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On Murder Considered as One of the Fine Arts

İNGİLİZCEDEN ÇEVİREN  
İsmet Birkan

ROBERT MORRISON’IN ÖNSÖZÜYLE



THOMAS DE QUINCEY (1785-1859) Sanayi Devrimi’nin beşiği Manchester kentinde 
15 Ağustos 1785’te dünyaya geldi. De Quincey küçük yaştayken hayatını kaybeden 
babası Thomas Quincey zengin bir keten tüccarıydı. Ölümünden sonra aile Bath’a 
taşındı; burada annesi Elizabeth Penson kulağa daha soylu gelen “De Quincey” so-
yadını aldı. De Quincey, Bath ve Winkfield’da öğrenim gördü; Latince ve Grekçede 
istisnai derecede başarılıydı. On yedi yaşındayken okuldan kaçarak önce Galler’e 
sonra da Londra’ya gitti, beş ay boyunca Londra sokaklarında parasız ve aç yaşa-
dı. Hayatı boyunca sağlık sorunları yaşayan De Quincey, ağrılarını gidermek için 
başladığı ve bağımlısı olduğu bir lodanum türü olan afyonu kullanmaya Oxford 
Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü sırada başladı. Oxford’dan mezun olmadan 
ayrıldı. 1807 yılında şair Samuel Taylor Coleridge ile tanıştı, bu sayede hayranlık 
duyduğu William Wordsworth ile tanışma ve onların edebi çevresine girme imkânı 
buldu. 1816 yılında bir çiftçinin kızı olan Margaret Simpson ile evlendi. Margaret’ten 
beş oğlan, üç de kız çocuğu oldu. Aile servetini tükettikten sonra gazetecilikten 
kazandığı parayla geçinmeye başladı. Otuz yıl boyunca bu mesleği devam ettirdi; 
London Magazine ve Blackwood’s gibi dergilere yazılar yazdı. İlk önce dergide tefrika 
edilen ve daha sonra kitaplaştırılan Bir İngiliz Afyon Tiryakisinin İtirafları (1821) 
otobiyografik bir eserdi. Blackwood’s için yazdığı “Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak 
Cinayet” (1827), De Quincey’nin yazarlık hayatında en sık döndüğü konu oldu; 
“Güzel Sanatların Bir Dalı Sayılan Cinayet Hakkında İkinci Yazı” (1839) ve “Son-
deyiş” (1854) yazılarında bu konuyu genişletti; suçun estetik ile olan ilişkisinde 
bir devrimin başlangıcı oldu. 1838 yılında yazdığı “The Avenger”da (İntikamcı) 
intikam ve şiddeti dürüstçe resmettti. 1826 yılında Edinburgh’a taşındı. Margaret’in 
1837’deki ölümünden sonra tekrar afyon kullanmaya başladı. Hayatı parasızlık, borç 
ve hastalıkla mücadele etmekle geçen De Quincey, 1841-1843 yılları arasında ala-
caklılardan kaçarken, İtiraflar’ın devamı niteliğindeki Suspiria de Profundis’i kaleme 
aldı (1845). Üretken bir yazar olan De Quincey ölümüne değin yazmayı sürdürdü. 8 
Aralık 1859 günü Edinburgh’da hayata gözlerini yumdu. Edebiyata etkisi çok büyük 
olan De Quincey, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Aldous Huxley ve William 
Burroughs gibi yazarların öncülü sayılmaktadır.



İÇİNDEKİLER

KİTABA DAİR GÖRSELLER .....................................................................................................6

KRONOLOJİ ....................................................................................................................................... 13

ÖNSÖZ

CİNAYET ÜZERİNE / ROBERT MORRISON .............................................................. 21

Güzel Sanatların  
Bir Dalı Olarak Cinayet

Hastalık Derecesinde  
Erdemli Bir Adamın Uyarıları ................................................................47

Konuşma ......................................................................................................................................51

Güzel Sanatların Bir Dalı Sayılan  
Cinayet Hakkında İkinci Yazı .................................................................93

Sondeyiş .....................................................................................................................................113





	 John	Williams’ın	cinayetlerini	işlediği	Ratcliffe	Yolu’nu	
gösteren	Doğu	Londra	haritası.



