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ÖNSÖZ

Bu kitap bugüne kadar okumak için can attığın belki de en 
iyi kitap. Akıl almayacak kadar güncel olan bu kitap büyük 
bir bilgelik saçıyor ve okuyanlara müthiş keyif veriyor. Bu 
kitap sayesinde, kültürler ve genel olarak dünya hakkında-
ki fosilleşmiş fikirlerin harekete geçecek, sıradan akşamın il-
ham verici bir matineye dönüşecek...

Birçok kişide olduğu gibi bende de fazla büyük fantezi-
ler var!

16 yaşındayken büyükbabama hayat hakkında epeyce şey 
bildiğimi iddia etmiştim. Mutedil tavrı hemen değişmiş, eski 
bir emlakçıdan, komünistten ve Adsız Alkolikler topluluğu-
nu şereflendirmiş bir kürsü başkanından gelebilecek bir tec-
rübeyle azarlamıştı: “Hayat hakkında hiçbir şey bilmiyorsun 
oğlum!” Seneler geçtikçe değiştim mi? Ebeveynlerimle du-
yarlı bir biçimde sohbet ediyor muyum? Onları dinliyor mu-
yum? Belki de. Kibrin yaşı yok.

En zor olanı kendi sınırlarımızla yüzleşmek ve bilhassa 
da onu kabullenmektir. Çok azımız kendi yaratıcılığımız ve 
zekâmızla ilgili çeşitli testlerin sonuçlarını karşı çıkmadan 
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onaylarız. Kişinin kendisini yadsıması hem yaşlıların hem 
de gençlerin sorunudur.

Kibir, daima yanılmadır. Başkalarını sadece dış görünüşü-
ne ya da tek bir özelliğine dayanarak değerlendiren ne çok 
kişi var? Kaç kişi insanların mesleğine, eğitimine ya da ma-
kamına dayanarak sonuç çıkartıyor? Veyahut o insanlarla 
selamı sabahı kesiyor?

İnsanoğlu aya ayak bassa da, kendi gen haritasını çıkar-
sa da mamutları avladığımız o dönemlerden bu yana sosyal 
etkileşim yontulmadı. Kibir, duygularımızdan en beyhude 
olanı. Bu hissiyat savaşları, felaketleri, nefretleri ve son de-
rece büyük fiyaskoları doğurmuştur. Bu kitap kibirli ve di-
ğer küçümseyici davranışların neden bu kadar sıradan oldu-
ğu konusunda insanları aydınlatmaya çalışıyor. Acaba kibir 
için bir şeyler yapılabilir mi?

Birçok ülkede yaşlı ve sinirli adamlar iktidara geliyor, sos-
yal medyada öfkeleniyor ve her zaman haklı olduklarına ina-
nıyorlar. Diğer insanların görüşlerini yanlışmış gibi gösterme 
ve aynı zamanda başkalarına neyin yanlış olduğunu söyleme 
konusunda neredeyse doğaüstü bir yetkiye sahip olduklarını 
düşünüyorlar. Otoriterler ama hepsinden öte kibirliler. Top-
lumlara çocukmuş gibi davranıyorlar. Kraldan daha çok kral-
cılar ve başkalarının nasıl yaşaması gerektiğini her zaman her-
kesten daha iyi biliyorlar. Hatta bazıları eğlence amaçlı dizile-
rin içeriğine bile müdahale ediyor; hayatta hiçbir şey otorite-
nin müdahalesine uğramayacak kadar küçük değildir!

Bu önsözün Fince nüshası İstanbul’da Topkapı’da yazıldı. 
İnanılmaz güzel olan Topkapı Sarayı’nın renkli tarihi de bü-
tün güç merkezlerinde olduğu gibi kibri anlatmakta. Dolayı-
sıyla bu kitapta geçen şahıslar, elbette kendi ülkemi es geç-
meden, dünyanın dört bir yanından geliyorlar.

Helsinki, 13.06.2015
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GİRİŞ

İnsan için hiçbir şey başarılı olunduğunda kibrin 
etkisine girmekten ve kendini tanrılar katında 

sanmasından daha tehlikeli değildir.

