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Üçbin yillik geçmisinin hesabini yapamayan insan günübirlik yasayan insandir.  
"Goethe"  
CENNET BAHÇESI  
.sonuç olarak, su ya da bu, bir zamanlar yoktan varolmus olmaliydi...  
Sofi Amundsen okuldan eve geliyordu. Yolun bir kismini kiz arkadasi Jorün'le yürürken,  
robotlardan bahsetmislerdi. Jorün'e göre insan beyni gelismis bir bilgisayar gibiydi. Sofi ise  
pek emin degildi bundan. Insanin bir makineden, daha öte bir sey olmasi gerekmez miydi?  
Büyük süpermarketin orada ayrilmislardi. Sofi genis bir alana uzanan tek katli evlerden  
birinde oturuyordu. Evleri, Jo-rün'lerin evinden iki misli daha uzakti okula. Ardinda baska ev  
olmayip derin bir orman basladigindan, Sofi'ye evleri dünyalin ta en ucundaymis gibi  
geliyordu.  
Sofi Yonca Sokagi'na sapti. Sokagin en dibinde "Kaptan Viraji" denen bir dönemeç vardi. Bu  
yoldan cumartesi pazar günleri disinda pek geçen olmazdi.  
Mayis'm ilk günlerinden biriydi. Bazi bahçelerde meyve agaçlarinin dibinde öbek öbek  
nergisler açmisti. Agaçlar yesil, ince bir örtüye bürünmüslerdi.  
Her seyin yilin bu vaktinde büyüyüp gelismeye baslamasi ne ilginçti! Karlar eriyip havalar  
isinmaya baslar baslamaz onca yesil bitki özünün cansiz topraktan fiskirmasini saglayan sey  
neydi?  
Sofi bahçe kapisini açarken posta kutusuna bir gözatti. Postada bir sürü reklam brosürü ve  
annesine gelmis birkaç büyük zarftan baska bir sey olmazdi pek. Sofi yukari çikip ders  
çalismaya baslamadan önce bunlardan mutfak masasinin üzerinde koca bir yigin yapardi.  
SOFININ DÜNYASI  
Babasina arada bir bankadan birkaç mektup gelirdi, o kadar. Babasi baska babalara  
benzemezdi ama! Koca bir petrol tankerinin kaptani olan babasi, yilin büyük bir kismini  
disarida geçirirdi. Birkaç haftaligina eve geldigi zamanlar pitir pitir ortalikta dolasir, Sofi ile  
annesine hos vakit geçirtirdi. Ama gemide oldugu zamanlar epey uzaklastigi olurdu onlardan.  
Bugünse posta kutusunda tek bir mektup vardi ve o da Sofi'ye  
idi.  
Küçük zarfin üzerinde "Sofi Amundsen" yaziyordu. "Yonca Sokagi No. 3". Zarfta baska da  
bir sey, mektubun kimden oldugu filan yazmiyordu. Hattâ pul bile yapistirilmamisti zarfa.  
Sofi bahçe kapisini ardindan çekip kapadigi gibi, mektubu açü. Küçücük zarfin içinden  
kendisi kadar küçük bir kâgit çikti sadece. Kâgitta söyle yaziyordu: Kimsini  



 
Bundan baska bir sey yazmiyordu kâgitta. Ne bir selam, ne kimin gönderdigi... Soru isaretiyle  
son bulan bu tek sözcük, o kadar.  
Sofi zarfa tekrar bakti. Evet, mektup kendisineydi iste. Ama kim koymustu bu mektubu posta  
kutusuna?  
Sofi aceleyle kirmizi evlerinin kapisini açti. Kedisi Sere-kan her zamanki atakhgiyla çalilarin  
arasindan firlayip giristeki merdivenleri tirmanarak Sofi tam kapiyi çekecekken içeriye daldi.  
- Gel pisi pisi pisi!  
Sofi'nin annesinin kafasi bir seylere bozuk oldugunda evlerini hayvanat bahçesine benzettigi  
olurdu. Sofi'nin de pek övündügü küçük bir hayvanat bahçesi yok degildi dogrusu: önce  
kirmizi baliklari olmustu - Keloglan, Kirmizi Baslikli Kiz ve Kara Korsan. Sonra muhabbet  
kuslari Edi ile Büdü, kaplumbagasi Govinda ve de sari-kahverengi renkli tekir kedisi Serekan.  
Tüm bu hayvanlar annesi isten eve geç geliyor, babasi da evden  
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uzakta denizlerde çalisiyor diye onun olmustu.  
Sofi çantasini omuzundan çikardiktan sonra Serekan'm yemegini bir kaba koydu. Elinde  
gizemli mektubunu tutarak mutfaktaki taburelerden birine oturdu.  
Kimsin?  
Ah, bir bilseydi! Tabii ki Sofi Amundsen idi ama, ya o kimdi? Henüz bunu kesfedebilmis  
degildi.  
Ya adi Sofi degil, baska bir sey olsaydi? Mesela Anna Knut-sen. O zaman baska biri mi  
olurdul  
O anda aklina babasinin ona aslinda Synnöve adini vermek istedigi geldi. Sofi kendini  
Synnöve Amundsen olarak tanitirken gözünün önüne getirmeye çalisti. Hayir, olmuyordu.  
Kendini böyle tanistiran o degil, baska bir kiz oluyordu.  
Yere atlayip elindeki garip mektupla banyoya gitti. Aynanin önünde dikilip gözlerinin içine  
bakti.  
- Ben Sofi Amundsen'im, dedi.  
Aynadaki kiz ise yüzünü burusturarak olsun cevap vermedi. Sofi ne yaparsa onun aynisini  
yapiyordu. Jet gibi hareketlerle aynadaki aksini yaniltmaya çalisti ama o da onun kadar  
hizliydi. Sofi:  
- Sen kimsin? diye sordu.  



 
Sorusu yine cevapsiz kaldi ama Sofi bir an için soruyu kendinin mi, aynadaki görüntüsünün  
mü sordugu konusunda kuskuya düstü.  
Isaret parmagini aynadaki burnuna dayayip:  
- Sen bensin, dedi.  
Cevap alamayinca cümleyi tersine çevirip:  
- Ben senim, dedi.  
Dis görünüsünü pek begenmezdi Sofi Amundsen. Güzel badem gözleri oldugunu söylerlerdi;  
ama o bunu burnu çok küçük, agzi da çok büyük oldugundan söylediklerini düsünürdü.  
Üstelik kulaklari da gözlerine çok bitisikti. Hele o pirasa saçla-  
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ri! Babasi Claude Debussy'nin bir eserinden esinlenerek "Lepiska saçli kiz" diyerek saçlarini  
oksardi arasira. Kolaydi elbet söylemesi; bütün yasami boyunca bu dümdüz kara saçlar onun  
degil Sofi'nin omuzuna dökülecekti. Ne sprey fayda ediyordu ne de jöle!  
Bazen dogumu sirasinda bir terslik olmus olabilecegini düsünürdü. Annesi dogumunun zor  
oldugunu anlatmisti zaten ona. Peki ama insanin dis görünüsünü belirleyen sey dogum aninin  
kendisi miydi?  
Kim oldugunu bilmemesi garip degil miydi? Dis görünüsünü kendinin belirleyememesi de  
akil alir sey degildi. Kendi oluvermisti iste. Arkadaslarini seçmek elindeydi ama kendi  
kendisini seçmemisti. Insan olmak bile onun fikri degildi!  
Insan neydi?  
Sofi tekrar aynadaki kiza bakti. Gidip Fen ödevimi yapayim, dedi özür dilercesine ve bir  
çirpida koridora firladi.  
Yok, en iyisi bahçeye çikayim, dedi sonra da.  
- Gel pisi pisi pisi!  
Kediyi merdivenlere iteleyip ardindan kapiyi çekti.  
Elinde gizemli mektubuyla dururken içini garip bir duygu kapladi. Sanki aslinda bir  
kuklaymis da birisi bir büyü yapmis, böylelikle yasayan bir canli olmus gibi hissetti kendini.  
Su an dünyadaydi iste ve garip degil miydi, böyle müthis bir masalda yasiyor olmasi?  



 
Serekan çitten atlayip çalilara daldi. Yasam dolu bir kediydi Serekan; beyaz biyiklarindan  
baslayip dümdüz vücudunun en gerisinde sallanan kuyruguna dek capcanli. Kedi de  
bahçedeydi, ama o, Sofi gibi bunun farkinda degildi herhalde.  
Sofi varoldugunu düsünürken aklina hep de böyle varolmayacagi geldi.  
Simdi varim, diye düsündü, ama birgün yokolacagim.  
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Ölümden sonra hayat var miydi? Kedinin bundan da haberi yoktu herhalde.  
Sofi'nin kisa bir süre önce babaannesi ölmüstü. Yarim seneden fazla bir süredir hep  
babaannesini düsünüp özlemisti. Yasamin bir an gelip son bulmasi haksizlik degil miydi?  
Sofi çakil tasli yolda durup düsünmeye daldi. Hep varolmayacagi düsüncesini unutmak için  
varoldugunu düsünmeye çabaliyordu, ancak yapamiyordu. Varoldugu düsüncesine  
yogunlasabildiginde hemen aklina hayatin sonu geliyordu. Ve tersi: bir gün gelip  
yokolacagmi düsündügünde, yasamin ne kadar degerli oldugunu anliyordu. Madeni bir  
paranin bir ön bir arka yüzünü döndürüp duruyordu sanki. Bir taraf ne kadar büyük ve  
belirginse, öbür taraf da o kadar büyük ve belirgin oluyordu. Yasam ve ölüm madalyonun iki  
yüzüydü.  
Ölümün farkinda olmadan yasadigini anlamak olanaksiz, diye düsündü. Yasamanin ne  
muhtesem ve garip bir sey oldugunu düsünmeden ölümü düsünmek de olanaksiz.  
Sofi, babaannesinin doktordan hasta oldugunu isittigi zaman söyledigi sözleri hatirladi:  
"Yasamanin ne harika bir sey oldugunu ancak simdi anliyorum".  
Yasamanin ne güzel bir sey oldugunu anlamak için hasta olmanin gerekmesi ne üzücü bir  
seydi! Bak iste kimine gizemli bir mektup çikiveriyordu posta kutusundan!  
Gidip baska bir sey var mi diye baksa miydi posta kutusuna? Hemen kapiya kosup posta  
kutusunun yesil kapagini kaldirdi. Kutuda aynen bir önceki gibi bir zarfm durdugunu  
gördügünde akli çikti. Ilk zarfi aldiktan sonra kutuyu iyice kontrol etmemis miydi acaba?  
Bu zarfta da Sofi'nin adi yaziliydi. Zarfi açtiginda içinden aynen öbürü gibi beyaz bir kâgit  
çikti.  
Kâgitta, Dünya nasil meydana geldf! diye yaziyordu.  
Hiçbir fikrim yok, diye düsündü Sofi. Kim bilebilir ki böyle  
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bir seyi? Ama yine de yerinde bir soruydu bu. Hayatinda ilk kez, böyle bir soruyu hiç degilse  
sormus olmak gerektigini düsündü.  
Bu sir dolu mektuplar Sofi'nin basini öyle döndürmüstü ki  
biraz Geçit'de oturmaya karar verdi.  
Geçit, Sofi'nin herkesten gizli yeriydi. Buraya çok kizgin, çok üzgün ya da çok mutlu oldugu  
zamanlar gelirdi. Bugünse yalnizca saskindi.  
Kirmizi evleri büyük bir bahçenin içindeydi. Bahçede pek çok çiçek yatagi, bögürtlen çalilari,  
meyve agaçlari, ortasinda salincak olan koca bir çimenlik alan ve büyükbabasinin, karisi ilk  
çocugunu dogar dogmaz kaybettigi zaman ona teselli olsun diye yaptirdigi küçük bir kulübe  
vardi. Zavalli kizcagizin adi Marie idi. Mezar tasinda: "Geldi küçük Marie'miz bize, söyle bir  
görünüp hemen döndü geriye", yaziliydi.  
Bahçenin alt kösesinde, bögürtlen çalilarinin ardinda, üzerinde ne çiçek ne de bögürtlen  
yetisen sik bir çalilik vardi. Aslinda bahçeyi büyük ormandan ayirmak için olusturulmus bu  
çit, sonradan ilgilenip budanmadigi için çok sik bir çalilik haline gelmisti. Babaannesi, bu  
çalilik sayesinde savas sirasinda tilkilerin gelip bahçede gezinen tavuklara satasamadigini  
anlatirdi.  
Tipki bahçenin yukansmdaki tavsan kümesi gibi, bu çalilik da Sofi disinda herkese gereksiz  
bir sey olarak görünürdü. Çünkü kimse Sofi'nin gizli yerinden haberdar degildi.  
Eskiden beri çalilikta dar bir geçit olagelmisti. Sürünerek buradan girilince, çalilarin ortasinda  
genis bir alana çikilirdi. Küçük bir kulübe gibiydi burasi. Sofi, burada onu kimsenin  
bulamayacagindan emin olabiliyordu.  
Sofi elindeki iki mektupla kosarak bahçeyi geçti, egilip emekleyerek çalilarin arasina girdi.  
Geçit ayakta durabilecegi  
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kadar yüksekti ancak o bu kez birkaç kalin çali kökünün üzerinde oturmayi tercih etti.  
Buradan dallarin ve yapraklarin arasindaki küçük deliklerden disariyi gözetleyebiliyordu.  
Bosluklarin hiçbirisi madeni para büyüklügünden daha iri degildi ama, aralarindan bakilinca  
tüm bahçe görülüyordu. Küçükken burada oturup annesiyle babasinin onu arayislanni  
seyretmek hosuna giderdi.  
Sofi hep bu bahçenin basli basina bir dünya oldugunu düsünürdü. Yaradilis öyküsündeki  
Cennet Bahçesi'ni her duyusunda, burada Geçit'de oturup kendi küçük cennetini seyredisi  
gözünün önüne gelirdi.  
"Dünya nasil meydana geldi?"  
Ah, bir bilseydi! Dünya'nin koca evrende küçük bir gezegen oldugunu biliyordu. Ama ya  
evrenin kendisi nasil meydana gelmisti?  