•	Bay	Marr’ın	eşi,	çocuğu	
ve	çırağıyla	birlikte	
öldürüldüğü	yerin	
London Chronicle 
gazetesince	tasviri	
(solda).

•	John	Williams’ın	cinayet	
sırasında	kullandığı	
silahın	London Chronicle 
gazetesince	tasviri	
(altta).

•	Williams’ın	ikinci	
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Hastalıklı Derecesinde  
Erdemli Bir Adamın Uyarıları

BLACKWOOD’S MAGAZINE’İN EDİTÖRÜNE

SAYIN BAY, – Bizim gibi kitap okuyanların çoğu, geçen yüz-
yılda Sir Francis Dashwood’la arkadaşları tarafından kuru-
lan Cehennem Ateşi Kulübü’nden, Kötülüğü İlerletme Der-
neği diye bir dernekten, söz edildiğini herhalde duymuştur. 
Galiba Brighton’da da bir Erdemi Ortadan Kaldırma Derne-
ği kurulmuştu. Ortadan kalkan, derneğin kendisi oldu ger-
çi, ama üzülerek haber vereyim ki, böyle bir başka dernek 
de Londra’da hâlâ var. Üstelik öncekinin daha da vahşi ve 
korkunç bir benzeri... Eğilimine bakılırsa Cinayeti Teşvik 
Derneği olarak adlandırılabilirdi; fakat üyelerinin o nazik 
euφemismoV’una1 göre, Cinayet Konusunu İyi Bilenler Der-
neği adını taşıyor. İnsan öldürme konusuna ilgi duydukları-
nı söylüyorlar; çeşitli kan dökme biçimlerine meraklı, ama-
tör ve dilettante’lermiş; uzun lafın kısası, Cinayete Kafayı 
Takanlar... Bunlar, Avrupa’nın polis kayıtlarından çıkan bu 
tür her korkunç olayı, bir resim, heykel ya da başka bir sa-

1 (Yun.) Euphemismos: İfadeyi yumuşatarak söyleme.
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nat yapıtıymış gibi oturup inceliyor, eleştiriyorlar. Derneğin 
çalışmalarına hakim espriyi anlatmaya kalkışmama hiç ge-
rek yok, zira okur bu kadarını, geçen yılki dernek toplantı-
larında yapılan Aylık Sunuş’lardan –aşağıda sunacağım– bi-
rini okuyarak daha iyi kavrayabilir. Çalışmalarını halkın gö-
zünden saklamak için aldıkları bütün önlemlere karşın, bu 
metin, benim elime bir raslantı sonucu geçti. Yayımlanma-
sı şimdi onları ürkütecek, ama benim istediğim de zaten bu.. 
Ben onlara hadlerini, Bow Street’e2 başvurarak da bildirebi-
lirdim, ama bu durumda ad açıklamaları gibi şeyler gereke-
cekti. Bunun yerine, bu işi sessizce, kamuoyuna çağrıda bu-
lunarak, yapmayı yeğliyorum ama tabii girişimimde başarı-
sız olursam son çare olarak bu başvuruyu da yapmak zorun-
da kalacağım. Zira benim erdem yüklü vicdanım, bir Hıris-
tiyan ülkesinde böyle şeyleri asla kaldıramaz. Bir pagan ül-
kesinde bile adam öldürmenin hoşgörülmesi –örneğin are-
nalardaki dehşet verici gösteriler– bir Hıristiyan yazar tara-
fından geçerli ahlâkın en büyük ve en açık ayıbı olarak nite-
lenmişti. Bu yazar Lactantius’tu3 ve ben konuyu, şu duruma 
da bayağı uygun düşen onun sözleriyle bağlayacağım: “Qu-
id tam horribile,” diyor yazar, “tam tetrum, quam hominis tru-
cidatio? Ideo severissimis legibus vita nostra munitur: ideo bel-
la execrabilia sunt. Invenit tamen consuetudo quatenus homici-
dium sine bello ac sine legibus faciat: et hoc sibi voluptas quod 
scelus vindicavit. Quod si interesse homicidio sceleris conscien-
tia est, – et eidem facinori spectator obstrictus est cui et admis-
sor; ergo et in his gladiatorum cædibus non minus cruore pro-
funditur qui spectat, quam ille qui facit: nec potest esse immu-
nis a sanguine qui voluit effundi; aut videri non interfecisse, qui 
interfectori et favit et proemium postulavit.” Şöyle diyor Lac-

