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“Ben, şekerim, ilginç olanı tercih ederim.”
Barones Beatrice von Rezzori, Toskana Vadisi’nde yıllar-

dır yazarları davet ettiği, orijinal sanat eserleriyle dolu evinde 
bir gece meyve tabakları ve şamdanlarla süslü büyük masanın 
öbür ucundan bana bakarak böyle dedi. Yazar evinin diğer mi-
safiri Bulgaristanlı yazar Dimitar Kenarov ile iyilik ve kötülük 
üzerine konuşuyorduk, insanın iyiliği ve kötülüğü üzerine. Ba-
ronese dönüp soracaktım, “Beatrice, ya sizce, hangisi...” Soru-
mu tamamlamama izin bile vermedi ve yüzündeki doksan ya-
şına kafa tutan hınzır gülümsemesiyle söyleyiverdi: “Ben, şeke-
rim, ilginç olanı tercih ederim.”

* * *

Birkaç yıldır, ülkede yaşayan herkesin değerler dünyası bü-
yük bir saldırıya uğradı. Gözlerimizin önünde bütün temel de-
ğerler; kötülük ile iyilik, doğru ile yanlış, güzel ile çirkin nere-
deyse yer değiştirdi. Gücün en üst katlarından başlayarak aşa-
ğıya, sokaklara doğru, kötü, çirkin, yanlış ve haksızlık önce ku-
ral haline getirildi sonra yüzsüzce yüceltildi. Bu, bugün Tür-
kiye’de yaşayan herkes için –bu saldırıyı yapan güç sahipleri de 
dahil olmak üzere herkes için– en büyük sorun. Öte yandan, 
gündelik olaylar bombardımanı öyle yoğun ki toplu mun ru hu-
na işleyen bu derin ve tehlikeli dönüşümü görmemiz, bu bo-
zulmayı adlı adınca söylememiz o kadar kolay olmuyor. Ama 
hepimiz biliyoruz: Biz artık kötülüğün geniş bir kitle tarafından 

“Güzel” Birkaç Söz



12

kutsandığı bir ülkenin, bir dilin insanlarıyız. Şansımız yaver gi-
derse bir gün hep birlikte bundan utanacağız.

Toplumun iradesine aykırı olarak süren bir kabadayılar 
düzeninde yaşıyoruz. Biz, epeydir bu çıldırtıcı kabadayılık dü-
zenine dayanıyoruz. Ne güçlü bir kumaşımız var ki hâlâ toplu-
mun büyük bir bölümü daha iyi bir düzene, hakkaniyete ve iyi 
niyete inanıyor, böyle de yaşıyor. Bu garip, kahredici ve çürütü-
cü ahlaki bozulmaya bu kadar uzun süre maruz kalıp direnme-
mizin iyi bir yanı daha var: Deneyimliyiz! Yakın zamana kadar 
bütün bir halk olarak tek kobayı bizmişiz gibi hissettiğimiz 
ülke çapındaki bu çıldırtıcı değerler sarsıntısı deneyi artık dün-
yanın başka yerlerinde de yaşanıyor. Amerika’da, Avrupa ülke-
lerinde insanlar kendilerine ve birbirlerine aniden kendilerini 
içinde buldukları bu yeni “kabadayılar” dünyasında ne yapmak 
gerektiğini soruyorlar. Bizimki gibi liderlerle yeni karşılaşan 
toplumlar tıpkı bizim gibi merak ediyor: “Çocuklarımızı neye 
göre yetiştireceğiz?” Tıpkı bizim yaptığımız gibi şimdi onlar da 
düşünüyorlar; yalan söylemeyi mi öğretmeliler, güçlü olanın 
haksız olsa da kazanacağını mı, çalmayı mı, karşındaki insanı 
her zaman düşmanın olarak görmeyi mi, cahilliğin iyi bir şey 
olduğunu mu? Sonuç olarak tıpkı bizim gibi onlar da ürküyor-
lar. Acaba kabadayılardan oluşan yeni bir nesil mi geliyor? 

İnsan, yerkürenin her yerinde var olmak için kötü olmak, 
kötülüğe duyarsız olmak mecburiyetiyle karşı karşıya bırakıl-
dı. Tıpkı yıllardır bizim karşı karşıya bırakıldığımız gibi. Bizim 
onlara söyleyecek çok şeyimiz var. 

