

44
(August Strindbergs’in mektubu: Aralık başları 1888) 

Beyefendi, 

Hiç şüphesiz insanlığın en aklî derinliğe sahip kitabını verdiniz (Nietzsche, Götzen-Dämmerung'un bir kopyasını 

göndermiştir daha evvel); ki bu önemsiz bir şey değildir. Tanrısal kelimeler paketini insanların yüzüne tükürmek ve 

muhtemelen bunu talep etmek cesaretine sahipsiniz. Bu yüzden size müteşekkirim. Ruhun tüm bağımsızlığı ile suçlu 

türlerine müteallik bir şeylere ulaşmak istiyorsunuz! Lambroso tarafından resimlendirilen (ve fotoğraflandırılan) 

"L'homme criminel" isimli eserdeki yüzlerce fotoğraf üzerinde çalışınız. Ve aşağılık insanın, bayağı hayvan olduğunu 

onaylamak zorunda kalacaksınız. Dejenere, sıska, gerekli becerilerden yoksun; kendi arzularını ve gücünü yasalar 
yerine koyarak hukukun yolundan çıkanlar... 

L'homme criminel için: 

http://classiques.uqac.ca/classiques/lombroso_cesare/homme_criminel_1887/homme_criminel_1887.html 

L'anthropologie criminelle için: 

http://data.decalog.net/enap1/liens/gallica/gallica_0062.pdf       Erişim:28.05.2014 

45
Abdullah Cevdet için istifade ettiğimiz başlıca kaynaklar: 

Hanioğlu, M. Şükrü: Bir Siyasal Düşünür Olarak Dr. Abdullah Cevdet ve Dönemi, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1981. 

Hanioğlu, M. Şükrü: İslam Ansiklopedisi TDV, “Abdullah Cevdet”, C.1, s.90-93. (bilhassa mu maddeyi esas 
aldık) 

Ülken, Hilmi Ziya: Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken yay., İstanbul, 1979, s240-254. (yeni basım İş 

Bankası Kültür Yayınları, 2013) 

Günay, Nasuh: "Dr. Abdullah Cevdet ve Görüşleri", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.1, 
yıl: 1994, Isparta, s.213-223. 

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AYK Atatürk Kültür Merkezi, C.I, 2002, s.46-47. 

Özdalga, Elisabeth: Late Ottoman Society: The İntellectual Legacy, Soas/ Routledge Curzon Studies on the Middle 
East, 2011, s.84-89. 

 
46Beş yıl içinde yirmi bir kez Almanca baskısı çıkan ve sayısız yabancı dile çevrilen, zamanı için alışılagelmişin 

dışında bir bestsellerdir. 
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çeviriler ve materyalizm muhtevalı (bilhassa İslam âlimleri ile biyolojik materyalizmi 

savunan filozofların fikirlerini bağdaştırmaya çalıştığı eseri Fünûn ve Felsefe mühimdir) 

eserler yazar. İttihat-ı Osmânî Cemiyeti ki daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti adını 

alacaktır, kurucularındandır. 

1894’de Büchner'in Natur und Geist 47 adlı eserini Goril adıyla yayımlar. Sonra daha 

mühim bir iş olduğunu düşündüğü (cemiyetin Ermeni olayları dolayısı ile yayınlayıp 

dağıtma kararı aldığı) beyannameyi kaleme alır. Bu nedenle yapılan soruşturmada "erbab-ı 

fesaddan olduğu " tespit edilerek otuz üç arkadaşıyla birlikte tutuklanır. 1896’da 

Trablusgarp’a sürülür, mahkumiyeti sırasında şehirde dolaşmasına izin verilir. Ahmed Rıza 

ve Mizancı Murad beylerle sürekli haberleştiği gibi gizlice Mizan, Meşveret ve Mechveret 

Supplement Français dergilerine imzasız veya "Bir Kürd" takma adı ile yazılar gönderir. 