2 Londra’da mahkemenin bulunduğu sokak.
3 Lucius Cælius (ya da Cæcilius Firmianus) Lactantius: Tanınmış “Kilise Baba-

larından” biri. Institutiones Divinæ (320) adlı bir eseri vardır.
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tantius: “Bir insanın öldürülmesi kadar dehşet verici, iç ka-
rartıcı ve çileden çıkarıcı ne olabilir? Bu nedenledir ki, bi-
zim için hayat en kesin yasalarla korunmuştur; bu nedenle-
dir ki, savaşlar nefretin konusudur. Ne var ki, (Roma’da ge-
çerli olan) gelenek, yasalardan kaçarak, savaşmadan insan 
öldürmenin bir yolunu bulmuş; şimdi zevkin (voluptas) ge-
rekçeleri kötülük ve suçunkilerle aynı olmuş.” Bizim Centil-
men Amatörler bunu bir düşünsünler; dikkatlerini özellik-
le son cümleye çekiyorum; burada söylenenler o kadar ağır 
ki, anlamını kendi dilimizde ifade etmeye çalışacağım: “İm-
di, sadece bir cinayet işlenirken orada bulunmak bile bir in-
sana suç ortaklığı yüklüyorsa; cinayeti sadece seyretmek bile 
bizi onu işleyenle aynı suça ortak ediyorsa, bundan zorun-
lu olarak şu sonuç çıkar: Arenalarda işlenen bu cinayetler-
de, öldürücü vuruşu yapan el, hiçbir şey yapmadan onu sey-
redenin elinden daha fazla kana bulanmış değildir. Ne kanın 
dökülmesini onaylayan o kandan yıkanmış sayılabilir ne de 
öldüreni alkışlayıp ona ödüller koyan kişi cinayete katılmış 
sayılmaktan başka bir gözle görülebilir.” Gerçi Londra’nın 
Centilmen Amatörleri’nin “proemium postulavit”le4 suçlan-
dığını şimdiye kadar duymadım, ama çalışmaları hiç kuşku-
suz bu yönde, ancak “interfectori favit”5 derneğin adında me-
alen yer almasının da ötesinde, aşağıda okuyacağınız konuş-
manın her satırında açıkça dile geliyor.

Saygılarımla, vb... X.Y.Z.

4 (Lat.) Ödüller koydu.
5 (Lat.) Öldüreni alkışladı.





51

Konuşma

BAYLAR, – Komiteniz tarafından, Williams’ın Güzel Sanat-
lardan Biri Olarak Düşünülen Cinayet Üstüne Konuşması’nı 
okumak gibi çetin bir göreve atanarak onurlandırılmış bu-
lunuyorum. Böyle bir iş, üç dört yüzyıl önce, söz konusu sa-
nat henüz pek anlaşılamamışken ve örnek olarak sunulabi-
lecek büyük olaylar azken, oldukça kolay sayılabilirdi. Fa-
kat bu alanda profesyonel kişiler tarafından yetkinlik örne-
ği başyapıtların gerçekleştirildiği çağımızda, kamuoyunun 
uygulanan eleştiri üslubunda da o yapıtlara denk bir iyileş-
me bekleyeceği açıktır. Uygulama ile kuram pari passu1 git-
melidir. İnsanlar artık güzel bir adam öldürme olayının bi-
leşimine; biri öldürecek öteki ölecek olan iki salakla, bir bı-
çak, bir kese ve bir karanlık sokaktan daha fazla bir şeyler 
girmesi gerektiğinin farkına varmaya başlıyorlar. Baylar, ta-
sarım ve plan, gruplama, ışık ve gölge, şiir ve duygu artık bu 
tür girişimler için vazgeçilmez özellikler sayılıyor. Bay Wil-
liams, adam öldürme idealini hepimizin gözünde yüceltmiş; 
dolayısıyla, özel olarak benim görevimin çetinliğini de artır-