 
Tabii ki evrenin her zaman varoldugu düsünülebilir, o zaman da bu soruya cevap aramak  
gerekmezdi. Ama bir sey her zaman varolabilir miydi? Içinden bir ses buna inanmadigini  
söylüyordu. Varolan her seyin bir baslangici olmaliydi, degil mi? Evren de bir zamanlar baska  
bir seyden meydana gelmis olsa gerekti.  
Peki evren baska bir seyden meydana gelmisse o seyin de yine baska bir seyden meydana  
gelmis olmasi gerekmez miydi? Sofi bu sekilde sorunu sadece ertelemekte oldugunu anladi.  
Sonuç olarak su ya da bu bir zamanlar yoktan varolmus olmaliydi. Ya bu mümkün müydü?  
Bu da dünyanin hep varolageldigini düsünmek kadar olanaksiz bir sey degil miydi?  
Okulda Dünyayi Tann'nm yarattigini ögrenmislerdi. Tüm soruna en iyi yanit bu olduguna  
göre, Sofi biraz sakinlesmeye çalisti. Ama birazdan yine düsünmeye basladi. Evreni Tann'nm  
yarattigini pekâlâ düsünebilirdi, ama ya Tanri'nin kendisi? O kendini yoktan mi yaratmisti?  
Yine içinden bir ses buna  
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karsi çikti. Tann her seyi yaratmis olabilirdi kuskusuz, ancak kendisini, kendisini yaratacak  
"kendisi" olmadan yaratmis olamazdi. O zaman geriye tek bir yanit kaliyordu: Tanrinin her  
zaman varolmus oldugu. Ama bu olasiligi da daha biraz önce elemisti ya! Her seyin bir  
baslangici olmasi gerekiyordu.  
- Hay Allah!  
Iki mektubu da açti yeniden.  
"Kimsin?"  
"Dünya nasil meydana geldi?"  
Amma da soruydu yani bunlar! Ya mektuplari gönderen kimdi? Bu da sorularin kendisi kadar  
esrarengiz bir konuydu.  
Sofi'yi gündelik hayatindan çekip alarak onu bir anda evrenin büyük sirlariyla basbasa birakan  
bu kisi kimdi?  
Sofi üçüncü kez posta kutusuna gitti.  
Günlük mektuplari postaci daha yeni getirmisti. Sofi elini atip reklam brosürlerini, gazeteleri  
ve annesine gelmis birkaç mektubu çikardi. Kutudan bir de üzerinde kumsal resmi olan bir  
kartpostal çikti. Kattan arkasini çevirdi. Kart Norveç puluy-la gönderilmis; pul, "BM taburu"  
diye damgalanmisti. Kart babasindan olabilir miydi? Ama babasi dünyanin bir baska  
kösesinde degil miydi su an? Yazi da onun yazisi degildi üstelik.  
Adresi okuyunca nefesi kesiliyor gibi oldu Sofi'nin. "Hilde Möller Knag, Sofi Amundsen  
eliyle, Yonca Sokagi 3..." Adresin gerisi de Sofilerin adresine uyuyordu. Kartta sunlar  
yaziliydi:.  



 
Sevgili Hilde. 15. yasini candan kutlarim. Senin de görecegin gibi sana, seni gelistirecek bir  
hediye vermek istedim. Karti Sofi'ye gönderdigim için beni affet. En kolayi buydu. Sevgiler.  
Baban.  
Sofi tekrar eve, mutfaga kostu. Içinde firtinalar kopu-  
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yordu.  
Kendi 15. yasgününden bir aydan daha kisa bir süre önce 15 yasma giren bu "Hilde" de  
kimdi?  
Sofi koridorda duran telefon rehberini aldi. Soyadi Möller, adi Knag olan çok kisi vardi. Ama  
su koca rehberde adi soyadi Möller Knag olan tek kimse yoktu.  
Tekrar esrarengiz kartpostala bakti. Evet, gerçekti iste, pullu ve damgali gerçek bir kart!  
Niye bir baba, baska bir adrese gidecegi gün gibi ortada olan bir kart göndersindi Sofi'ye?  
Hangi baba bir yasgünü kartini böyle dolambaçli yollardan göndererek sasirtmaya kalkardi  
kizini? Böylesi nasil "en kolay" olabilirdi? Her seyden önemlisi: Sofi nasil bulabilecekti  
Hilde'nin izini?  
Böylece Sofi'nin sorularina bir yenisi daha eklendi. Yeniden düsüncelerini toparlamaya  
çalisti:  
Ögleden sonraki birkaç saat içinde üç sir çikmisti karsisina. Birincisi, o iki beyaz zarfi posta  
kutusuna kimin koyduguydu. Ikincisi, bu zarflarda yazili olan o zor sorulardi. Üçüncü sir da,  
Hilde Möller Knag'in kim oldugu ve tanimadigi bu kiza gönderilmis olan yasgünü kartinin  
neden Sofi'ye geldigiydi.  
Bu üç sorunun birbiriyle iliskisi olduguna kesinlikle emindi, çünkü tam bugüne kadar gayet  
normal bir hayat geçirmisti.  
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....iyi bir filozof olmak için gereken tek sey, hayret etme yetisidir...  
Sofi mektuplari yazan kisinin onunla tekrar iliskiye geçeceginden emindi. Simdilik  
mektuplardan kimseye söz etmemeye karar verdi.  
Okulda dikkatini ögretmenin söylediklerine vermekte güçlük çekiyor, ögretmenin  
anlattiklarinin çok önemsiz seyler oldugunu düsünüyordu. Niye insanin ne oldugundan ya da  
dünyanin nasil olustugundan sözetmiyordu sanki?  



 
Simdiye kadar hiç duymadigi bir duyguya kapilmisti; okulda ve okulun disinda herkes  
rastgele seylerle ilgileniyordu hep. Oysa okuldaki normal derslerden öte cevaplandirilmasi  
gereken daha büyük ve zor sorular vardi.  
Bu tip sorularin cevaplarini bilen insanlar var miydi? Sofi, fiil çekimlerini hafizlamaktansa bu  
sorulari düsünmenin daha önemli oldugunu düsünüyordu enkazindan.  
Zil çalinca disari öyle bir firladi ki, arkadasi Jorün ona yetismek için ardindan kosmak  
zorunda kaldi.  
Bir süre sonra Jorün,  
- Aksam iskambil oynayalim mi? diye sordu. Sofi omuzlarini silkti.  
- Artik iskambil oynamakla ilgilendigimi sanmiyorum. Jorün'ün saskinliktan agzi bir karis  
açik kaldi.  
- Peki, ya tenis oynamaya ne dersin?  
Sofi önce yerdeki asfalta sonra arkadasina bakti.  
- Tenisle de pek ilgilendigimi sanmiyorum.  
- Ya? Peki öyle olsun!  
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Sofi, Jorün'ün sesindeki kirginligi sezdi.  
- O zaman anlat bakalim, neymis birdenbire bunlardan çok daha önemli olan sey?  
Sofi hafifçe basini salladi. N  
- Bu... bu bir sir.  
- Hah! Herhalde asik oldun!  
Bir süre bir sey söylemeksizin yürüdüler. Futbol sahasina gelince Jorün:  
- Ben sahadan gidiyorum, dedi.  
"Sahadan gitmek". Jorün'lere en'kestirme yol buydu, ama Jorün ancak eve misafir gelecegi ya  
da disçiye gidecegi zamanlar buradan geçerdi.  
Sofi, Jorün'ün kalbini kirdigi için üzgündü. Birdenbire kim oldugu ve dünyanin nasil  
olustuguna öyle dalmisti ki, tenis oynamaya vakti yoktu. Arkadasi bunu anlayabilir miydi?  