Faaliyetleri öğrenilince Fizan’a sürülecekken önce Tunus’a kaçar, oradan da esas vatanı 

Paris’e (!) Bu sıralar yayınladıkları yazılarında genelde “Bir Kürd” takma adını kullanır. 

II. Abdülhamid'e karşı, dini vecibelerini yerine getirmediği için gerçek halife 

sayılmaması yolunda yapılan muhalefetin de önde gelen isimlerindendir. 1898'de Osmanlı 

mecmuasının yayımında ciddi maddi sorunlar ortaya çıkınca ilk satışını yapar. İki arkadaşı 

ile birlikte (İshak Süküti ve Tunalı Hilmi) gazetede yazı yazmamak şartıyla, 1500'er Frank 

para ve ömür boyu 12 altın aylık tahsisat almak kaydıyla yayını durdurmaya söz verir. 

Abdullah Cevdet için söz vermek pek bir anlam ifade etmediği için Paris'te oturmakta 

beraber dergiye gizlice yazı yazmayı sürdürür. Haliyle ihtisası kesilir. 

Tarih, kısa vadede yine tekerrür eder; 1899' da sarayla yine anlaşıp Viyana sefareti 

tabipliğine getirilir ve “bir daha ihtisas alanı dışında hiçbir yazı yazmayacağına dair” bir de 

taahhütname imzalar. Sonuç yine aynıdır, el altından Osmanlı mecmuasına yazılar 

göndermeye devam eder. Abdullah Cevdet, onun faaliyetlerini saraya bildiren Viyana sefiri 

Mahmud Nedim Bey'e (Paşa) karşı fiziksel saldırıya varan tecavüzkar tavırları sebebiyle; 

sefaret, Avusturya polisine baş vurur. Avusturyalı parlamenter Pernerstorfer48 tarafından 

ülkede kalması için verilen gensoru(?) önergesine rağmen, sınır dışı edilmesine karar verilir. 

(17 Eylül 1903). 

Presburg'a geçer. Ağır hakaretlerle eleştirdiği, gerçek halife sayılmaması gerektiğini 

savunduğu II. Abdülhamid'e affı için müracaat eder. Cevap haliyle müspet değildir. Paris’e 

                                                                                                                                               
 

47Büchner, Ludwig: Natur und Geist: Gespräche zweier Freunde und über den Materialismus und über die 

realphilosophischen Fragen der Gegenwart; in allgemeinverständlicher Form, Natur Press, 2012, 302s. (Pdf: Hamm 

1865) 
Pdf: http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10042407_00005.html     Erişim: 30.05.2014 
48Engelbert Pernerstorfer (1850-1918) 
Avusturyalı politikacı, gazeteci. 

“Deutsche Worte” isimli gazeteyi yayıncı ve redaktör olarak tek başına çıkarmak gibi bir kahramanlık dışında 

önemli bir icraatı yoktur. Victor Adler ile birlikte Sosyal demokrat partinin lideridir, Emek hareketinin Alman milli 

yönünü temsil ediyordu denebilir. Avrupa’nın meşhur insan hakları savunuculuğunun “bir Kürt” üzerinde 

yoğunlaşmasında ne maksat olduğunu izaha gerek yok. 

 

Leuthner, Karl: “Engelbert Pernerstorfer”, In: Sozialistische Monatshefte, 24 (1918), Heft 2, s. 87−92  
Pdf: http://library.fes.de/cgi-bin/digisomo.pl?id=01597&dok=1918/1918-01-22&f=1918_0087&l=1918_0092    

Erişim: 30.05.3014. 
Maderthaner, Wolfgang: “Pernerstorfer, Engelbert”, in: Neue Deutsche Biographie, C.20, Duncker & Humbold, 

Berlin 2001, s.193 
Pdf: http://daten.digitale-sammlungen.de/0001/bsb00016338/images/index.html?seite=209    Erişim: 30.05.2014 
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gider oradan. Ahmed Rıza Bey ve arkadaşları sözünden dönen, ikiyüzlü ve kıbleli bu 

adamın ihanetini sindirememişlerdir. Onu katiyetle aralarına geri almayacaklarını bildirirler. 