1 (Lat.) Uygun adım, at başı, beraber.
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mış. Şiirde Aeschylos veya Milton, resimde Michelangelo gi-
bi, sanatını yetkinliğin, eşsizliğin doruklarına taşımış; ve Bay 
Wordsworth’un belirttiği gibi, bir anlamda “beğenilmesinde 
kullanılacak beğeniyi kendisi yaratmış.” Bu sanatın tarihini 
ana çizgileriyle anlatmak ve ilkelerini eleştirel olarak incele-
mek görevi de şimdi konuyu iyi bilenlere ve Majesteleri’nin 
Ağırceza Mahkemesi Yargıçları’ndan çok daha farklı çapta 
yargıçlara düşüyor.

Başlamadan önce, derneğimizden amaçları bakımından 
bir ölçüde ahlâk dışı bir şeymiş gibi söz etmeye yeltenen ba-
zı kendini beğenmiş ikiyüzlülere bir çift sözüm var. Ahlâk 
dışıymışız ha! Jüpiter beni korusun. Baylar, ne demek isti-
yor bu adamlar? Ben ahlâktan yanayım ve hep öyle kalaca-
ğım, erdemden de ve bütün bu tür şeylerden de!.. Kesinlik-
le belirtiyorum ve her zaman belirteceğim (sonu nereye va-
rırsa varsın) ki, adam öldürmek yakışıksız, son derece ya-
kışıksız bir davranıştır. İnsan öldürme işine bulaşan kişi, 
kim olursa olsun, düşünme biçimi çok yanlış, ilkeleri çok 
kusurlu ve çarpıktır. Bunu ısrarla vurgulamaya bile gerek 
duymam. Büyük bir Alman ahlâkçının2 her iyi insanın gö-
revi olduğunu bildirdiği şekilde, kurbanının saklandığı yeri 
göstererek bu kişiye yardım ve destek sağlamak şöyle dur-
sun, yakalanması için bir şilin altı peni katkıda bile bulunu-
rum; ki bu miktar, en büyük ahlâkçıların şimdiye dek böyle 
bir amaç için yaptıkları fedakârlıktan tam on sekiz peni faz-
ladır.3 Ama bu neyi gösterir? Bu dünyada her şeyin iki sapı 
vardır. Örneğin adam öldürme eylemi (vaaz kürsüsünde ve 

2 Kant. Bu zat kayıtsız koşulsuz doğruculuk isteğini o kadar ileri götürüyor ki, 
bir kişi bir katilden kaçan suçsuz bir insan görürse, katil sorduğu takdirde doğ-
ruyu söyleyerek cinayete sebep olacağı kesin de olsa, suçsuz insanın kaçtığı ye-
ri ona göstermesi gerektiğini ileri sürüyor. Üstelik, ünlü bir Fransız yazarın, 
böyle bir öğretinin hararetli bir tartışma anında onun ağzından kaçmış olabile-
ceğini öne sürmesi üzerine, böyle sanılmasın diye fikrini yeniden, vurgulaya-
rak ve nedenlerini de açıklayarak belirtiyor.

3 1 şilin + 6 peni = 18 peni.
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Old Bailey’de4 genellikle yapıldığı gibi) ahlâksal tarafından 
tutulabilir ve itiraf edeyim ki, bu onun zayıf tarafıdır ya da 
Almanların dediği gibi, estetik açıdan ele alınabilir, yani be-
ğeni ile ilişkisi bakımından..