 
Sorularin en önemlisi, öte yandan belki de en dogaliyla ilgilenmek niye böyle güç bir is  
olsundu?  
Posta kutusunu açarken kalbinin hizla çarpisini duydu, îlk çirpida bankadan bir mektup ve  
annesine gelmis bir kaç büyük san zarf buldu kutuda. Öf, oysa Sofi kendisine yine o meçhul  
kisiden mektup gelmis olacagini umuyordu.  
Bahçe kapisini kaparken birden büyük zarflardan birinin üzerinde kendi adinin yazili  
oldugunu farketti. Zarfin arkasinda, "Felsefe kursu. Çok dikkatle davranirimiz," diye  
yaziyordu.  
Sofi çakil tasli yolu bir çirpida geçip çantasini merdivenlere birakti. Öteki mektuplari paspasin  
altina sikistirip, Ge-ÇIt'ine kostu. Büyük mektubun orada açilmasi gerekiyordu.  
Sofi, Serekan'in da ardindan kosmasina izin verdi. Nasilsa kedi baskalarina anlatmazdi.  
Zarfta birbirine bir atasla bagli üç daktilo sayfasi duruyordu. Sofi okumaya basladi.  
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Felsefe nedir?  
Sevgili Sofi. Insanlarin türlü türlü hobileri vardir. Bazilari eski para veya pul biriktirir, kimisi  
el sanatlariyla ilgilenir, kimisi de bir spor daliyla ugrasir.  
Çogu insan da okumaktan hoslanir. Ancak okudugumuz seyler farkli farklidir. Kimisi  
yalnizca gazete ve çizgi roman okur, kimisi roman okumayi sever, bazisi da astronomi,  
hayvanlar veya teknik buluslar gibi konularda yazilmis kitaplari okumaktan hoslanir.  
Atlarla veya degerli taslarla ilgilenen biri, baskalarinin da bunlarla ayni derecede  
ilgilenmesini bekleyemez. Televizyonda hiçbir spor karsilasmasini kaçirmayan biri, bazi  
insanlarin spordan sikildiklarini kabul etmek zorundadir.  
Acaba tüm insanlari ilgilendirmesi gereken seyler var midir? Kim olurlarsa ve nerede yasiyor  
olurlarsa olsunlar, tüm insanlari ilgilendiren bir sey var midir? Evet, sevgili Sofi, tüm  
insanlarin sormasi gereken bazi sorular vardir. Bu kurs da iste bu sorular hakkinda. Hayatta en  
önemli sey nedir? Açligin sinirinda bir insana bunu sorarsak, yiyecek der. Soguktan donan  
birine sorsak, sicaklik der. Kendini yalniz hisseden birine sorsak, baska insanlarla beraber  
olmak, diye cevap verir.  
Ancak bu tür ihtiyaçlar karsilandiginda tüm insanlarin hâlâ ihtiyaç duydugu baska seyler var  
midir? Filozoflara göre, evet, vardir. Filozoflar, insanlarin yalnizca yemek yiyerek  
yasayamayacagini söylerler. Elbette tüm insanlar yemek yemek zorundadir. Herkesin sevgi ve  
ilgiye de ihtiyaci vardir. Ama bunlarin ötesinde, insanlarin gereksindigi bir baska sey vardir.  
Insanlar, kim olduklarini ve neden yasadiklarini bilmek isterler.  



 
Neden yasadigimiz konusuyla ilgilenmek, pul toplamak kadar "rastlantisal" bir ilgi degildir.  
Bu gibi sorularla ilgilenen kisiler, insanlarin dünya varoldugundan beri tartistiklari bir seyle  
ilgilenmektedirler. Evrenin, dünyanin ve yasamin nasil ortaya çiktigi, geçen yil  
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olimpiyatlarda en çok altin madalyayi kimin aldigindan daha büyük ve önemli sorulardir.  
Felsefeyle tanismanin yolu bazi felsefi sorular sormaktan geçer:  
Dünya nasil yaratildi? Olan bitenin ardinda bir güç ve bir anlam var mi? Ölümden sonra bir  
hayat var mi? Niye böyle sorular sormaliyiz aslinda? Hepsinden önemlisi: nasil yasamaliyiz?  
Bu türden sorular çaglar boyunca insanlari mesgul etti. Insanin ne oldugunu, dünyanin nasil  
olustugunu sorgulamamis hiçbir uygarlik bilmiyoruz.  
Aslinda sorabilecegimiz çok da fazla felsefi soru yok. Bu sorulardan en önemlilerini sorduk  
bile. Ancak tarih, sordugumuz her soruya pek çok degisik cevap verildigini gösteriyor.  
Yani felsefi soru sormak, bu sorulari cevaplamaktan daha ko-  
'ay-  
Günümüzde de herkes bu bildik sorulara kendi cevaplarini bulmak zorunda. Tanri'nin varolup  
olmadigini, ya da ölümden sonra bir hayat olup olmadigini bir ansiklopediye bakip  
ögrenemeyiz. Ansiklopedi bize nasil yasamamiz gerektigini de anlatmaz. Öte yandan bugüne  
dek yasamis baskalarinin neler düsündügünü bilmek, kendi dünya görüsümüzü olusturmamiza  
yardim edebilir.  
Filozoflarin gerçegi bulma çabalarini bir dedektif romanina benzetebiliriz. Kimine göre katil  
Andersen, kimine göre Nielsen ya da Jepsen'dir. Gerçek bir polisiye öyküde bir gün gelir polis  
meseleyi çözüverir. Veya hiçbir zaman çözemez. Ancak ne olursa olsun meselenin bir  
çözümü vardir.  
Bir soruyu cevaplamak güç de olsa, sorunun tek ama bir tek cevabi oldugu düsünülebilir.  
Ölümden sonra bir tür varolus ya vardir ya da yoktur.  
Eskiden sorulan sorularin bir kismini bugün bilim yanitlamistir. Bir zamanlar ayin arka  
yüzünün nasil oldugu müthis bir sirdi insanlar için. Bu gibi konular tartismaya bile gelmez  
seylerdi; herkes  
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hayal gücüne göre diledigi cevabi verebilirdi. Oysa bugün biz Ay'in arka yüzünün nasil  
oldugunu tam tamina biliyoruz. Artik Ay'da bir adamin yasadigina veya Ay'in aslinda  
peynirden olustuguna inana-mayiz.  



 
Bundan ikibin yil önce yasamis Yunanli bir filozofa göre, felsefe insanlarin hayretinden  
dogmustur. Ona göre, insanlar kendi varoluslarina sasarlar; felsefi sorularin çogu da  
böylelikle kendiliginden ortaya çikar.  
Bir sihirbazlik seyreder gibidir insanlar: sihirbazin numarasini nasil yaptigini anlayamayiz.  
Sihirbazin bir çift beyaz ipek mendili nasil tavsana dönüstürdügünü bilmek isteriz.  
Birçok insan için dünya, sihirbazin bes dakika önce bombos olan bir silindir sapkadan tavsan  
çikarmasi kadar akil almaz bir seydir.  
Tavsan meselesinde sihirbazin bizi kandirdigini biliriz. Merak ettigimiz sey bunu nasil  
becerdigidir. Dünyadan sözederken ise durum biraz farklidir. Dünyanin hokus pokus bir sey  
olmadigini biliriz, çünkü biz de Dünya'da yasamakta olup onun bir parçasiyizdir. Aslinda  
sihirbazin silindir sapkasindan çikarilan bizizdir. Tavsanla aramizdaki tek fark, tavsanin bir  
sihirbazlik oyununa dahil oldugunun farkinda olmayisidir. Biz ise gizemli bir seylerin bir  
parçasi oldugumuza inanir, seylerin arasindaki iliskiyi bulmaya çalisiriz.  
Not: Beyaz tavsandan sözettik ya, tavsani tüm evrenle karsilastirmak daha yerinde olur belki.  
Burada yasayan bizler, tavsanin tüylerinin dibinde yasayan minicik böcekler gibiyiz.  
Filozoflar ise tavsanin ince tüylerine tirmanarak tepeye çikip koca sihirbazin gözlerinin ta  
içine bakmaya çalisirlar.  
Söylediklerimi izleyebiliyor musun Sofi? Devami gelecek.  
Sofi altüst olmustu. Izleyebilmek mi? Okurken nefes alip verip vermedigini bile  
hatirlamiyordu.  
22  
SILINDIR SAPKA  
Mektubu kim getirmisti? Kim, kim?  
Bu, Hilde Möller Knag'a dogum günü karti gönderenle ayni kisi olamazdi, çünkü kart hem  
pullu hem de damgaliydi. Bu sari zarf ise diger iki mektup gibi dogrudan posta kutusuna  
konulmustu.  
Sofi saatine bakti. Yalnizca üçe çeyrek vardi. Annesinin isten gelmesine daha iki saat vardi.  
Sofi sürünerek bahçeye çikip tekrar posta kutusuna kostu. Yine mektup var miydi acaba?  
Kutuda yine ona gelmis sari bir zarf duruyordu. Sofi etrafina bakindi ama kimseyi göremedi'.  
Ormanin kenarina dogru kosup patikaya bakti. Orada da kimse yoktu.  
Bir an için ormanin derinliklerinde bir çitirti duyar gibi oldu. Sesi duyup duymadigindan emin  
degildi, üstelik biri kaçarak uzaklasmaya çalisiyorsa nasil olsa yetisip yakalayamazdi.  



 
Sofi eve girip çantasini çikardi Ve annesinin mektuplarini yerine koydu. Odasina kosup içine  
güzel taslarini koydugu bisküvi kutusundaki taslan bosaltti ve iki büyük zarfi kutuya koydu.  
Sonra kutuyu alip bahçeye kostu. Çikmadan önce de Se-rekan'a yemegini verdi.  
- Gel pisi pisi pisi!  
Geçit'e döner dönmez zarfi açti. Zarfin içinden yine daktiloyla yazilmis kâgitlar çikti.  
Okumaya basladi:  
Ilginç bir yaratik  
Iste yine beraberiz. Gördügün gibi bu küçük felsefe kursu, tam karar porsiyonlarda geliyor.  
Burada da giris niteliginde bazi deginmeler yapacagiz.  
Iyi bir filozof olabilmek için gereken tek seyin hayret etme yetenegi oldugunu söylemistim,  
degil mi? Daha önce söylemedimse iste  
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simdi söylüyorum: IYI BIR FILOZOF OLABILMEK IÇIN GEREKEN TEK SEY HAYRET  
ETME YETENEGIDIR.  
Küçük çocuklarin hepsinde bu yetenek vardir. Yok bir de olmasaydi! Çünkü çocuklar  
dogduktan birkaç ay sonra yepyeni bir gerçeklikle karsi karsiya geliverirler. Büyüdükçe  
hayret etme yetenekleri kaybolur gibi olur. Neden böyle olur acaba? Sofi Amundsen biliyor  
mu bu sorunun cevabini?  
Yani, küçük bir bebek konusabilseydi, bize, ne ilginç bir dünyaya gelmis oldugunu anlatirdi.  
Çünkü görürüz ki bebekler konusama-salar da, parmaklariyla etraflarindaki seyleri gösterir,  
odadaki nesneleri merakla tutmaya çalisirlar.  
Birkaç kelime konusabilecek yasa geldiginde, çocuk, her köpek görüsünde durup, "hav hav"  
der. Bebek arabasindaki bebegin bir köpek gördügünde ellerini kollarini oynatip yerinde zip  
zip ziplayarak nasil "Hav hav! Hav hav!" dedigini gördügümüzde, sirtinda yasanmis epeyce  
yil tasiyan bizler, bebegin bu coskusunu biraz abartili buluruz. "Tabii, tabii" deriz çok aliskin  
bir tavirla, "hav hav iste! Ama sen simdi güzel otur arabanda bakayim." Biz bebek gibi  
heyecanlanmayiz, çünkü çok köpek görmüsüzdür o güne dek.  
Bebek, köpek gördügünde akli basindan gitmeyecek bir hale gelene kadar, belki yüz kez daha  
tekrarlar bu çilginlik gösterisini. Ya da bir fil, veya bir su aygiri... Ancak çocuk konusmayi -  
ve de felsefi düsünceyi- bile daha tam ögrenmemisken dünya bir aliskanlik haline gelir.  
Ne yazik, bana soracak olursan!  
Senden beklentim, dünyayi hazir, verildigi gibi kabul edenlerden biri olmamandir, sevgili  
Sofi. Bundan emin olmak için, felsefe kursuna baslamadan önce kafamizi biraz daha  
yoracagiz.  