M.S. 10’un başlarında Romalı mühendis Julius Sextus Fron-
tinus, bütün icatların yolun sonuna geldiğini, yeni ve dev-
rimsel olan hiçbir şeyin ufukta görünmediğini ileri sürdü. 
Böyle görüşleri olan birinin Finlandiya’nın kadim kayaları 
gibi sağlam ve değişmez bir tavrı olması kaçınılmazdır. Ju-
lius bugün yaşasaydı kuşkusuz yine aynı fikirde olurdu. Fil-
dişi kulesinde bilgisayarlara ve haberleşme uydularına katıla 
katıla güler, antibiyotiklerin önem teşkil eden ilaçlar olma-
sına burun kıvırırdı.

Julius gibi hiçbir zaman değiştirmeye gerek duymadığı-
mız fikirlerimizin ve ayrıcalıklı bulduğumuz yargılarımızın 
olup olmadığını kaçımız sorgular ki? Hangi tadın en iyisi ol-
duğunu, çocuklarımız için en iyi eğitimin ve siyasi partinin 
hangisi olduğunu hep biz biliriz. Böyle sanıları özellikle da-
ha genç olanlara dayatmaktan keyif alırız. Başkalarının bize 
düşüncelerini dayatması sinir bozucuyken aynı şeyi biz baş-
kasına yaptığımızda bu elbette “sağlam karakterli” olmanın 
göstergesidir.

Bu kitabın da kibirli olduğu düşünülebilir. Bilmişlik tas-
layan biri olarak ben kimim ki, başkalarının yaptığı işleri ve 
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yanılgılarını eleştiriyorum? Kibir öyle bir şeydir ki, herkese 
musallat olabilir. Kesinlikle kibirli olmadığını ileri sürmek 
de kibirdir. Zaten bu durum birçok kadim kültürün destan-
larında, mitlerinde ve tragedyalarında da görülür.

Finlandiya’nın milli destanı Kalevala’nın üçüncü şiiri, 
mecliste kendilerini kanıtlamaya çalışırcasına hareket eden 
dominant ve saldırgan alfa erkeklerinin sarhoşça salındığı bir 
sahne gibidir. Genç Joukahainen, Väinämöinen’i kıskanıyor-
du, zira anlatılana göre en iyi şarkıları Väinämöinen söylüyor 
ve herkesten daha çok şey biliyordu. Joukahainen’in anne ve 
babası, genç oğullarını kendisinden daha iyi olanlarla kıyas-
lamaması konusunda uyarmalarına rağmen söz dinletemedi-
ler. Joukahainen herkesten daha bilgili olduğunu iddia edi-
yordu: “Babamın bilgisi iyidir, anneminki daha da iyidir, gel-
gelelim kendi bilgim hepsinin de üstündedir.”

Joukahainen ile Väinämöinen karşılaştıklarında Jouka-
hainen onu görmezden gelir. Bu tavır kibrin tipik belirti-
sidir. Sonra da Väinämöinen’i bilgilerini yarıştırmaya çağı-
rır. Väinämöinen sorularını sorduğunda Joukahainen he-
men bilmekle kalmaz bildiği her şeyi de sıralamaya başlar. 
Joukahainen’in dünya yaratılırken orada bizzat bulunduğu-
nu ileri sürmesi Väinämöinen’i güldürür. Joukahainen’in 
asabı bozulur ve ihtiyarı düelloya davet eder. Väinämöinen 
bütün bunlara rağmen onu dizginlemeye çalışır ama nafile, 
Joukahainen tılsımlı nameler söyleyerek Väinämöinen gibi 
bir korkağı domuza çevirip ağıla atmakla tehdit eder. Gel-
gelelim her şeyin de bir sınırı vardır. Väinämöinen bu ken-
dini bilmezliğe öfkelenir: “Taştı göller, yer yerinden oyna-
dı, sarsıldı bakır dağlar, şiddetle yarıldı taşlar, bölündü yal-
çın kayalar, çatladı kıyıdaki çakıllar.” Yaşlı adam da tılsımlı 
namelerle onun bataklığa saplanmasına neden olur, merha-
met dileyerek ağlayan Joukahainen ancak kendi kız kardeşi-
ni Väinämöinen’e vaat ederek kurtulur.
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Finlandiya’nın bataklıklarında geçen bu destan, kibir-
li tavrın hak ettiği cezayı alması gibi bir kadim anlatı moti-
fini yineler. Farklı kültürlerin mitoslarında da öğretilen şey 
insanların gururu, aptallığı, yalanı ve hepsinden önce kibri 
hakkındaki didaktik hikâyelerdir.