Bu noktayı açıklamak için üç büyük adamın otoritelerini 
yardıma çağıracağım ki bunlar: S.T. Coleridge, Aristo ve cer-
rah Bay Howship’tir. S.T. C. ile başlayayım: Yıllar önce bir 
gece Berners’ Street’te onunla çay içiyordum (sırası gelmiş-
ken, bu kısacık sokak orada eğleşen dâhiler bakımından, bo-
yuna göre bayağı verimli bir yerdir). Masada benim dışım-
da başkaları da vardı. Çaylı tostlu birtakım tensel mütalaa ve 
mülahazalar arasında, S.T. C.’in Attikalı dudaklarından dö-
külen Plotinos üstüne bir konferansı da içiyorduk. Derken 
birden bir yerlerden “Yangın var!” diye bir bağırış yüksel-
di. Bunun üzerine hepimiz, üstadıyla çömeziyle, Platon’uy-
la peri ton Platona’sıyla,5 manzarayı seyretmeye hazır, dışa-
rı fırladık. Yangın, Oxford Street’te, bir piyano yapımcısının 
dükkânındaydı. Seyre değer bir gösteriye benzediğinden, 
önceden kararlaştırılmış bir iş yüzünden olayın kriz aşama-
sına gelmesinden önce S.T. C.’nin partisinden ayrılmak zo-
runda kaldığıma üzülmüştüm. Birkaç gün sonra Eflatuncu 
dostumla tekrar karşılaşınca, kendisine bu olayı hatırlattım 
ve oldukça parlak geçecekmiş gibi görünen o gösterinin na-
sıl bittiğini öğrenmek istedim. “Ah efendim,” dedi, “o ka-
dar kötü bir gösteriydi ki, hepimiz oybirliğiyle bunu kına-
dık...” İmdi, Bay Coleridge’in, –kendisi pek işlek bir erdeme 
sahip olamayacak kadar şişmansa da iyi bir Hıristiyan oldu-
ğu su götürmez– evet, ne diyordum, işte bu bayın bir kun-
dakçı olabileceğini ya da o zavallı piyanocuya ve piyanola-
rına (birçoğunda fazlalık tuşlar vardı muhakkak) karşı kötü 
niyet besleyebileceğini kim düşünebilir?.. Tam tersine, bil-

4 Ağır ceza mahkemesinde.
5 (Yun.) Peri ton Platona: Platon’un çevresindekiler, öğrencileri.
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diğim kadarıyla öyle bir insandır ki, –ve bu hususta ben ca-
nımı bile ortaya koyarım– erdeminin böyle sıkı sınamalara 
dayanabilmesi için fazlaca şişman olmasına karşın, zorun-
da kalırsa bir itfaiye tulumbasını bile çalıştırabilir. Ama ney-
di burada durum? Erdem filan gerekmiyordu. İtfaiye araçla-
rının gelişiyle birlikte, ahlâk kaygıları bütünüyle sigorta şir-
ketine devredilmiş oluyordu. Durum böyle olunca da, ki-
şisel beğenisini doyurmak artık onun hakkıydı. Çayını ya-
rım bırakıp çıkmıştı adam. Karşılığında hiçbir şey alamaya-
cak mıydı yani?..

İddia ediyorum ki, anlattığım koşullarda yangına zevk alı-
nacak bir lüks gözüyle bakmak ve sonra da, halkta beklen-
tiler uyandırıp ardından bunları boşa çıkaran her gösteriye 
yaptığı gibi, onu yuhalamak en erdemli kişinin bile hakkı-
dır. Şimdi de bir başka büyük otoriteden alıntı yapalım, ne 
diyor Stagiralı? Bir yerde (sanırım Metafizik’inin beşinci ki-
tabında), klepthn teleion adını verdiği şeyi betimliyor: Yani 
kusursuz hırsızı!.. Bay Howship’e gelince, “Hazımsızlık” üs-
tüne yazdığı bir kitabında, vaktiyle rastlamış olduğu bir ül-
serden hayranlıkla söz etmekte ve onu “güzel bir ülser” ola-
rak nitelemekte hiç sakınca görmüyor. İmdi, soyut düzey-
de düşünülürse, bir hırsızın Aristo’ya yetkin bir karakter gi-
bi görünebileceğini ya da Bay Howship’in bir ülsere âşık ola-
bileceğini öne sürebilecek kimse çıkar mı? Bir kere, herke-
sin bildiği gibi, Aristo’nun kendisi o kadar ahlâklı bir kişi-
likti ki, Nikomakhos’a bir Etik yazmakla yetinmeyip, ayrıca 
Magna Moralia, yani Büyük Ahlâk adlı bir başka kitap daha 
yazmıştı. Şimdi, küçük olsun büyük olsun herhangi bir etik 
kitabı yazmış olan bir kimsenin bir hırsıza per se6 hayran ol-
ması mümkün değildir. Bay Howship’e gelince, yine her-
kes bilir ki o, bütün ülserlere savaş açmıştır ve çekicilikleri-
ne hiç kapılmadan onları Middlesex ilçesinden sürmeye ça-