 
Bir gün ormanda yürüyüse çikmis oldugunu düsün. Birden önündeki patikada minicik bir  
uzay gemisi görüyorsun. Uzay gemisinden bir Marsli yaratik çikmis, durmus yukari sana  
bakiyor...  
Ne düsünürdün o zaman? Neyse, bu çok önemli degil. Ama se-  
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nin böyle bir Mars yaratigi olabilecegin geldi mi aklina hiç?  
Tabii ki günün birinde baska bir gezegenden gelmis bir yaratiga rastlama sansin çok düsük.  
Baska gezegenlerde hayat olup olmadigini bile bilmiyoruz. Ama kendine rastlama sansin  
yüksek. Kimbilir belki bir gün durup dururken kendini yepyeni bir gözle görürsün. Belki de  
bu an, ormanda gezintiye çiktigin bir an olur.  
Ilginç bir yaratigim ben, diye düsünürsün. Gizemli bir hayvanim ben...  
Yüz yillik güzellik uykusundan uyanmis gibi olursun o an. Ben kimim? diye sorarsin.  
Evrende bir yerlerde dolanip durdugunu bilirsin. Ama ya evren nedirt  
Bir gün kendinle böyle bulusursan, baslangiçta bahsettigimiz Marsli kadar gizemli bir sey  
kesfetmissin demektir. Bir uzay yaratigi görmekten öte, ta içinden kendinin de böyle ilginç bir  
yaratik oldugunu duyarsin.  
Söylediklerimi izleyebiliyor musun Sofi? Bir baska sey daha düsünelim:  
Bir sabah anne, baba ve 2-3 yasindaki küçük Tomas mutfakta oturmus kahvalti etmektedirler.  
Anne ayaga kalkip arkasini masaya dönerek tezgâha yönelir. Iste tam o sirada olanlar olur ve  
baba tavana yükselip fildir fildir dönmeye baslar. Tomas durup babasini seyreder.  
Sence Tomas ne der o zaman? Belki elini babasina dogru uzatip, - Bak, baba uçuyor! der.  
Tomas sasiracaktir kuskusuz, ama o hep sasirmaktadir zaten! Babasi hep öyle acayip seyler  
yapiyordur ki, masanin üzerinde bir uçus fazla bir sey farkettirmez Tomas için. Her sabah  
komik bir makineyle tras olan, bazen çatiya çikip televizyon antenini döndüren ya da arabanin  
motoruna bakmak için egilip zenci gibi çikan zaten hep babasi degil midir?  
Simdi sira annede. Tomas'in ne dedigini duyup hizla arkasini döner. Sence babanin tepede  
dönüp durmasina onun tepkisi ne  
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olur?  



 
Derhal elindeki reçel kavanozunu düsürür ve saskinlikla haykirmaya baslar. Baba tekrar  
sandalyesine dönebilse de, annenin bu olaydan sonra tedavi görmesi bile gerekebilir. (Masada  
nasil oturulacagini hâlâ ögrenemedi gitti su adaml)  
Sence Tomas ve annesinin gösterdigi tepkiler neden böylesine  
farkli?  
Bunun aliskanlikla ilgisi var. (Bunu not et!) Anne, insanlarin uçamayacagini ögrenmistir.  
Tomas ise ögrenmemistir. Dünyada neyin mümkün olup neyin olmadigindan hâlâ emin  
degildir.  
Ya dünya Sofi? Sence o mümkün mü? O da dönüp duran bir sey  
ne de olsa!  
Isin acikli yani, büyüdükçe sadece yerçekimi yasasiyla kalmaz alistiklarimiz. Ayni sekilde  
tüm dünyaya alisiriz.  
Büyüdükçe, dünyaya hayret etme yetenegimizi yitiriyoruz, anlasilan. Ancak bu arada çok  
önemli bir seyimizi yitirmis oluruz ki, filozoflarin bizde yeniden canlandirmaya çalistigi sey  
de budur. Çünkü her seye ragmen içimizde bir ses, yasamin büyük bir sir oldugunu söyler. Bu  
bizim, bir zamanlar, daha düsünmeyi ögrenmeden önce yasadigimiz bir duygudur.  
Altini çiziyorum: Felsefi sorular herkesi ilgilendirmekle beraber, herkes filozof olmaz. Pek  
çok degisik sebepten, insanlarin çogu gündelik hayatin öyle bir esiri olur ki, hayati  
sorgulamak onlar için gerilerde bir yerde kalir. (Tavsanin tüylerinin dibinde bükülüp  
istedikleri ortami bulurlar ve hayatlarinin sonuna kadar da orada kalirlar.)  
Çocuklar için dünya ve dünyadaki her sey yenidir, ilginçtir. Büyükler içinse durum hiç de  
böyle degildir: büyüklerin çogu için dünya siradan bir seydir.  
Filozof larsa diger büyüklerden farklidir. Bir filozof dünyaya alismayi bir türlü beceremez.  
Dünya onun için hâlâ akil almaz bir sey, evet, hâlâ sirlarla dolu, gizemli bir seydir.  
Filozoflarla küçük çocukla-  
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rin en önemli ortak yanlari budur; bir filozof ömrü boyunca duyarli bir çocuk olarak kalir da  
diyebilirsin sen buna.  
Simdi seçme sirasi sende Sofi: hâlâ "dünyaya alismamis" bir çocuk musun, yoksa bunu asla  
yapmayacagina söz vermis bir filozof mu?  
Bu soruya omuzlarini silkip cevap veriyor, kendini ne bir çocuk ne de bir filozof gibi  
görüyorsan, bunun nedeni aliskanliktan dolayi dünyanin artik seni sasirtmiyor olmasidir.  
Böyleyse durum tehlikeli demektir. Ve iste bu felsefe kursunu tam da bu yüzden aliyorsun, ne  



 
olur ne olmaz diye. Senin uyusuk ve umursamaz insanlardan biri olmani degil, uyanik bir  
yasam sürmeni istiyorum.  
Kurs parasiz. Dolayisiyla kursu sürdüremezsen parani geri alacaksin diye bir sart da yok.  
Kursu yarida kesmek istersen de, bu senin bilecegin bir sey. Eger kursu birakmak istersen  
bana posta kutusu yoluyla bir haber ver. Mesela kutuya bir kurbaga koy. Ama mutlaka posta  
kutusu renginde bir sey olsurCyoksa postaci korkudan ba-yilabilir.  
Kisaca özetlersek: Bos bir silindir sapkadan bir tavsan çikar. Tavsan çok büyük oldugu için bu  
sihirbazlik numarasi milyarlarca yil alir. Tavsanin ince tüylerinin en tepesinde çocuklar  
dünyaya gelir. Bu yüzden çocuklar bu müthis sihirbazligin nasil yapildigina sasabilecek bir  
konuma sahiptirler. Ancak büyüdükçe tavsan kürkünün diplerine dogru sokulurlar. Ve orada  
kalirlar. Burasi öyle rahattir ki bir daha asla kürkün ince killarina tirmanmaya cesaret  
edemezler. Yalnizca filozoflar dilin ve varolusun en uç sinirlarina giden bu tehli-' keli yola  
çikmaya cesaret ederler. Bazilari digerlerine yetisemeyip geri kalsa da, bir çogu tavsanin ince  
tüylerine sikica tutunup, asagida tavsanin yumusak derisine yayilmis yiyip içerek yan gelip  
yatanlara seslenirler:  
- Baylar bayanlar, derler. Bos bir evrende dönüp duruyoruz!  
Ama kürkün dibindekiler filozoflarin dedikleriyle ilgilenmezler.  
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- Aman, ne gürültü edip duruyorlar bunlar böyle! derler. Sonra da konusmalarina devam  
ederler: Yagi uzatir misin lütfen? Hisse senetleri ne kadar yükselmis bugün? Domatesin  
kilosu kaça? Lady Di'nin bir çocugu daha olacakmis, duydunuz mu?  
Annesi eve geldiginde Sofi çok sasirmis bir haldeydi. Gizemli filozoftan gelen mektuplar  
Geçit'te sakli duruyordu. Sofi ödevlerini yapmaya çalismis, ama okuduklarmi düsünmekten  
baska hiçbir sey yapamamisti.  
Ne çok sey vardi simdiye kadar hiç düsünmedigi! Artik çocuk degildi ama henüz büyük de  
sayilmazdi. Evrenin siyah silindir sapkasindan çikanlan tavsanin sik tüylerinin dibine gitmeye  
baslamis oldugunu anliyordu simdi. Bu filozof onun düsüsünü durdurmustu. Filozof (kadin  
mi yoksa erkek miydi acaba?), onu ensesinden yakalayip kürkün yüzeyine, bir zamanlar  
çocukken oynadigi yerlere çikarmisti. Sofi burada, ince tüylerin ta en tepesinde dünyayi sanki  
ilk kez görüyormus gibi olmustu.  
Filozof Sofi'yi kurtarmisti hiç kuskusuz. Mektuplarin sahibi bu meçhul sahis, onu gündelik  
hayatin siradanligindan kurtarmisti.  
Annesi saat bes siralarinda eve geldiginde, Sofi onu elinden çekip salonda bir sandalyeye  
oturttu ve:  
- Anne, diye söze basladi. Yasamak ne garip bir sey, degil mi?  