Deniz Tanrısı Poseidon’un gazabına uğrayan Odysseus, 
iktidar sarhoşluğuna kapılan Oidipus hakkındaki antik tra-
gedyalarda benzer bir motif ele alınır. Sağlıklı özgüven duy-
gusunun, hastalıklı kibre dönüşmesi işten bile değildir. Ba-
şarı kendini besler, birçok insanı büyülemesinden dolayı da 
felaketle noktalanır. Antik dönemin insanlarına göre de hub-
ris sendromundan, yani kibrin hükmü altına giren ve ken-
dini Tanrı’yla bir görenlerden daha tehlikeli hiçbir şey yok-
tur. Bu durum, o kişinin kendisine utanmazca inanç duydu-
ğuna ve tanrıların yarattığı bu kâinatta kendi sınırlarını hiçe 
saydığına yorulur. Hubris sendromuna yakalanmış olan ki-
şi her şeyi yapabileceğini düşünür. Özgüven patlaması, kişi-
nin etrafını yanlış yorumlamasına ve değerlendirmesine ne-
den olur. Bu kişi eninde sonunda Nemesis’le, yani intikam 
tanrıçasıyla karşılaşır.

İktidarın yıkıma ve acıya neden olduğu trajedilere oyun-
larının çoğunda yer veren William Shakespeare kibirlilik-
le ilgilendi. Bu trajedilerden en bilineni 11. yüzyılda kuzeni 
Duncan’ın iktidarını gasp eden, İskoçya’da yaşayan bir kra-
la yoğunlaşır. Macbeth, iktidardan gözü kör olan bir kralın 
trajik hikâyesidir. Macbeth gücü acımasızca kullanır ve in-
sanlara güvenmekten vazgeçer. İntikam korkusu onu yeni 
suçlara sürükler. Sonunda tebaası tarafından iktidardan de-
virilir.

Tarihçi Barbara Tuchman, boyun eğdiğimizde sonunda 
boşanmaya, işten atılmaya, savaşa ve felakete sürüklendiği-
miz dört alışkanlığa değinir. Bunlardan birincisi, tiran gibi 
davranmak: İş yerlerinde ve yemek masalarında yaygın olan 
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davranış biçimi. İkincisi, ölçüsüz hırs. Üçüncüsü, Roma 
Devleti’nin çöküşünde olduğu gibi iktidarın beraberinde ge-
tirdiği yozlaşma ve yetersizlik. Sonuncusuysa yapmacık bir 
inat; kendi menfaatinin aleyhine çaba harcamak: Orkinosla-
rın ve morina balığının dünya denizlerinden yok olduğu bi-
linmesine rağmen niçin hâlâ usulsüz balık avlanıyor? Yeryü-
zünde iklim değişikliğine olan yıkıcı etkisi bilinmesine rağ-
men niçin yağmur ormanları tahrip ediliyor?

Bu kitapta, tarihin sayfalarını karıştırıp değişimin gülünç 
ve önemsiz mevzulardan kaynaklandığını anlatan konula-
rı ele alıyorum. Şu veya bu şekilde dünyayı değiştiren anla-
rı, felaketlerin dönüm noktalarındaki kibri arıyorum. Kendi 
mükemmelliğinin rehavetiyle, kültürel olarak kendini üstün 
görerek ya da tekelleşmenin neden olduğu kendine yeterli-
likle başkalarını küçümseme durumu çam deviren anlara dö-
nüşebilir. Bu gibi anlarda gerginlik dayanılmaz bir hal alır ve 
sonunda yapının kırılması için kibirli bir hareket ya da uyarı 
yeterli hale gelir. Bir sonraki kırılmaya kadar devrimler olur, 
hava temizlenir ve ahlâk yine düzene koyulur...