* * *

İnsanlık tarihi, iyi olmayı ve karşındakinin de iyi niyetli 
olduğunu varsaymayı daha yazı bile icat edilmemişken kendi-
ne kural olarak seçti. Dünyamız, yapıp ettiğimiz her şey bu ön 
kabul üzerinde duruyor. Yeni tanıştığımız insanın bizi öldür-
meyeceğini varsaydığımız için merhaba diyoruz, bize karşılı-
ğında bir mal verileceğini varsaydığımız için parayı uzatıyoruz, 
beraber bina inşa ettiğimiz insanların bir anda bizi binadan 
aşağıya atmayacağını varsaydığımız, bunu kural olarak kabul 
ettiğimiz için tuğlaları dizmeye devam ediyoruz. Dünya ve 
bütün insan ilişkileri, bu kırılgan ön kabul üzerinde duruyor. 
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Hukuk, kötülüğün istisnai olduğunu kabul ettiğimiz için var; 
bu genel kuralın dışına çıkanları cezalandırmak için. İnsanlığın 
bugüne kadarki bütün deneyiminden süzülüp gelen ve insan-
ların özel ilişkilerini düzenleyen medeni kanunların ilk mad-
desinde bu yüzden öyle yazılıyor: “İyi niyet esastır.”

İnsanlık deneyimi buna inanmayı seçmiş; kötü niyetin bir 
sapma olduğuna. Bunca hunharca kötülük görmüş insanlık ta-
rihi yine de demiş ki, “İnsan iyi niyetlidir ve beraber yaşamak 
için bunu kural olarak kabul etmekten başka çaremiz yok.”

Dünya bugün, tarihte birkaç kere olduğu gibi yeniden bu 
temel bilginin sınandığı günlerden geçiyor. Pek yakında tıpkı 
bizim gibi Batı dillerinde yaşayan insanlar da tanık olacakları 
sarsıcı kötülük temsillerinden sonra kendilerine yeniden şunu 
soracaklar, “İnsan iyi midir? Kötü müdür?” Bu, yeniden, kala-
balıkların konuştuğu bir şüphe olacak, “Yoksa insanlar kötü 
müdür?”

Bu, yıkıcı, acı verici bir şüphe. Sadece insanın içine ortak 
hayatla ilgili korku saldığı için değil, bu soruyu soran da insan 
olduğu için. Korku ve şüphe karşılıklı ilişkileri ve bireyi böyle 
çürütücü bir döngü ile yıkar ve sonunda kötülüğü ilk kez 
kimin başlattığı unutuluncaya kadar insanlık bu çukurda 
yuvarlanır durur. Daha kötüsü ise şu: “Yoksa insan kötü mü-
dür?” şüphesi insanı iyi ve kötü arasında kısır bir ikiliğin içine 
sıkıştırır. İkilikten düşünce çıkmaz, hayal çıkmaz, hikâye çık-
maz. Hikâye, ikiliğin ötesinde başlar. 

Tıpkı iyi niyet kuralı gibi hikâye de insanoğlunun kurdu-
ğu uygarlığın temel taşlarından biri. Son çalışmalar Homo Sa-
piens’in, yani bizim, Neandertal’lara baskın çıkıp dünyada hâlâ 
varlığımızı sürdürmemizin nedeninin hikâye anlatabilme be-
cerisi olduğunu söylüyor. Hikâye anlatabilen Homo Sapiens, 
sadece gördüğünü söyleyebilen Neandertal’lardan farklı ola-
rak çok sayıda benzerini bir hayal etrafında örgütleyebildiği 
için bugün – pek beğenmesek de, bir düzen kurdu. 