 
Annesinin akli öyle bir karisti ki, ne cevap verecegini bilemedi. Genellikle eve geldiginde  
Sofi oturmus ödevlerini yapiyor olurdu çünkü.  
- Seyy... evet, dedi annesi, bazen öyle gerçekten.  
- Bazen mi? Benim demek istedigim baska bir sey: yani bu dünyanin varolmasi çok garip bir  
sey degil mi?  
- Aman Sofi, ne biçim konusma bu böyle!  
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- Niye? Sence dünya çok normal bir sey mi yani?  
- E, tabii. Hiç degilse çogu zaman.  
Sofi, filozofa hak verdi. Büyükler dünyayi olagan görüyorlardi. Çoktan gündelik hayatin yüz  
yillik güzellik uykusuna dalmislardi bile.  
- Hah! Dünyaya öyle alismissin ki artik dünya seni sasirtmiyor.  
- Neler söylüyorsun sen!  
- Diyorum ki, dünyaya alismissin. Hiçbir seyden anladigin yok!  
- Hayir Sofi, benimle böyle konusamazsin!  
- Öyleyse sana baska türlü anlatayim: tam su anda evrenin siyah silindir sapkasindan çikarilan  
beyaz bir tavsanin kürkünün en dibinde yasiyorsun sen. Birazdan patatesleri ocaga  
koyacaksin. Sonra gazete okuyup yarim saat kestirdikten sonra haberleri izleyeceksin.  
Annesinin yüzünde kaygili bir ifade belirdi. Kalkip, tam da Sofi'nin dedigi gibi mutfaga  
giderek patatesleri ocaga koydu. Birazdan salona geri gelip bu kez de o Sofi'yi iteleyerek bir  
sandalyeye oturttu:  
- Seninle konusmak istedigim bir konu var, diye basladi. Sofi, annesinin sesinden bunun ciddi  
bir sey oldugunu anladi.  
- Uyusturucularla filan ilgin olmadi hiç, degil mi canim? Sofi, gülmeye basladi, ancak  
annesinin niçin su anda bu soruyu sordugunu anliyordu.  
- Deli misin anne? dedi. O zaman insan daha da uyusuk olur!  
O ögleden sonra, bir daha ne uyusturuculardan ne de beyaz tavsanlardan sözedildi.  
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...iyi ve kötü güçler arasinda nazik bir denge...  
Ertesi sabah posta kutusunda Sofi'ye mektup yoktu. Okulda uzun ve sikici bir gün geçirdi.  
Teneffüslerde Jorün'le ilgilenmeye özen gösterdi. Eve dönerlerken orman kurur kurumaz  
çadirla kamp yapmayi kararlastirdilar.  
Iste yine posta kutusunun basindaydi Sofi. Önce Meksika damgali küçük bir zarf buldu. Kart  
babasindandi. Babasi evlerini özledigini ve kaptani ilk kez satrançta yenebildigini yaziyordu.  
Bunun disinda, sömestir tatilinde eve geldikten sonra gemiye beraberinde götürdügü yirmi  
kilo agirligindaki kitaplarin hepsini okuyup bitirmisti.  
Ve evet, posta kutusunda üzerinde kendi adi yazili bir san zarf da vardi! Sofi çantasiyla diger  
mektuplari eve birakip, Ge-çit'e kostu. Zarftan daktilo kagidiyla yazilmis sayfalan çikartip  
okumaya koyuldu:  
Mitsel dünya görüsü  
Merhaba, Sofi! Anlatilacak çok sey var, en iyisi bir an önce baslamak.  
Felsefe deyince, Yunanistan'da I.Ö. 600 yillarinda dogmus yeni bir düsünüs biçimini  
kastediyoruz. Bundan önce, insanlarin tüm sorularina çesitli dinler yanit getiriyordu. Bu tür  
dini açiklamalar, mit-/er yoluyla kusaktan kusaga aktarilirdi. Mit, yasami açiklamaya! yönelik  
tanrisal anlatidir.  
Binlerce yil boyunca felsefi sorulara dinsel açiklamalar geti-  
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rilmistir. Yunanli filozoflarsa insanlara bu yanitlara güvenilemeyecegini göstermek  
istemislerdi.  
Ilk filozoflarin düsüncelerini anlayabilmek için önce mitsel dünya görüsünün ne oldugunu  
bilmek zorundayiz. Bunu Iskandinavya'dan bazi mitsel kavrayislarla örnekleyelim. Hemen  
yanibasimiz-dadir aradigimiz sey çogu zaman!  
Mutlaka elinde çekiciyle Tor' dan sözedildigini duymussundur. Norveç'de Hiristiyanlik  
yayilmadan önce, insanlar Tor'un, iki keçinin çektigi bir araba ile gökyüzünde dolastigina  
inanirlardi. Tor çekicini söyle bir salladiginda simsek çakar, firtinalar kopardi. "Firtina"  
sözcügü de buradan gelir: "Tordönn" ya da Tor'un patlamasi. Isveççe'de firtina "aaska "dir -  
asli "aas-aka" - ve gökyüzünde "tanri gezintisi" anlamina gelir.  
Simsek ve firtinalarin ardindan yagmur gelir. Vikingler zamaninda toprakla ugrasanlar için  
yagmur son derece hayati bir öneme sahipti kuskusuz. Tor'a bu yüzden, bereket tanrisi olarak  
taparlardi.  
Yani, niye yagmur yagar? sorusuna verilen mitsel yanit, Tor'un çekicini sallamasiydi. Yagmur  
olunca da tarlalar yeserir, ekinler boy atardi.  



 
Toprakta yetisen bitkiler, bunlarin nasil büyüyüp meyve verdigi de, anlamasi güç seylerdi.  
Ancak insanlar bunun yagmurla bir iliskisi oldugunu arilayabiliyorlardi. Ve de yagmurun  
Tor'la bir iliskisi vardi. Bu durum, Tor'un en önemli tanrilardan biri olusunun baslica  
nedeniydi. Tor'un önemli bir tanri olusunun bir baska nedeni de tüm dünya düzenine iliskindi.  
Vikingler dünyanin insanlarin yasadigi kisminin sürekli dis tehlikelerin tehditi altinda olan bir  
ada olduguna inaniyorlardi. Dünyanin bu kismina Midgard diyorlardi. Bu sözcük, en ortadaki  
krallik anlamina geliyor. Midgard'da tanrilarin evi Aasgard da bulunuyordu. Midgard'in  
disinda Utgard, yani distaki krallik yeraliyordu. Burada, dünyayi her firsatta mahvetmeye  
çalisan, korkunç devler yasiyordu. Bu tür kötülük dolu yaratiklara "kaos güçleri" de diyoruz.  
Is-  
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kandinav dininde ve hemen tüm diger kültürlerde, insanlar, iyi ve kötü güçler arasinda nazik  
bir denge buluyorlardi.  
Devlerin dünyaya yapabilecekleri kötülüklerden birisi, bereket tanriçasi Fröya'yi kaçirmakti.  
Bunu basarabilirlerse toprakta artik hiçbir sey yetisemez, kadinlar çocuk doguramazlardi. Bu  
yüzden iyi tanrilarin bunlara karsi durmalari çok önemliydi.  
Tor burada da önemli bir rol oynuyordu. Çekici yalnizca yagmur yagdirmakla kalmiyor,  
gerektiginde tehlikeli güçlere karsi kullandigi bir silah oluyor ve ona neredeyse sinirsiz bir  
güç sagliyordu. Mesela çekicini devlerin arkasindan attigi gibi onlari öldürebiliyordu. '  
Çekicini kaybetmek diye bir korkusu da yoktu, çünkü çekiç bir bumerang gibi her seferinde  
ona geri dönüyordu.  
Bu, doganin düzeninin nasil korundugunun ve iyiyle kötü arasinda neden sürekli bir savas  
oldugunun mitsel açiklamasiydi. Filozoflar da tam bu türden açiklamalardan kurtulmak  
istiyorlardi. Is yalnizca açiklamalarla da bitmiyordu. Insanlar elleri kollari bagli oturup  
kuraklik, bulasici hastalik gibi felaketlerin baslarina gelmesini bekleyemezlerdi. Kötülüklere  
karsi savasa geçen onlar olmaliydi. Bunu da çesitli dinsel eylemler ya da ayinler yoluyla  
gerçeklestirirlerdi.  
Vikingler dönemindeki en önemli dinsel eylemlerden biri kur-ban adamakti. Bir tanriya  
kurban vermek, o tanrinin gücünü artirmaya yarardi. Insanlar, tanrilarin kaos güçleriyle  
mücadele etme güçleri artsin diye kurban verirlerdi örnegin. Bu çogunlukla bir hayvan kurban  
etmek seklinde olurdu. Tor'a genellikle keçi kurban edilirdi. Tanri Odin'e insan kurban  
edildigi de olurdu.  
Norveç'te en çok bilinen mitlerden biri, Trymskvida destaninda anlatilir. Destana göre bir  
keresinde Tor uykuya dalar; uyandiginda çekicinin yokoldugunu görür. Tor bu duruma  
korkunç sinirlenir, elleri sinirden titrer, sakali hirstan yerinden oynar. Arkadasi Löke ile  
Fröya'ya gidip, ondan kanatlarini ödünç ister. Löke bu kanatlarla Jo-tunheimen'a uçup, Tor'un  
çekicini devlerin çalip çalmadigini anla-  
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yacaktir. Löke burada devlerin krali Trym 'le karsilasir. Trym, çekici yerin yedi kat dibine  
sakladigini söyleyerek böbürlenir. Ve, Fröya ile evlenmezse çekici geri vermeyecegini söyler.  
Anliyor musun Sofi? Iyi tanrilar korkunç bir rehin alisla karsi karsiyalar. Devler tanrilarin en  
önemli savunma silahlarini ele geçirmisler ki bu akil almaz bir durum. Devler Tor'un çekicini  
ellerinde bulundurduklari sürece, tanrilarin ve insanlarin dünyasi üzerinde mutlak bir güce  
sahip olurlar. Çekice karsilik olarak da Fröya'yi istemekteler. Ancak böyle bir degis tokus da  
olanaksiz bir seydir: Tanrilar tüm yasami bagislayan bereket tanriçasini verecek olurlarsa,  
otlar sararir, tanrilar ve insanlar ölür. Sonuç olarak isler müthis bir sekilde sarpa sarmis  
durumdadir. Korkunç tehlikeler doguracak talepleri karsilanmadikça, Paris ya da Londra'nin  
orta yerinde bir atom bombasi patlatacaklarini söyleyen bir terörist grubu düsünürsen, ne  
demek istedigimi anlarsin.  
Mite göre Löke Aasgard'a geri döner. Fröya'dan gelinlik elbiselerini giymesini, çünkü devlere  
gelin gitmesi gerektigini anlatir. (Ya, maalesef! Maalesef!) Fröya çok sinirlenir, gidip  
devlerden birisiyle evlenecek olursa herkesin ona erkek delisi diyecegini söyler.  
Bu arada tanri Heimdatm aklina parlak bir fikir gelir. Fröya'nin yerine Tor'un gelin kiligina  
girmesini önerir. Tor'un saçlarini baglayip, gögüs yerine tas koyarlarsa Tor kadina  
benzeyecektir. Tor elbette bu öneriden çok hoslanmaz ama, Fröya'yi devlerin elinden  
kurtarmanin tek yolunun Heimdal'in önerisine uymak oldugunu anlar.  
Sonuç olarak Tor gelin kiligina girer ve Loke'yi nedime olarak yanina alir. Löke, "hadi kadin  
kadina Jotunheimen'a gidelim" der.  
Modern bir deyisle, Tor ve Loke'nin tanrilarin "terörle mücadele polisi" olduklarini  
söyleyebiliriz. Kadin kiligina girerek devlerin kalesini kusatacak, Tor'un çekicini  
kurtaracaklardir.  
Jotunheimen'a varir varmaz devler dügün söleni hazirliklarina baslarlar. Gel gör ki sölen  
sirasinda gelin - yani Tor - koskoca bir öküzü ve sekiz koca baligi mideye indirir. Üç fiçi da  
bira içer. Trym bu  
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durumdan süphelenir. "Komando erlerinin" foyasinin ortaya çikmasina ramak kalmistir.  
Ancak Löke, Fröya'nin Jotunheimen'a gelme heyecani içinde sekiz gündür agzina tek bir  
lokma koymadigini söyleyerek bu tehlikeli durumun altindan kalkmayi becerir.  
Trym bu kez de getini öpmek üzere duvagi kaldirir, ancak Tor'un keskin bakislariyla  
karsilasinca korkuyla geri çekilir. Löke, gelinin dügün sevincinden sekiz gecedir gözüne bir  
damla uyku girmedigini söyleyerek, yine durumu kurtarir. Trym bunu üzerine çekicin  
getirilmesini ve nikah sirasinda gelinin kucagina konmasini emreder.  