1904'te de Cenevre’de Jön Türk hareketi içerisinde açıkça anarşist eğilimler taşıyan 

tek teşkilat olan Osmanlı İttihat ve İnkılap Cemiyeti'ni kurar, Edhem Nuri ile birlikte. 

Ahmed Celaleddin Paşa'nın maddi yardımları ile Eylül 1904'te İctihad mecmuasını 

kurar. II.Abdülhamid ile hükumet erkanı hakkında ağır ifadeler sarf edilen Bir Rüya 

(Cenevre 1904) adlı eseri dolayısı ile aynı yıl İsviçre’den sürülür. Gıyabi olarak ömür boyu 

kalebentlik cezasına çarptırılır. 

Osmanlı hanedanının gerekli olmadığı yolundaki yazısı Jön Türk’ler tarafından bile 

hoşnutsuzlukla karşılanır. Tıpta ve edebiyattaki uzmanlığını din bilimlerinde ve felsefede de 

göstermek ister; R. Dozy49'nin “Essai sur l'histoire del'Islamisme”50 adlı kitabını Tarih-i 

İslâmiyyet ismiyle tercüme edip yayımlar. Peygamber Efendimiz'in hayatını marazi psikoloji 

ile açıklamaya çalışan kitap A. Cevdet’in din düşmanlığının ilanıdır aynı zamanda; eser 

birçok tenkit alır. Esere yazdığı girişte Doyz’i adeta peygamber ilan eder, hatta onun eseri 

zorba hükümdarların baskısı ile kaleme alınan tarih kitaplarından çok daha kıymetlidir ve 

onun nazarında Dozy gerçekleri dile getirip engin bilgisi ile hepimizi karanlıktan çıkardığı 

için hakiki Müslüman'dır. 

1910 yılı sonunda İstanbul'a döner. İctihad'ın yeni sayıları burada basılır; dergi bir 

mıknatıs gibi din düşmanlarını ve bölücüleri bir araya toplar. Dergi defalarca kapatılmasına 

rağmen bu rencide edici ve saygısızca üslup başka adlar altında devam eder.   

Bir kez daha Avrupa’ya hamle yapar A. Cevdet. İsviçre’nin hafızası bizimki kadar 

zayıf olmadığı için müracaatı reddedilir. 

Mütareke’den sonra yine dikkat çekme çalışmalarına girişir. Bu sefer halis bir İttihat 

düşmanı oluverir. Bu o kadar ani olur ki hızını alamayıp daha ne aleyhtarlık yapsam daha 

diye düşünürken aklına attığı imzalar gelir: “Bir Kürd”. İngilizler'le iş birliği yapan Kürt 

Teali Cemiyeti'nde de önemli roller üstlenir. II. Meşrutiyet döneminde de Roj-i Kürd ve 

Hetav-ı Kürd mecmualarında yazılar yazıp üstü kapalı olarak etnik ayrımcılık ve bölücülük 

propagandası yapar. Mütareke döneminde sesini yükseltir, “Jin” gazetesinde açık açık 

kafasındakileri kusar. Din düşmanı, ırkçı, bölücü, hain (hem mikro hem de makro), çıkarcı, 

gammaz, yalancı ve düzenbazlık vasıflarından ilki sebebiyle resmi vazife alamaz. Yine 

“din” meselesinde müthiş de bir buluşa imza atar A. Cevdet. İctihad'ın 1 Mart 1922 tarihli 

144. sayısında yeni bir din olarak Bahaîliğin kabul edilmesini tavsiye eder. Halkın penceresi 

                                                 
49Reinhard Pieter Anne Dozy (1820-1883) 
Hollandalı doğu bilimcisi, tarihçi. Hemen hemen tüm batı dillerini konuşup yazabilen Dozy sadece İslamiyet’le 

değil Yahudilik’le de sorunludur. Abdullah Cevdet’in çevirdiği eseri hariç mesela, aşağıda künyesi verilen eseri 