6 (Lat.) Bir hırsız olarak, hırsızlığı dolayısıyla.
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lışmaktadır. Fakat şurası da bir gerçektir ki, per se ne kadar 
kabul edilemez olurlarsa olsunlar, hem bir hırsız hem de bir 
ülser kendi sınıfının öteki üyelerine kıyasla sonsuz üstün-
lük derecesi gösterebilir. Her ikisi de kusurdur, burası doğ-
ru; ancak, kusurlu olmak bunların aslı ve özü olduğundan, 
kusurluluklarının büyüklüğü, kusursuzlukları demek olur. 
Spartam nactus es, hanc exorna.7 Tomurcuktan “parlak ve ol-
gun goncaya” en güzel katmerli gül, çiçekler içinde, dişili-
ğin tüm görkemine bürünmüş gözalıcı bir genç kadın da in-
san-çiçekler içinde nasıl ideal sayılıyorsa, aynı şekilde Au-
tolykos ya da vaktiyle ünlü olan George Barrington gibi bir 
hırsız ile, türünün tüm özelliklerini gösteren ve tüm doğal 
aşamalarından art arda geçen sinsi ve amansız bir fagedenik 
ülser de kendi türünün içinde ve haksız olmayan nedenler-
le, ideal sayılmaya layıktır. Örneğin, (Bay Coleridge’in Bay 
Blackwood’la o ünlü yazışmasının da gösterdiği gibi), böyle-
ce, ideal bir hokka takımı –bu arada belirtelim, içinde fazla 
bir şey bulunmaz– bile tasarlanabilir, çünkü mürekkep hok-
kası övgüye layık bir şeydir ve toplumun da değerli bir üye-
sidir. Kusurun kendisinin de ideal veya kusursuz hali –ya da 
derecesi– vardır.

Her neyse, Baylar, bir defada bu kadar felsefe döktürdü-
ğüm için gerçekten özür dilerim; ama mademki söyledik, 
şimdi bunu uygulayalım. Bir cinayet henüz paulo-post-futu-
rum döneminde ise –yani henüz işlenmemişse, hatta (mo-
dern özleştirmeci deyişle) işlenmekte bile değilse– ama işle-
neceğine dair bir söylenti kulağımıza gelmişse, hiç tereddüt 
etmeden onu ahlâki açıdan ele alalım. Ama varsayalım ki iş-
lendi, oldu bitti; tetelestai, yani “sona erdi” ya da (Medea’nın 
o katı deyişiyle) eirgastai, yani “yapıldı, oldu bitti, fait ac-
compli” denecek duruma geldi. Varsayalım ki öldürülen za-
vallı adam acılarından kurtuldu, bunu yapan alçak herif de 