 
Çekiç kucagina konunca Tor'un çok eglendigi anlatilir destanda. Çekiciyle önce Trym'i sonra  
da bütün devleri öldürür. Böylece terör dramasi mutlu bir sona kavusur. Tanrilarin "Batman"i  
ya da "James Bond"u Tor, kötü güçleri bir kez daha alteder.  
Mitin kendisi iste böyle Sofi. Peki ne anlatiyor bu mit aslinda? Sadece komiklik olsun diye  
çikmadigi bir gerçek. Bu mitin de açik-lamakistedigi bir sey var. Bir yorum söyle olabilir:  
Kuraklik oldugu zaman insanlar niye yagmur yagmadigini açiklamak zorunda kaldilar. Devler  
Tor'un çekicini çaldi diye olmasin sakin? diye düsündüler.  
Ya da bu mit, mevsimleri açiklamak üzere yaratilmis olabilir: kisin doga ölür çünkü Tor'un  
çekicini devler çalmistir. Bahar geldiginde ise Tor çekicini tekrar ele geçirir. Mitler bu sekilde  
insanlara anlamadiklari seylerin cevabini vermeye çalisir.  
Mitler yalnizca açiklamaya çalismakla kalmaz demistik. Insanlar çogu zaman mitlerle iliskili  
dinsel törenler de yaparlardi. Kurak ya da kötü geçen bir mevsimle ilgili insanlarin  
yapabilecegi,, bu miti canlandirmak olabilirdi örnegin. Belki de köylülerden biri çekici  
devlerin elinden almak üzere gögsüne taslar koyarak gelin gibi giyinirdi. Insanlar böylece  
yagmur yagip tarlada basaklar büyüsün diye aktif olarak bir sey yapmis olurlardi.  
Doga olaylarini hizlandirmak için dünyanin pek çok farkli yerinde insanlarin bu sekilde  
"mevsim mitlerini" canlandirdiklarini biliyoruz.  
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Iskandinav mitolojisine söyle bir deginmis olduk. Tor ve Odin, Fröy ve Fröya, Hodve  
Balderve daha çok, pek çok tanri hakkinda sayisiz baska mitler vardir. Filozoflar isin içine  
girmeden önce bu tür mitolojik açiklamalar pek çoktu. Felsefenin dogusu sirasinda  
Yunanlilarin da mitsel bir dünya anlayisi vardi. Asirlar boyunca kusaktan kusaga tanrilarin  
öykülerini anlatmislardi. Eski Yunan'da tanrilarin adlari Zeus ve Apollo, Hera ve Athene,  
Diyonisos ve Asklepios, Herakles ve Hefaistos idi. Bunlar tanrilardan sadece birkaçiydi.  
Isadan önce 700 yillarinda Yunan mitlerinin çogu Homeros ve Hesiodos tarafindan yaziya  
geçirildi. Bu yeni bir durumun ortaya çikmasina neden oldu, çünkü mitler yazilir yazilmaz  
onlari tartismak da mümkün hale geldi.  
ilk Yunanli filozoflar Homeros'un tanri ögretisini elestirdiler, çünkü tanrilar fazlasiyla insan  
gibiydiler ve bizim kadar bencil ve güvenilmez idiler, ilk kez mitlerin belki de yalnizca  
insanlarin uydurmasi oldugu söylendi.  
Mitlerin elestirisini yapan filozoflardan biri, I.Ö. 570 yillarinda yasamis Ksenofanes'dir.  
"Insanlar kendilerine bakarak tanrilari yaratmislardir," der Ksenofanes. Tanrilarin biz insanlar  
gibi dogduklarina, bizim gibi vücutlari olup bizim gibi giyindiklerine ve konustuklarina  
inanmislardir. Siyah derililere göre tanrilar siyah derili ve basik burunludur; Trakyalilara göre  
ise mavi gözlü ve sarisin. Ve evet, eger öküzler, atlar ve aslanlar resim yapabilselerdi, tanrilari  
öküz, at ve aslan gibi çizerlerdi kuskusuz!"  



 
Tam bu çaglarda Yunanlilar Yunanistan, Güney Italya ve Küçük Asya'da pek çok sehir  
devleti kurdular. Bedensel çaba gerektiren tüm isleri köleler görürken, özgür yurttaslara  
politika ve kültürle ugrasacak bol zaman kaliyordu.  
Bu kent ortamlarinda insanlarin düsünce biçimlerinde müthis ilerlemeler oldu. Birey artik tek  
basina toplumun nasil örgütlenmesi gerektigini sorgulayabiliyordu. Ayni sekilde birey, hazir  
mitlerin açiklamasina inanmak zorunda kalmadan felsefi sorular sora-  
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biliyordu.  
Böylelikle, mitsel düsünce tarzindan deneyim ve sagduyuya dayali bir düsünüs biçimine  
geçildi diyoruz. Ilk Yunan filozoflarinin amaci, dogal süreçlere dogal açiklamalar getirmekti.  
Sofi büyük bahçede dolanip duruyordu. Okulda ögrendigi her seyi unutmaya çalisti. En  
önemlisi Doga Bilgisi dersinde ögrendiklerim unutmakti.  
Baska hiçbir sey bilmeden bu bahçede dogup büyümüs olsaydi, bahan nasil algilardi kim  
bilir?  
Niye durup dururken yagmur yagdigina dair bir sey uydurmaya mi çalisirdi? Niye karin  
yokolup günesin gökyüzünde yükseldigine de bir açiklama kurar miydi acaba?  
Evet, mutlaka böyle olurdu. Böylece basladi uydurmaya:  
Soguk kis sarmisti yeryüzünü, çünkü kötü kalpli Muriat güzel prenses Sikita'yi soguk bir  
mahzene hapsetmisti. Ancak bir gün cesur prens Bravato gelip prensesi kurtardi. Sikita o  
zaman mutluluktan dansetmeye baslayarak, zindanda yazdigi bir sarkiyi söylemeye basladi.  
Toprak ve agaçlar öyle duygulandilar ki, hemen o an karlar gözyasina dönüstü. Ama o zaman  
da günes gökyüzünde yerini alip tüm gözyaslarini kuruttu. Kuslar Sikita'nn sarkisini  
söylemeye basladilar ve güzel prenses sari saçlarini çözüp lüleleri topraga düstügünde yerde  
nilüferler açti...  
Sofi hikâyesini pek begendi. Mevsimlerin nasil degistigini hiç ögrenmemis olsa, uydurdugu  
bu hikâyeye inanmaktan baska bir sey yapmayacagina emindi.  
insanlarin her zaman dogada olup bitenleri açiklama ihtiyacini duymus olduklarini anliyordu,  
insanlarin bu tür açiklamalar getirmeden yasamalari olanaksizdi belki de. Bu yüzden bilimin  
olmadigi o çaglarda bütün bu mitleri uydurmuslardi.  
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...hiçbir sey yoktan varolamaz...  



 
Annesi o aksam üzeri isten geldiginde Sofi bahçede oturmus, bu felsefe kursu ile babasinin  
yolladigi yasgünü kartini alamayacak olan Hilde Möller Knag arasinda nasil bir bag  
olabilecegini düsünüyordu.  
Annesi uzaktan "Sofi!" diye sesleniyordu. "Sana bir mektup var!"  
Kalbi yerinden hopladi. Posta kutusuna daha önce baktigina göre bu mektup filozoftan geliyor  
olmaliydi. Annesine ne diyecekti simdi?  
Salincaktan yavasça kalkip annesine dogru gitti.  
- Mektupta pul yok. Ask mektubu bu, bak gör. Sofi mektubu aldi.  
- Açmayacak misin? Ne demeliydi?  
- Annesi omuzunun üzerinden bakip dururken ask mektubu açan birini gördün mü hiç?  
Annesi böyle bir sey olduguna inansin daha iyiydi. Aslinda müthis utaniyordu bunu söylerken  
çünkü yasi daha ask mektuplari için pek küçüktü. Ama yabanci bir filozoftan, hem de  
kendisiyle kedi-fare gibi oyun oynayan bir filozoftan gelen bir mektupla kursa basladiginin  
ortaya çikmasi bir bakima daha utanç verici bir sey olurdu.  
Bu sefer gelen küçük beyaz zarflardan biriydi. Sofi yukari, odasina çikti ve zarfin içindeki  
kâgit parçasinda yazili olan üç yeni soruyu okudu:  
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Her seyin temelini olusturan bir öz madde var midir?  
Su saraba dönüsebilir mi?  
Toprak ve su nasil yasayan bir kurbagaya dönüsebilir?  
Sofi sorularin epey uçuk oldugunu düsünse de bütün gece bunlari düsünmeden edemedi.  
Ertesi gün okulda da sorularin birini birakip öbürüne kafa yordu.  
Her seyin temelini olusturan bir "öz madde" var miydi? Dünyadaki her seyin ondan meydana  
geldigi bir "madde" oldugu varsayilsa bile, bu sey nasil olup da birdenbire bir dü-günçiçegine  
ya da diyelim ki bir file dönüsebilirdi?  
Suyun saraba dönüsebilmesine de yine ayni sekilde karsi çikmak mümkündü. Sofi îsa'nm  
suyu saraba dönüstürme hikâyesini duymus ama bunu hiçbir zaman kelimenin gerçek  
anlamiyla ele almamisti, tsa bunu basarmis olsa bile bu bir mucize demek olurdu ki, mucize  
de aslinda gerçekte olamayacak bir sey demekti. Sofi sarapta ve dogadaki diger hemen her  
seyde çok fazla su oldugunun bilincindeydi. Ancak salataligin yüzde 95'i su bile olsa,  
salataligi su degil salatalik yapan baska bir seyin de olmasi gerekti.  



