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Politika

Bütün dünyada hiçbir politikacı yoktur ki devrimi, sağduyuyu ve 
silahların elden bırakılmasını canla başla savunmasın. Ancak, 
böyle bir davranışı düşman taraftan bekler hep, kendisini bunun 
dışında tutar.

• • •

Neden ulusların kendi geleceklerini belirleme hakkı, ancak 
bundan çıkar ummaları durumunda başkalarınca kabul edilir.

• • •

Bir savaşı aklına getiren olmamış, yalnızca her olasılığa karşı 
silahlanma yoluna gidilmiştir. Bunun da nedeni, para babalarının 
paralarının çevresinde çelikten duvarlar görmek istemeleridir.

• • •

Öyle görülüyor ki, dünya tarihi her vakit belli amaçlar, belli 
düşünceler ya da dünyadaki belli değişiklikler çevresinde dönüp 
durmakta, ama bunların pek de ciddiye alınmadığı çok geçme
den anlaşılmaktadır. Daha dün soylu düşüncelerin peşinden gi
dilirken, bugün bir başka türlü davranılmakta, bu da işin en iç 
karartıcı yanını oluşturmaktadır.

• • •

Dünyamız için, barış için tehdit oluşturanlar, savaşı isteyen
lerdir, savaşı hazırlayanlar ve gelecekteki bir barışa ilişkin belir
siz sözverilerde bulunarak ya da dışarıdan gelecek saldırılarla 
gözlerimizi korkutarak bizleri de planlarına ortak etmeye çalı
şanlardır.

• • •



8  İnanç da Sevgi de Aklın Yolunu İzlemez

Savaş dünyayı ileriye götürmez, sadece ilerlemeyi erteleyip 
geciktirir, tutkuların önüne geçici hedefler çıkarır, ama sonra
dan er ya da geç toplumsal sıkıntı önceki büyüklüğü ve korkunç
luğuyla yeniden boy gösterir.

• • •

Vatanseverlik tek tek kişilerin yerine büyücek bir topluluğu 
geçirir, ama ancak silahlar patladığı zaman gerçek bir erdem ola
rak baş tacı edilir.

• • •

Gönülden vatansever biriyim, ama daha önce insanım; bu 
ikisinin bağdaşmadığı yerde oyum her vakit insandan yanadır.

• • •

Nasıl ki vurulup ölmüş bir asker bir yanlışlığın bitimsiz yine
lenişini oluşturursa, doğru da binlerce değişik kılık içinde ara
lıksız yinelenip duracaktır.

• • •

Halkının başarması gereken işlerden, bulunması gereken öz
verilerden ve savuşturması gereken tehlikelerden kendini uzak 
tutan biri ödlek sayılır. Ama entelektüel yaşamın ilkelerine mad
di çıkarlar uğruna ihanet eden, örneğin iki kere ikinin kaç ede
ceğine ilişkin kararı iktidar sahiplerine bırakan biri ondan daha 
az ödlek değildir. Doğru bilincini, entelektüel dürüstlüğe, aklın 
yasa ve yöntemlerine sadakati bir çıkar uğruna feda etmek, vata
nın da çıkarı olsa bu, ihanet sayılır. Çıkarlar ve sloganlar sava
şında Doğru tehlikeye girdi mi, bireyler gibi değerden düşürülüp 
çarpıtıldı da ayaklar altına alındı mı, yapmamız gereken tek şey 
direnmek ve doğru’yu, yani doğru’ya ulaşma çabasını inandığı
mız en yüce değer olarak kurtarmaya bakmaktır.