7 (Lat.) Madem ki her nasılsa Sparta’yı ele geçirdin, şimdi de süsle bakalım.
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kim bilir nereye toz oldu. Yine varsayalım ki biz de kaçan 
keratayı izleyip yakalamak için elimizden (daha doğrusu ba-
caklarımızdan) gelen her şeyi yaptık, ama nafile, abiit, eva-
sit, excessit, erupit, vb...8 öyleyse, ben derim ki, bu durumda 
erdem ne işe yarar?.. Ahlâka yeteri kadar ödün (ya da ödül) 
verilmiştir ve artık “Zevkin,” “Beğeninin,” “Güzel Sanatla-
rın” sırası gelmiştir. Olay hiç kuşkusuz üzücüdür, son de-
rece üzücü; ama artık bunu düzeltemeyiz. Bunun için, kötü 
bir konudan mümkün olan en iyiyi almaya çalışalım ve tabii 
bu olayı ne kadar sıkarsak sıkalım ahlâki bakımdan işe yara-
yacak bir şey çıkarmak mümkün olmayacağından, onu este-
tik açından ele alalım ve bu yolla bir şeyler verip veremeye-
ceğine bakalım. Sağduyulu insanın mantığı işte budur. Pe-
ki bunun sonucu ne olur? Gözyaşlarımızı dindiririz ve bel-
ki de, ahlâki açıdan vicdanımızı sarsan ve savunulacak ya-
nı olmayan bir davranışın, “Beğeni” ilkeleriyle sınanınca ga-
yet üstün nitelikli bir performans çıkardığını görerek mut-
lu oluruz. Böylece bütün dünyanın gönlü alınmış, kötü rüz-
gârın kimseye iyilikle esmeyeceğini söyleyen eski atasözü 
doğrulanmış olur. Amatör de, erdeme çok yakından ve çok 
dikkatle bakmaktan gelen huysuz ve asık suratlı görünüşü-
nü bırakıp dağılan kırıntılarını toplamağa başlar ve genel bir 
neşe hakim olur havaya. Erdem kendi dönemini yaşamıştır; 
bundan böyle onunla hemen hemen aynı şey olan Virtù (ara-
larında sadece bir harf fark var,9 ama bu hır-gür çıkarma-
ya elbette değmez), yineliyorum, Virtù ve Connaisseur’lük10 
kendi başlarının çaresine bakmak için izinlidirler. İşte, Bay-
lar, Kabil’den Bay Thurtell’e kadar bütün incelemelerinizde 

8 (Lat.) Gitti, kaçtı, sıvıştı, tüydü, vb...
9 “Erdem” demek olan İngilizce virtue ve İtalyanca virtù sözcüklerinin her ikisi 

de Latince virtus’tan gelir ki bunun asıl anlamı “cesaret, yiğitlik, erkeklik (vir = 
adam, erkek) gibi niteliklerdir.

10 (Fr.) Bir konuya çok ilgi duyan ve bunun sonucu olarak ondan çok iyi anlayan 
kimse.
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bu ilkeyi kılavuz edinmenizi öneriyorum. Bu büyük cinayet 
galerisinde hep birlikte el ele, zevk ve hayranlık içinde dola-
şalım. Bu sırada ben de dikkatinizi yararlı eleştiri konularına 
yöneltmeye çalışayım.

İlk adam öldürme olayını hepiniz biliyorsunuz. Bu işi icat 
eden kişi ve bu sanatın babası olarak, Kabil herhalde birinci 
sınıf bir dâhiymiş. Zaten bütün Kabiller deha sahibi insan-
larmış. Tubal-Kabil galiba tüp veya öyle bir şeyler icat etmiş. 
Fakat o zamanlar, sanatçı ne denli özgün ve dâhi olursa ol-
sun, bütün sanatlar çocukluk dönemlerindeydiler ve birçok 
studio’nun her birinden çıkan yapıtın, bu gerçek akılda tu-
tularak eleştirilmesi gerekir. Tubal’ın eseri bile büyük olası-
lıkla bugün Sheffield’den pek iyi not alamazdı; dolayısıyla, 
Kabil’in (büyük Kabil’i kastediyorum) başarısının da “eh iş-
te, şöyle böyle” olduğunu söylemekte yakışıksız bir durum 
yoktur. Ancak, galiba Milton bu konuda biraz farklı düşü-
nüyormuş. Olayı anlatışına bakılırsa, bu onun en sevdiği ci-
nayet olmalı. Zira resim gibi canlı bir etki elde etmek kaygı-
sıyla öyküsünü allayıp pulladığı açıkça belli oluyor.

“... İçinden buna çok kızdı ve konuşurlarken
Bir taşla vurdu (kardeşine) tam göğsünden
Can alıcıydı vuruş; Habil düştü yere, sarardı soldu benzi,
Teslim etti ruhunu, yarasından kan boşanırken...”