 
Bir de su kurbaga meselesi... Felsefe ögretmeni kafayi kurbagalarla bozmustu anlasilan. Sofi,  
kurbaganin toprak ve sudan meydana gelmis oldugunu kabul edebilirdi, ancak topragin tek bir  
maddeden olusmamis olmasi sartiyla. Toprak bir çok maddeden olusuyorsa, toprak ve suyun  
birlikte kurbagayi olusturdugu düsünülebilirdi elbette. Tabii toprak ve sudan, önce kurbaga  
yumurtasi sonra da tetari olusursa. N% kadar iyi sularsak sulayalim, kurbaganin bir bitki gibi  
bahçede boy atmasi beklenemezdi kuskusuz.  
O aksamüstü okuldan eve .geldiginde posta kutusunda kalin bir zarf onu bekliyordu. Sofi  
simdiye kadar hep yaptigi gibi yine Geçit'e gitti.  
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Filozoflarin projesi  
Tekrar merhaba! Beyaz tavsanlardan filan «özetmeden dogruca bu günkü dersimize  
baslayalim.  
Sana kabaca Yunanlilardan günümüze dek insanlarin felsefi sorular konusunda neler  
düsündüklerini anlatacagim. Tabii her seyi yeri ve zamani geldikçe.  
Filozoflar baska bir zamanda -ve de bizim kültürümüzden tamamen apayri bir 
kültürdeyasadiklari  
için, her bir filozofun projesinin ne oldugunu sormak akillica olabilir. Bununla,  
her bir filozofu özellikle ilgilendiren sorunun ne oldugunu bulmayi kastediyorum. Bir filozof  
bitkiler ve hayvanlarin nasil olustuguyla ilgileniyor olabilir. Bir baskasi tanrinin varolup  
olmadigi veya insanlarda ölümsüz bir ruhun olup olmadigiyla ilgileniyordur.  
Bir filozofun "projesinin" ne oldugunu ortaya koyabilirsek, onun düsünce biçimini takip  
etmek de kolaylasir. Çünkü tek bir filozof tüm felsefi sorularla ugrasmaz.  
Burada "o" derken filozoflarin genelde erkek olduguna deginmek istiyorum. Çünkü felsefe  
tarihini belirleyenler erkek düsünürler olmustur. Bunun nedeni kadinin hem cinsel hem de  
düsünen bir varlik olarak ezilmis olusudur. Bu büyük bir kayiptir, çünkü bu sekilde pek çok  
önemli deneyimden yoksun kalinmistir. Kadinlarin felsefenin tarihine girisi ilk kez bu  
yüzyilda olmustur.  
Sana ödev vermeyecegim; en azindan zor matematik problemleri olmayacak verdiklerim.  
Ingilizce fiil çekimiyle de hiç ilgilenmem zaten. Ancak arada bir sana küçük alistirmalar  
verece gim.  
Bu kosullari kabul ediyorsan, haydi baslayalim.  
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Doga filozoflari  



 
Doga ve dogal süreçlerle ilgilendikleri için Yunanistan'daki ilk filozoflara "doga filozoflari"  
diyoruz.  
Her seyin basinin ne oldugunu sormustuk. Bugün pek çok insan, seylerin bir zamanlar yoktan  
varolmus olmasi gerektigine inaniyor. Eski Yunanlilarda ise bu düsünce böyle yaygin bir  
düsünce degildi. Onlar "bir seylerin" hep varolmus oldugundan hiç süphe etmiyorlardi  
nedense.  
Dolayisiyla seylerin yoktan varolmus olmasi onlar için önemli bir sorun degildi. Buna karsilik  
Yunanlilar suyun nasil yasayan bir baliga, cansiz topragin nasil rengârenk bir çiçege  
dönüstügünü merak ediyorlardi. Ve tabii bir çocugun annesinin karninda nasil meydana  
geldigini de!  
Filozoflar dogada her seyin nasil degistigini gözleriyle görüyorlardi. Ancak bu degisimler  
nasil mümkün oluyordu? Bir sey bir maddeden digerine -mesela yasayan bir canliya- nasil  
dönüsebiliyordu?  
Tüm filozoflarin üzerinde anlastigi nokta, bütün bu degisimlerin arkasinda belli bir özün  
olmasi gerektigiydi. Bu düsünceye nasil vardiklarini bilemiyoruz. Bilebildigimiz tek sey,  
dogadaki tüm degisimlerin ardinda neredeyse pusuya yatmis bir sey oldugu düsüncesinin  
gelismis oldugu, her seyin ondan gelip ona döndügü "bir sey" olmaliydi.  
Bizim için en ilginç sey bu ilk filozoflarin bulduklari yanitlar degil. Ilginç olan hangi sorulari  
sorduklari ve bu sorulara ne tür yanitlar aradiklari. Ne düsündüklerinden çok nasil  
düsündükleri önemli bizim için.  
Dogadaki görünür degisimlerle ilgili sorular sorduklarini kesinlikle söyleyebiliriz. Genelgeçer  
doga yasalari bulmaya çalistilar. Kendilerine sunulan mitlere basvurmaksizin, dogada  
olup bitenleri anlamak istiyorlardi. Her seyden önce, doganin kendisini  
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inceleyerek dogal süreçleri anlamaya çalisiyorlardi. Bu, simsek ve gök gürültüsünü, yaz ve  
kisi tanrilarin dünyasinda olup bitenlerle açiklamaktan çok farkli bir seydi!  
Felsefe bu sekilde kendini dinden bagimsiz kildi. Doga filozoflarinin bilimsel düsünce  
dogrultusunda ilk adimi attiklarini söyleyebiliriz. Böylece sonraki dogal bilimlere öncülük  
ettiler.  
Doga filozoflarinin yazip söylediklerinin büyük çogunlugu bugün yitik. Ilk filozoflardan  
birkaç yüz yil sonra yasamis Aristoteles'in yazdiklarinda birseyler buluyoruz. Çogunlukla,  
bunlarda Aristoteles kendinden önceki filozoflarin vardigi sonuçlara deginir. Bu, bizim  
onlarin bu sonuçlara nasil vardiklarini her zaman bilemeyecegimiz anlamina geliyor. Yine de  
ilk Yunan filozoflarinin "projelerinin" doganin özü ve dogadaki degisimlere dair oldugunu  
öne sürebilecegimize eminiz.  
Miletos'lu üç filozof  



 
Bildigimiz ilk filozof, Anadolu'da bir Yunan kenti olan Miletos'ta yasamis Thales'tir. Thales  
dünyayi çok gezip dolasmisti. Misir'daki bir piramidin boyunu, kendi gölgesi tam kendi  
boyuna esit uzunluktayken piramidin yerdeki gölgesini ölçerek buldugu anlatilir. I.Ö. 585  
yilinda bir günes tutulmasini önceden saptadigi da söylenir.  
Thales her seyin özünün su oldugunu öne sürmüstür. Bununla tam olarak neyi kastettigini  
bilmiyoruz. Belki de her türlü yasamin suda olustugunu ve her seyin sonunda yine suya  
dönüstügünü söylemek istiyordu.  
Misir'dayken Nil'in sulari çekilir çekilmez deltadaki tarlalarda nasil bitkiler yeserdigini  
gözlemlemis olmaliydi. Yagmurdan sonra solucan ve kurbagalarin nasil ortaya çiktigini da  
görmüstü belki de. •  
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Thales'in suyun nasil buz ve buhara ve sonra yine tekrar suya dönüstügünü düsünmüs olmasi  
da beklenir.  
Thales "her sey tanrilarla doludur" da demistir. Bununla ne demek istedigini yine ancak  
tahmin edebiliriz. Belki de topragin çiçeklerden misirlara, böceklerden karafatmalara kadar  
her seyin kaynagi oldugunu anlamisti. Buradan da topragin gözle görülemeyecek kadar küçük  
"yasam özleri" ile dolu oldugunu düsünmüs olabilir. Ne olursa olsun, Thales'in bu sözüyle  
Homeros'un tanrilarini kastetmedigi kesin.  
Bundan sonra bildigimiz bir baska filozof, yine Miletos'ta yasamis olan Anaksimandros'\ur.  
Anaksimandros, dünyamizin, "belirsizden" ortaya çikmis ve burada varolan pek çok  
dünyadan yalnizca bir tanesi oldugunu öne sürer. Burada "belirsiz" ile neyi kastettigini  
anlamak kolay degilse de, onun Thales gibi bildik bir maddeden sözetmedigini söyleyebiliriz.  
Belki de her seyin özünü olusturan seyin, tam da bu nedenle olusturdugu her seyden farkli  
olmak zorunda oJdugunu kastediyordu. Böyle ise, öz madde siradan bir su degil "belirsiz bir  
sey" olmaliydi.  
Miletos'lu bir üçüncü filozof Anakaimenes'M (I.Ö.570-526). Anaksimenes'e göre her seyin  
özü havaya da uçucu maddeydi. Anaksimenes, Thales'in su hakkindaki ögretisinden elbette  
haberdardi. Ancak ya su nereden geliyordu? Anaksimenes, suyun sikismis hava olmasi  
gerektigini öne sürüyordu. Yagmur yagdiginda suyun havadan fiskirdigini görüyoruz. Suyu  
da biraz daha si-kistirirsak toprak olur, diyordu. Belki de buz eriyince nasil kumun ortaya  
çiktigini gözlemlemisti. Ayni sekilde atesin de incelmis hava oldugunu söylüyordu. Kisacasi  
Anaksimenes'e göre toprak, su ve atesin özü, havaydi.  
Toprak ve sudan sonra toprakta yetisen seylere varmak güç degil. Belki de Anaksimenes  
hayatin ortaya çikabilmesi için toprak, hava, ates ve suyun birarada olmasi gerektigini  
düsünüyordu. Ancak çikis noktasi "hava"ydi. Yine o da Thales'in dogadaki  
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tüm degisimin arkasinda bir öz madde oldugu görüsünü paylasiyordu.  
Hiçbir sey yoktan varolamaz  
Miletos'lu üç filozof da dünyadaki her seyi olusturan bir, tek bir öz madde olmasi gerektigini  
düsünüyorlardi. Ancak bir madde nasil birdenbire bir baska madde haline dönüsebilirdi? Bu  
problemi dönüsüm problemi diye adlandirabiliriz.  
I.Ö. 500 yillarinda Italya'nin güneyindeki Yunan kenti Elea'da yasayan bir kisim filozoflar ya  
da "Elea'lilar" bu tür sorularla ugrasiyorlardi. Içlerinde en taninmislari Parmenides'M (I.Ö.  
540-480).  
Parmenides'e göre varolan her sey ezelden beri varolagel-misti. Bu, Yunanlilar arasinda  
yaygin bir düsünceydi. Dünyadaki her seyin ebedi oldugunu neredeyse verili olarak kabul  
ediyorlardi. Parmenides, hiçbir seyin yoktan varolamayacagini öne sürüyordu. Varolan bir sey  
de yokolamazdi.  
Ancak Parmenides digerlerinden ileri giderek hiçbir gerçek degisimin mümkün olmadigini da  
söylüyordu. Hiçbir sey kendinden baska bir sey olamazdi.  
Parmenides doganin sürekli degisimlere tanik oldugunu görmüyor degildi elbette. Seylerin  
nasil degistigini duyulariyla algiliyordu. Ancak algiladiklari mantiginin söylediklerine  
uymuyordu. Ikisi arasinda bir seçim yapmak zorunda kaldiginda mantiginin sesine kulak  
veriyordu.  
"Gözümle görmeden inanmam" dendigini duymusuzdur. Ancak Parmenides, gördügünde de  
inanmiyordu. Duyularimizin bizi yaniltip dünyayi yanlis, mantigimiza uymayan bir sekilde  
algilattigini düsünüyordu. Filozof olarak görevinin de "duyunun aldatmacalarini" bulup ortaya  
çikarmak olduguna inaniyordu.  
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Insan mantigina böylesine güvenmeye akilcilik denir. Akilci dünya bilgisinin kaynaginda  
insan mantigi olduguna inanir.  
Her sey akar  
Parmenides'le ayni zamanlarda Anadolu'da Ephesos'ta Herakleitos (I.Ö. 540-480) yasiyordu.  
Herakleitos doganin en belirgin özelliginin degisim oldugunu düsünüyordu. Duyularin sesine  
Parme-nides'ten daha çok güvendigini de söyleyebiliriz belki.  
"Her sey akar," diyordu Herakleitos. Her sey hareket etmektedir ve hiçbir sey kalici degildir.  
Bu yüzden "ayni dereye iki kez girmek mümkün degildir". Çünkü dereye bir kez daha  
girdigimde hem dere hem de ben degismisizdir.  
Herakleitos dünyanin sürekli zitliklar barindirdigina da isaret ediyordu. Hiç hasta olmamissak,  
saglikli olmanin ne anlama geldigini bilemezdik. Hiç aç kalmamissak, tok olmanin nasil bir  