• • •

Bir savaş durup dururken çıkmaz ortaya, insanların bütün 
diğer girişimleri gibi önceden hazırlanır, olabilirlik kazanması 
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ve gerçekleşebilmesi için pek çok kişinin bakım ve çabasını zo
runlu kılar. Ama savaşı isteyen, hazırlayan ve insanlara telkin 
edip benimsetenler, savaştan yarar uman insan ya da güçlerdir. 
Savaş, söz konusu kişilere ya doğrudan nakit para olarak kazanç 
sağlar (savaş patlak verir vermez sanayinin daha önce kendi ha
linde ve masum ne çok dalı silah üreten ticari işletmelere dö
nüşür ve para otomatik olarak bu işletmelerin kasasına akmaya 
başlar!) ya da onların prestij ve saygınlığını yükseltir, gücünü 
artırır.

• • •

İki akıl tutulması vardır ki, kanımca insanlığın günümüz
deki durumu bunlardan kaynaklanır: Teknolojinin büyüklük 
hezeyanıyla şovenizmin büyüklük hezeyanı. Her ikisi günümüz 
dünyasının çehresini belirler ve özsaygısını oluşturur; insanlığa 
olumsuz sonuçlarıyla birlikte iki dünya savaşını armağan etmiş
lerdir, azgınlıkları geçip yatışana kadar benzeri daha başka kimi 
sonuçları da bize buyur edip sunacaklardır.

Dünyayı saran bu iki hastalığa karşı durmak, günümüz dün
yasında akla düşen en önemli görev ve onun varlık nedenidir. 
Kendi yaşamımla da söz konusu direnişe ırmakta küçük bir dal
ga misali katkıda bulunmaya çalışmışımdır.

• • •

Bana göre yaşamımız, günümüzde bir batılının genel yaşamı 
öylesine iğrenç ki, böyle bir yaşama ancak yontulmamış kişiler, 
aptallar, duyarsız, her türlü beğeniden yoksun, ruhsal incelik
lerden yana fakir insanlar katlanabilir. Ayrıca, “kahramanlık” 
çağımızın idealini oluşturmakta ve kırk derece soğuğun hüküm 
sürdüğü siperlerde son bulmaktadır. Hayır, insanlar böyle bir 
yaşamı sineye çekiyorsa, en iyileri ve en güzelleri de içlerinde 
olmak üzere insan olmanın o narin yeteneklerine sırt çevirme
lerindendir.

• • •
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Dünya tiyatrosunu serinkanlılıkla ve eleştirel tutumla izle
yebilen tek tek kişilerin sayısı arttıkça, en başta savaş tehlikesi 
olmak üzere kitlelerin o büyük çaptaki budalalıklara kalkışma 
tehlikesi de azalacaktır.

• • •

Bugün politik akla politik gücün bulunduğu yerde rastlan
mıyor. Resmi çevrelerden bir zekâ ve sezgi seli akıp gelmeli ki, 
felaketler önlenebilsin ya da hafifletilebilsin.

• • •

Kendi kendilerini sevmiş, düşmanlarına kin ve nefretle ba
kabilmiş safdil insanlara ne mutlu! Ne mutlu o kişilere ki kendi 
kendilerinden asla kuşku duymazlar, çünkü ülkelerinin içine 
düştüğü sefalet ve yıkımda kendilerinin en ufak bir suçu olma
dığına inanır, bundan Fransızları, Rusları ya da Yahudileri, kim 
olduğu fark etmez, işte birilerini, bir “düşmanı” sorumlu tutar
lar. Kim bilir, belki de yeryüzünde yaşayanların onda dokuzu
nu oluşturan bu insanlar, o çok eski ilkel dinlerinde gerçekten 
mutluydular, belki budalalık ya da son derece kurnazlık taşan 
düşünce düşmanlığı zırhı içinde imrenilecek kadar şen, tasa ve 
kaygılardan uzak bir yaşam sürmüşlerdi.