Şimdi baronese geri dönelim. Her ne kadar o gece verdiği 
cevabı biraz kibirli bulmuş olsam da sonra düşündüğümde 
haklıydı. Bunu kastettiğinden emin değilim ama evet, hikâye 
anlatmak için iyiliğin ve kötülüğün ötesinde bir şey gerekiyor, bir 
hikâye kurabilmek için “ilginç” olan da gerekiyor. Ben ve be-
nim gibi hikâye anlatıcılarının da meşgul olması gereken bu 
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“ilginç” aslında. Ne ki içinden geçmekte olduğumuz zaman 
bizi durmadan iyilik ve kötülük üzerine düşünmeye zorluyor, 
buna mecbur bırakıyor. Böyle yaparak sadece bizim kişisel ya-
ratma becerimiz ve gücümüzden çalmıyor aynı zamanda bu-
günkü dünyanın kurulmasına yarayan, yarınki dünyayı kura-
cak olan yaratıcı enerjiyi de yiyip bitiriyor. İçinden geçtiğimiz 
kötülük şenliğinin yaptığı bir şey daha var: söz seli. 

* * *

Lahey’de Rus romancı Mikail Şişkin ile söyleşimizi yöne-
ten Hollandalı filozof Bas Heijne oturumu açmadan önce ar-
kamızdaki dev ekranda Rusya’nın ve Türkiye’nin efendilerinin 
(!) videosu göründü. El sıkışıp konuşup bir şeyler imzalıyorlar-
dı. Heijne bizi konuşmaya davet ettiğinde iki yazar olarak artık 
hangi hikâyeyi anlatabilirdik? Dev ekranda görünen muktedir-
lerimizin silik gölgesi olmaktan, iyilik ve kötülük üzerine ko-
nuşmaktan başka bir seçenek bırakılmayan bu platformda ede-
biyattan bahsetmek biraz ayıp olmaz mıydı! Onca kötülük var-
ken “ilginç” olandan, edebiyattan bahsetmek ahlaken bir suç 
değil miydi? Salondakilere dönüp söylemek zorunda kaldım, 
“Biz, bundan fazlasıyız. Bizim ülkelerimiz bu gördüğünüz iki 
adamdan daha fazlası. İkimizin ülkesi de bu iki adamdan daha 
ilginç. Yine ve bir kez daha onlardan bahsetmek zorunda kala-
rak onların edebiyata ait bu alanı da işgal etmelerine sebep 
ol muyor muyuz?”

Şu anda Rusya dediğimde aklınıza ilk gelen ne? Evet o 
adamın ismi. Tıpkı Türkiye dendiğinde bizim ülkemizde yaşa-
mayanların aklına tek bir isim geldiği gibi. Oysa yirmi yıl önce 
Rusya dendiğinde büyük olasılıkla “Dostoyevski” diye karşılık 
verirdiniz. Tıpkı siz, Türkiye dendiğinde Nâzım Hikmet ceva-
bını alabileceğiniz gibi. İyilik ve kötülükle sınırlı düşünmek, in-
sanın hayal kurmak, hikâye anlatmak, düşünmek yetilerini ve 
bu yetilerinden kaynaklanan en üstün yaratma becerisini böy-
le ablukaya alıp boğuyor. 

Politik olmayan hiçbir şey yoktur. “Politikadan nefret ede-
rim,” demek de son derece politik bir tutumdur. Ama gündelik 
politikanın ve onun en çirkin suretlerinin, hayal etmenin, dü-
şünmenin alanını böylesine işgal etmeleri sözün sel altında kal-
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masıdır. Bu, hayal etme yetisinin çıplak kötülüğün sonsuz cüre-
ti tarafından ele geçirilmesidir. Bu, insanlık için güzellik yarat-
maya çalışanların yaşadıkları zamana kuşbakışı bakıp gördükle-
rini insanlarla paylaşarak içinde yaşanan zamanı dönüştürme 
yetilerinin kötülüğün utanmazlığı tarafından işgal edilme sidir.