Yitirilen Cennet, XI

Bu konuda, böyle etkileri hiç gözden kaçırmayan ressam 
Richardson, Yitirilen Cennet Üzerine Notlar adlı eserinde (s. 
497) şu gözlemi yapıyor: “Kabil’in,” diyor, (yaygın söylenti-
ye göre) bir taşla vurarak “kardeşinin canını bedeninden çı-
kardığı düşünülüyordu; Milton da bu görüşü benimsiyor, 
ancak olaya bir de büyük yara ekliyor.” Burada bu ekleme 
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gayet yerindedir; zira kullanılan silahın kabalığı ve ilkelliği, 
sıcak bir kan rengine boyanıp vurgulanmaz ve zenginleşti-
rilmezse, bu vahşi ekolün çıplak ve yalın havasını gereğin-
den fazla yansıtıyor; sanki cinayet bilgisiz bir Polyphemos 
tarafından, önceden tasarlanmaksızın, sadece bir koyun ke-
miğiyle işlenmiş gibi... Ama bu iyileştirmenin benim hoşu-
ma gitmesi, Milton’un da bu konuya meraklı bir amatör ol-
duğunu göstermesinden kaynaklanıyor. Shakespeare’e ge-
lince, bu konuda henüz ondan üstün kimse çıkmadı. Ta-
nık mı isteniyor? Buyrun, Duncan’ın, Banquo’nun ve baş-
kalarının öldürülme sahneleri... Ve hepsinden üstünü, VI. 
Henry’de, Gloucester’in öldürülüşünü gösteren eşsiz min-
yatür.11

11 Bu pasaj, VI. Henry’nin ikinci bölümünde (3. perde) yer alıyor ve iki bakımdan 
dikkate değer. Birincisi; betimleme yalnız şiirsel etki amacına yönelik olsa da, 
doğaya ve doğallığa gösterilen eleştirel bağlılık. İkincisi ise; (burada sunuldu-
ğu gibi) hemen ortaya çıkan korkunç bir fısıltının yasal ve sessiz doğrulanma-
sı olarak sunulunca kazandığı yargılayıcı değer. Bu kötü oyun, resmî bir dev-
let karakterine bürünmüş büyük bir hükümdarla ilgiliydi. Yatağında ölü bu-
lunan, saf ve gerizekâlı prensin sevgi dolu amcası ve sadık koruyucusu Glou-
cester Dükü’ydü. Bu olay nasıl yorumlanmalı? Dük, Azrail’in doğal bir ziyare-
tiyle mi ölmüştü, yoksa düşmanlarının vuruşuyla mı? Saraydaki iki hizip, du-
rumun verdiği belirti ve ipuçlarını karşıt yönlerde yorumlayıp kurguluyordu. 
Konumu gereği hemen hemen tarafsız kalmak zorunda olan, amcasına bağlı 
ve üzgün genç kral, yine de arka plandaki şeytanca komplo konusundaki bas-
tırılamaz kuşkularını gizleyemez. Bunun üzerine, karşı hizbin bir önderi, Lord 
Warwick’in de onayladığı ve gayet etkileyici biçimde tekrarladığı, kralın bu 
açık konuşmasının gücünü kırmayı dener. “Ne gibi durumları?” diye sorar, –
bu terimle, düşüncesiz yorumcuların öteden beri kabul ettikleri gibi birtakım 
örnek veya açıklamaları değil, skolastik anlamıyla instantia’yı kastetmektedir– 
yani, Lord Warwick, nasıl bir ağırlıklı kanıtı, hangi ivedi dürtüyü o “korkunç 
yeminine” destek olarak öne sürebilir?.. Söz konusu yeminle Warwick:

Katil ellerin kastettiğinden canına,
Bu üç kez ünlü saygıdeğer Dük’ün.

Ebedî hayata beslediği umut kadar emin olduğunu belirtmişti. Görünüşe 
göre meydan okuma Warwick’e yöneltilmiştir, ama özünde kralı hedef almak-
tadır. Warwick’in yanıtı, görüşünü dayandırdığı ana kanıt, Dük’ün vücudunda 
ölümle meydana gelen ve ölümün cinayet sonucu olduğu varsayımından başka 
hiçbir açıklamayla bağdaşmayan değişikliklerin bir bir sayılmasıdır. Glouces-
ter Dükü’nün katillerin elinde öldüğüne dair ne gibi kanıtlarım mı var? Buy-