Yahudi'lerin çok ciddi tepkisini çeker. 
De Israëlieten te Mekka: van Davids tijd tot in de vijfde eeuw onzer tijdrekening, Haarlem: Kruseman, 1864  

(Almancası: Die Israeliten zu Mekka von Davids Zeit bis in's fünfte Jahrhundert unsrer Zeitrechnung: ein Beitrag zur 

alttestamentlichen Kritik und zur Erforschung des Ursprungs des Islams. Leipzig 1864 
Pdf: https://archive.org/stream/dieisraelitenzu00dozygoog#page/n9/mode/2up         Erişim: 30.05.2014 

Ayrıca “Het İslamische”nin kapağına bakmak bile zat-ı muhteremin Müslüman dünyaya esas bakışını anlatmaya 

kafidir. (Aslında 97. Sayfada hacı kıyafetine örnek verilen resimdir bu) 

Het Islamisme (De Voornaamste Godsdiensten), Haarlem 1863. 
Pdf:http://books.google.de/books?id=edYOAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_

r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
50

Reinhard Doyz: Essai sur l'histoire de l'islamisme. Leyden, Paris 1879 (Amsterdam 1966) 
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dibinde toplanıp kendini alkış ve (az sonra eskiyecek olan dinlerine ait) dualarla göğe 

yükseltmesini umarken hakkında açılan dava ile sarsılır. 20 Nisan 1922'de iki yıl hapse 

mahkûm olduysa da dava temyizce bozulur. 

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ise yeni yönetimi öven yazılarıyla yayın faaliyetini 

sürdürür. Fakat İngiliz’ler ile yediği içtiği ayrı gitmeyen, sicili bir hayli bozuk olan A. 

Cevdet bu sefer kimseyi ahmak yerine koyamaz. Ömür boyu resmi devlet vazifesi almak 

hakkından mahrum edilir. Zaten göz doktorluğu diplomasını nereye koyduğunu bile 

unutmuştur. 

Aralık 1924'te Elazığ mebusluğu boşaldığı sırada Atatürk tarafından Ankara'ya 

çağrılınca, mebusluğa getirileceği söylentileri yaygınlaşır. Son hamlesi ile bunu da eline 

yüzüne bulaştırır: "Neslimizi ıslâh etmek, kuvvetlendirmek için Avrupa’dan ve Amerika’dan 

damızlık erkek getirmek gerekir” anlayışı etrafında şekillenen eugenik anlayışı Francis 

Galton’a neden 340 kitap yazdığını düşündürecek kadar karmaşıktır.   

Çok sayıda telif ve tercüme kitap neşreden Abdullah Cevdet'in telif eserlerinin sayısı 

kırk altıyı, tercümelerinin sayısı da otuzu bulur. Bunlardan hiçbiri tıp ilmine dâhil değildir 

ve bir tanesi bile günümüzde müellifi ile birlikte anılmaz. 

VOLTAİRE DER Kİ: 

Nietzsche’nin bıyıkları hala bir bilmecedir, sakalı olanları görüp de onlara 

benzememek için sakallarını kesmesi, bıyıkların da zapt ü rabt altına alınamayıp onu 

suskunluğa sürükleyecek kadar uzamaları muhtemeldir. 

Eğer A. Cevdet’in suratına yapışıp kalan sakal ile (haşa) Müslümanlık alameti olan 

bir sünnet arasında ilgi kurmak mümkün olursa Heraklitos’un Anaksimandros ve Pythagoras 

ile tüm bağlarının koparılması gerekir. 

Şu varsayımla yazımızı bitirelim. 

Varsayalım, “Riyakarlık, korkakların erdemidir”, diyen Voltaire bu sözü söylediği 

sırada sakallı bir jurnalci dostlarını üç kuruşa satmakla meşguldür; ve yine varsayalım ki 

Voltaire “Delilikler dünyasında mantıklı olmayı istemek, deliliğe mahkum olmaktır.” 

dediğinde pos bıyıklı bir deli kilise duvarından sarı kuşaklı bir adamın üstüne atlamaktadır. 
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