Muz Sesleri romanının Hollandalı editörü Marijke Bartels 
bir Musevi. Bir gece Amsterdam’da bana toplama kampında 
birbirlerine âşık olan dedesi ve anneannesinin hikâyesini anlat-
tı. Dedesi toplama kampında âşık olduğu genç kadının gözüne 
girmek için çaresizce düşünüyor. Sonunda nereden buluyorsa 
bir lahana buluyor. Küçücük lahanayı bir sopaya geçiriyor ve 
genç kadına bir çiçekmiş gibi sunuyor. Böylece âşık oluyorlar 
ve ülkelerinin içinden geçtiği kötülük şenliği bittikten sonra 
evleniyorlar. Bu hikâye, tıpkı bizimki gibi kötülüğün kural 
olduğu zamanlarda yaşandığı için beni, bizimle ilgili düşün-
dürdü. Bu ve bunun gibi hikâyeler sayesinde bugün artık insa-
nın ortadan kaldırılamaz bir güzellik yaratma inadı olduğuna 
inanıyorum. İnsanın içinde yaşadığı zamanı değiştirmek için 
umuda bile ihtiyacı yok; çünkü, kötülüğün hükümdar olduğu 
en umutsuz zamanlarda bile insanın ortadan kaldırılamayan 
bir güzellik yaratma dürtüsü var. İnsanın “ilginç” olanı yaratma 
becerisi var. Kuşların kanatları, kurtların dişleri, bukalemunla-
rın renk değiştirme becerisi var ve bizim hayal gücümüz; bu, 
bizim boş zamanlarda yaptığımız bir hoşluk değil. Hayal kur-
mak insanoğlunun tarihinin ilk gününden itibaren hayatta kal-
mak için geliştirdiği bir beceri. Toplama kampında bir lahanayı 
çiçek yapmak ve karşılığında o lahanayı bir çiçek olarak göre-
bilmek insan türünün yaptığı bunca ahmaklığa rağmen süre-
bilmesinin esas sebebi. İyiliğin olduğuna inanmak ve lahanayı 
bir aşk süsüne çevirebilecek hayal etme becerisini korumak. 

* * *

İnsanoğlu korktuğunda zamanı üç şekilde yaşama ya da 
diyelim ki içinde yaşadığı zamandan üç şekilde kaçma eğilimin-
de. Geçmişe özlem duyarak, dişlerini sıkıp geleceği bekleyerek 
ya da sanki böyle zamanlarda yapılabilirmiş gibi “ânın içinde” 
kalarak, ne geçmişi ne geleceği düşünmeden. İçinden geçtiği-
miz ve artık Batı’daki başka halklarla birlikte yaşamaya başladı-
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ğımız bu çıldırtıcı zamanı yaşamanın dördüncü bir yolu daha 
var. Her ne kadar çeşitli politik görüşler dinî inançlar ya da po-
püler felsefe akımları bu üç şekilden birinin diğerine göre daha 
doğru, daha faydalı veya daha işe yarar olduğunu savunsa da 
insanoğlu tarihinin birleştiği tek yol aslında dördüncüsü. Bu da 
içinden geçtiğimiz zamanı kendimizden daha büyük bir zaman 
duygusuyla ve insanın kendinden de büyük bir güzellik yarat-
ma dürtüsü olduğundan emin olarak, düşünerek, hayal ederek, 
yazıp söyleyip paylaşarak anlamak, anlamlandırmak ve nihayet 
dünyayı dönüştürmek için bir araya gelmek. 

* * *

Son üç yıldır böyle kavramlar üzerine düşünüyorum; iyi-
lik, güzellik ve kötülük. Ama bu kitabın adını koyarken kötü-
lüğü silip attım. Çünkü insan uzay-zamanda anlattığı hikâye 
ile anılacak. Benim anlattığım hikâyenin iyilik ve güzellikle il-
gili olmasını istedim. Çünkü dünyanın bütün şehir merkezle-
rinde parmaklarını kaldırıp bir yeri gösteren atlı ya da atsız 
“kahraman” adam heykellerinin çoğu, ne nedenle olursa olsun, 
öldürmüş adamların heykelleridir. Bizim zamana kendimizden 
bırakacağımız kayda da kötülükle sızmasınlar istedim. Çünkü 
benim insanlık tarihinden öğrendiğim bu: Güzelliğe inanan 
insanlar eninde sonunda sadece onları hatırlamak ister; savaşa 
rağmen Mostar Köprüsü’nü yapanları, bayağılığa rağmen zara-
fet gösterenleri, tek başına kalsa da doğruyu söyleyenleri, çir-
kinlik krallığını kursa da Üç Kuruşluk Opera’yı yazanları. Ben 
ve öyle sanıyorum ki siz de, biz yani, onların takipçisiyiz. Ne 
derlerse desinler.

Ve çıldırtıcı kötülük şenliğine rağmen, “Nasılsın?” dendiğin-
de hepimiz öyle cevap vermeyi yeniden hatırlayalım istedim:

“Ne olsun! İyilik güzellik.”
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