• • •

Günlük emirlerde ve kazanılan zafere ilişkin raporlarda pek 
güzel görünen kahramanlık, duygusallıktan başka bir şey değildir. 
Yenilgiye uğramış talihsiz birinin kendi ulusunun bayrağı altında 
hayatına son vermesi ya da şansı yaver gitmemiş birinin kendisini 
yüz üstü bıraktıklarına inandığı dostluk, sevgi ve iyilik gibi şey
lerin sözünü bundan böyle işitmek istemeyişi, yalnızca tiyatro se
yircilerini etkileyecek bir davranıştır. Dişlerini gıcırdatmak kahra
manlık sayılmaz; ellerini cebinde yumruk yapmış, uzak intikam
ların düşüncesiyle kendini avutmak yürekler acısı bir durumdur.

• • •
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Bilindiği üzere en koyu atavizmler, çağdaş ve ilerici bir kılık 
altında görünmeye en çok gereksinim duyanlardır.

• • •

Kısa dönemler için de olsa kitlelere faşizmi telkin ve benim
setme çabalarının hortlamasına yalnız Avrupa ülkelerinde değil, 
diğer pek çok ülkede olası gözüyle bakıyorum. Bireysel kişilik ve 
aile modern devletlerde değerini ve etki gücünü yitirdiği, yerle
rine topluluğun (kolektif) geçirilip bireysel farklılıkların silinip 
atıldığı ölçüde söz konusu tehlike büyüyecektir.

• • •

Faşizm denemesi geriye yönelik, yararsız, budalaca ve baya
ğı bir denemedir. Komünizm ise, insanlığın el atmak zorunda 
olduğu, o aptalca “proletarya diktatörlüğünü” değil, burjuvazi 
ile proletarya arasında adalet ve kardeşliği sağlamak için tekrar 
tekrar başvurulması gereken, insanlık dışı bir uygulamaya hazin 
şekilde saplanıp kalmış olmasına karşın yine de dönüp dolaşıp el 
atılması gereken bir denemedir. Faşizm ve komünizmin çalışma 
yöntemlerindeki benzerlikten dolayı bu gerçek kolay unutulur.

• • •

Hükmetmek için kendini beğenmiş aydınların zaman zaman 
düşündükleri gibi budala ve acımasız olmak gerekmez; bunun 
için zorunlu olan şey, dışa yönelik etkinlikten duyulacak katık
sız bir haz, belirlenen hedef ve amaçlarla özdeşleşme tutkusu, 
ayrıca başarıya götürecek yolların seçiminde belli bir çabuklukla 
ve duraksamaksızın davranıştır. Bütün bunlar da bir bilgin ki
şide yer almayan, almaması gereken özellikleri oluşturur, çün
kü bilgin kişi için gözlem eylemden daha önemlidir. Bilgin kişi, 
amacına varmak için başvuracağı yöntemin ve izleyeceği yolların 
seçiminde elden geldiğince duraksayarak ve kuşkuyla davranır.

• • •

İlkel insan korktuğu şeyden nefret eder, ona karşı hınç bes
ler. Uygar ve aydın insan da ruhunun kimi katmanlarında ilkel 
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insana benzer. Dolayısıyla, değişik ulusların ve ırkların başka 
ulus ve ırklara karşı duydukları kin ve nefret onlardan üstün ve 
güçlü sayılmalarından değil, güvensizlik ve güçsüzlüklerinden 
kaynaklanır.

Gerçekten üstün kişi, gerçek bir efendi kendisinden üstün 
olduğunu bildiği kişiye acımayla bakabilir, belki zaman zaman 
küçümseyebilir onu, ama asla ona karşı kin ve nefret beslemez.

• • •

Dünya tarihi, bana çokluk resimli bir kitap gibi gelir. Öyle bir 
kitap ki, insanların en ateşli, en amansız özlemi sayılan unut
mak özlemini yansıtır. Her yeni kuşak yasaklama, sükûtla ge
çiştirme, alaya alma gibi yollara başvurarak önceki kuşağın en 
önemli gördüğü şeyi silip atmaya uğraşmıyor mu her zaman? O 
devcileyin, yıllar yılı sürmüş, korkunç savaşı, savaşa katılmış 
ulusların yıllar yılı unuttuğuna, yadsıdığına, bilinçaltına itip el 
çabukluğuyla kendilerinden uzaklaştırmak istediğine daha yeni 
tanık olmadık mı? Biraz dinlenip kendilerine gelen uluslar, bir
kaç yıl önce bizzat yol açıp katlanmak zorunda kaldıkları bir fe
laketi şimdi sürükleyici savaş romanlarının yardımıyla yeniden 
anımsamaya çalışmıyor mu?

• • •

Her insan kişisel ve birkezliğine bir varlıktır; kişisel vicdanın 
yerine kolektif vicdanı geçirmeyi istemek başlı başına bir zorba
lıktır ve her türlü totalitarizmin ilk adımını oluşturur.

• • •

İnsanla dolup taşan bir salonun, bir kentin, bir ülkenin bir 
esriklik ve coşkuya kapılarak tek tek bireylerden tek örnek bir 
kitlenin oluşmasına yol açtığını, bireysel özelliklerin silinip 
gittiğini, tek sesliliğe, bireysel içgüdülerin kitle içgüdüsüne dö
nüşmesine duyulan hayranlığın yüzlerce, binlerce, milyonlarca 
insanın gönlünü nasıl yüce bir duyguyla, bir özveri hazzıyla ve 
bir kahramanlık coşkusuyla doldurduğunu, bu insanların nasıl 
kendi kendileri olmaktan çıktığını, başlangıçta bağırıp çağır
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malar, gözyaşı ve duygulanmışlık dolu kardeşlik sahneleriyle 
kendisini açığa vuran kahramanlık coşkusunun nasıl sonunda 
savaş, cinnet ve kan dökmeyle noktalandığını sık sık yaşamışım
dır. İnsanın ortak acı, ortak gurur, ortak kin ve onur duygusuyla 
kendini esrikliğe kaptırmasına karşı, bireyci ve sanatçı içgüdüm 
beni alabildiğine sert biçimde uyarmıştır hep. Ne zaman bir 
odada, bir salonda, bir köyde, bir kentte, bir ülkede sözü geçen 
bunaltıcı coşku kendini açığa vursa, bir soğukluk ve bir güven
sizliktir uyanır içimde, çevremdekilerin büyük çoğunluğu, göz
lerinde esriklik ve duygulanmışlık yaşları, yaşa, varol diye hay
kırıp aralarında kardeşlikler kurarlarken ben ürperir, şimdiden 
kanların akıp kentlerinin alevler içinde yanıp tutuştuğunu görür 
gibi olurum.

• • •

Gelecekte şimdikinden “daha iyi” bir insanlığın var olacağı
nı sanmıyor, insanlığın falan zamanda daha iyi, filan zamanda 
daha kötü olduğuna inanmıyorum. İnsanlık nasılsa öyle kalmış
tır hep. Ne var ki, kimi dönemler yaşanmış, şeytansal güçler cani 
ve psikopat kişilerin içine el altından sızmış, kimi dönemlerde 
ise söz konusu sızma açıktan açığa ve büyük ölçüde gerçekleş
miş, siyaset sahnesinde boy göstererek bütün ulusları önüne ka
tıp sürüklemiştir.

• • •

En çocukça, hatta en hayvanca politik heves ve dürtülerin 
kendilerini nasıl “dünya görüşleri” vb. kılığında açığa vurduğu
nu, hatta bu arada dinlerin davranış ve tutumlarını takındığını 
bundan böyle anlayışla değil, hayretle izliyorum. Söz konusu gö
rüşlerin; çok daha zekice kotarılmış Marksist sosyalizmle ortak 
bir yanı varsa; o da insanı adeta sınırsız ölçüde politize edilebilir 
bir yaratık saymasıdır. Oysa böyle biri olmaktan uzaktır insan. 
Ben, günümüz dünyasının çırpınışlarının büyük çapta böyle bir 
yanılgıdan kaynaklandığına inanıyorum.

• • •