 
mutluluk verdigini bilemezdik. Hiç savas olmamis olsa, barisin degerini kavrayamaz, hiç kis  
olmasa bahar geldigini anlayamazdik.  
Hem iyi hem de kötünün bütün içerisinde gerekli bir yeri vardi Herakleitos'a göre. Zitliklar  
arasinda sürekli bir oyun olmasaydi, dünyanin sonu gelirdi.  
"Tanri gündüz ve gece, yaz ve kis, savas ve baris, açlik ve tokluktur," diyordu Herakleitos.  
Burada "Tanri" sözcügünü kullanmasina ragmen, kastetigi Tann'nin mitolojide geçen Tanri  
olmadigi açiktir. Herakleitos için Tanri -ya da tanrisal olan sey- tüm evreni kapsayan bir  
seydir. Tanri kendini tam da sürekli degisen ve zitliklarla dolu olan dogada ortaya koyar.  
Herakleitos, "Tanri" yerine çogu kez Yunanca "logos" sözcügünü kullanir. "Logos" mantik  
anlamina gelir. Biz insanlar hep ayni sekilde diisünmesek ya da ayni mantiga sahip olmasak  
da, He-raklitos'a göre dogada olup biten her seyi denetleyen bir çesit  
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"evrensel mantik" olmasi gerekir. Bu "evrensel mantik" -ya da "doga yasasi"- herkes için  
geçerli, herkesin uymak zorunda oldugu bir seydir. Yine de pek çok kisi kendi mantigina göre  
yasar, der Herakleitos. Herakleitos'un insan kardesleri hakkinda pek de yüksek fikirler  
besledigi söylenemez. "Insanlarin çogunun fikirleri çocuk oyuncagi kadardir," der.  
Kisacasi Herakleitos, dogadaki tüm degisim ve zitliklarin ortasinda bir birlik ya da bütünlük  
görüyordu. Her seyin ardindaki bu "sey"e de Tanri" ya da "logos" diyordu.  
Dört ana madde  
Parmenides ve Herakleitos bir anlamda birbirinin tam zittiydi. Par-menides'e göre mantik bize  
hiçbir seyin degisemeyecegini söylüyordu. Oysa Herakleitos'un duyusal deneyimleri dogada  
sürekli bir degisim oldugunu ortaya çikariyordu. Hangisi hakliydi? Mantigin sesini mi  
dinleyecegiz yoksa duyularimiza mi güvenecegiz?  
Parmenides de Herakleitos da iki sey söylüyor. Parmenides:  
a) hiçbir sey degisemez ve b) bu yüzden duyusal algilayisa güvenemeyiz, diyor.  
Herakleitos ise:  
a) her sey degisiyor ("her sey akar") ve b) duyusal algilayis güvenilirdir, diyor.  
Filozoflar arasinda ne büyük bir düsünce farkliligi! Ya hangisine hak vermeli? Felsefeyi  
girdigi bu çikmazdan kurtaran Sicil-ya'h Empedokles (I.Ö. 494-434) oldu. Empedokles,  
Parmenides'in de Herakleitos'un da iddialarinin birinde hakli olduklarini ve diger  
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noktada ikisinin de yanildiklarini öne sürdü.  
Empedokles, bu fikir ayriliginin temelinde, her iki filozofun da seylerin özünde tek bir ana  
madde olduguna inanmalari oldugunu söylüyordu. Bu böyle olsaydi, mantigin söyledigi ile  
"gözümüzle gördügümüz" sey arasindaki uçurum kapanamaz bir sey olurdu.  
Su elbette bir baliga veya bir kelebege dönüsemez. Su aslinda degisemez. Saf su sonsuza dek  
saf su olarak kalir. Yani Par-menides "hiçbir sey degismez" derken haklidir.  
Empedokles öte yandan Herakleitos'la duyularimiza güvenmek konusunda hemfikirdir.  
Gördüklerimize inanmaliyiz ve gördügümüz sey tam da dogadaki degisimlerdir.  
Empedokles, tek bir öz madde bulundugu yolundaki görüsün birakilmasi gerektigi sonucuna  
varmisti. Ne su ne de hava tek basina bir güle ya da kelebege dönüsemez. Dogada tek bir "ana  
madde" bulundugu düsünülemez.  
Empedokles'e göre dogada böyle dört temel madde ya da kendi deyisiyle "kök" bulunuyordu.  
Bu dört kök, toprak, hava, ates ve suydu.  
Dogadaki tüm degisimler bu dört maddenin karisimlarindan ve sonra da çözülmelerinden ileri  
geliyordu. Çünkü her sey toprak, hava, ates ve suyun degisik oranlarda karisimindan  
olusuyordu. Bir çiçek ya da hayvan öldügünde bu dört madde tekrar birbirinden ayrisiyordu.  
Bu degisimi çiplak gözle görebilmek mümkündü. Ancak toprak, hava, ates ve su  
olusturduklari maddelerin içinde degismeden ya da "dokunulmadan" olduklari gibi  
duruyorlardi. Yani "her" seyin degistigi dogru degildi. Aslinda hiçbir sey degismiyordu. Ne  
oluyorsa bu dört degisik maddenin karismasindan, çözülmesinden ve sonra tekrar yine  
karismasindan oluyordu.  
Bunu bir ressamin resim yapisiyla karsilastirabiliriz. Ressam tek bir renk, örnegin sadece  
kirmizi renk kullanirsa, yesil agaçlar  
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çizemez. Oysa sari, kirmizi, mavi ve siyah renkleri kullandiginda, renkleri farkli oranlarda  
karistirabilecegi için yüzlerce degisik renk elde edebilir.  
Yemek yapmak konusunda da ayni seyi söyleyebiliriz. Elimde tek bir unla, pasta yapabilmem  
için sihirbaz olmam gerekir. Ama yumurta, un, süt ve sekerle, bu dört ana maddeyle bir sürü  
degisik pasta yapabilirim.  
Empedokles'in doganin "kökleri" olarak toprak, hava, ates ve suyu seçmesi bir tesadüf degildi.  
Ondan önceki filozoflar da ana maddenin neden su, hava ya da ates olmasi gerektigini  
kanitlamaya çalismislardi. Suyun ve havanin dogada çok önemli yeri olduguna Thales de  
Anaksimenes de isaret etmislerdi. Eski Yunanlilar atesin de önemli olduguna inaniyorlardi.  
Örnegin günesin dogadaki her sey için ne büyük yeri oldugunu görüyor, insanlarin ve  
hayvanlarin vücutlarinin sicakligini biliyorlardi.  



 
Empedoktes belki de bir agaç parçasinin yanisini gözlemlemisti. Çünkü burada olan sey tam  
da bir seyin çözülmesidir. Agacin çitirdayip cizirdadigini duyariz. Bu "su"dur. Buradan  
duman çikar. Bu "hava"dir. "Ates"i görmekteyizdir zaten. Ates sönünce geriye bir sey kalir.  
Bu da kül ya da "toprak"dir.  
Empedokles dogadaki degisimlerin bu dört kökün birlesip ayrismasindan dolayi meydana  
geldigini söylerken geriye yine bir soru kaliyordu. Seylerin biraraya gelip yeni bir hayat  
olusturmalarinin nedeni nedir? Ve bir "karisimin", örnegin bir çiçegin sonra tekrar ayrismasi  
niyedir?  
Empedokles bunu dogada iki farkli güç olmasina bagliyordu. Bu güçleri "sevgi" ve "çatisma"  
diye adlandiriyordu. Seyleri birbirine baglayan sey "sevgi", sonra onlari birbirinden ayiran sey  
ise "çatisma"ydi.  
Empedokles burada "madde" ile "güç" arasinda bir fark gözetiyor. Bu önemli bir nokta.  
Günümüzde de bilim "ana maddeler" ile "dogal güçler" arasinda bir ayrim yapar. Modern  
bilim de  
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tüm dogal süreçleri, bazi ana maddeler ile bir kaç dogal gücün bi-rarada oluslariyla açiklar.  
Empedokles bir seyi algiladigimizda neler oldugu sorusunu da ele aldi. Örnegin bir çiçegi  
nasil görebiliriz? Görme aninda neler olur? Hiç düsündün mü bunu Sofi? Düsünmedinse iste  
simdi tam sirasi 1  
Empedokles, dogadaki diger her sey gibi gözlerimizin de toprak, hava, ates ve sudan  
olustugunu düsünüyordu. Gözümüzdeki "toprak" gördügü sey içindeki topragi, "hava" havayi,  
"ates" gördügü sey içindeki atesi ve "su" da suyu algilar. Gözümüzde bu maddelerden biri  
olmasaydi, dogayi da göremezdik.  
Her seyden bir sey  
Her seyin kaynaginin tek bir sey, örnegin su oldugu düsüncesini pek benimseyemeyen bir  
diger filozof da Anaxogaras (I.Ö. 500-428) idi. Anaksagoras, toprak, su, hava ve atesin  
yasayan seylere dönüsebildigi fikrini de kabul etmiyordu.  
Ona göre doga, gözle görülemeyecek kadar küçük parçaciklardan meydana geliyordu. Her sey  
küçük, daha küçük parçaciklara bölünebilir ancak en küçük parçada bile her seyden bir sey  
vardir. Deri ve saç, deri ve saçtan baska bir seyden olusamiyorsa, içtigimiz süt yedigimiz  
yemekte de deri ve saç varolmak zorundadir, diyordu Anaksagoras.  
Onun bununla ne demek istedigini modern bir örnekle açiklayabiliriz. Günümüzde laser  
teknigiyle "hologram" denen bir sey yaratmak mümkün. Bir hologram örnegin bir araba  
seklindeyse, bu hologrami parçaladigimizda elimizde geriye yalnizca tamponu gösteren parça  
kalmis olsa da hâlâ tüm arabayi görebiliriz. Çünkü parçalarin her biri tüm sekli içinde  
barindirmaktadir.  



 
Vücudumuz da bir anlamda ayni sekilde olusmustur. Parma-  
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âirndan bir deri hücresi çikarip alacak olursam, bu hücre çekirdegi yalnizca derimin özelligine  
dair bilgiler barindirmaz. Ayni hücrede, gözlerimin sekline, saçlarimin rengine, kaç tane ve  
hangi özellikte parmagim olduguna dair bilgiler de vardir. Vücuttaki her hücre, bütün öteki  
hücrelerin nasil oldugunu da tüm ayrintilariyla içerir. Yani her bir hücrede "her seyden bir  
sey" bulmak mümkündür. Tüm, her bir parçada kendini gösterir.  
Anaksagoras içinde "her seyden bir sey" barindiran bu "en küçük parçalan" "tohum" veya  
"öz" diye adlandiriyordu.  
Empedokles'in seyleri bir bütün haline getiren güce "sevgi" dedigini animsayalim.  
Anaksagoras da seyleri "düzenleyen" ve hayvanlari, insanlari, bitkileri ve agaçlari yaratan bir  
çesit güç olduguna inaniyordu. O, bu güce "ruh" ya da "akil" (nous) diyordu.  
Anaksagoras bildigimiz ilk Atinali filozof olmasi bakimindan da ilginçtir. Aslinda Anadolulu  
olup Atina'ya 40 yasindayken gelmisti. Ancak burada tanri-tanimaz olmakla suçlanmis ve bu  
nedenle Atina'yi terketmek zorunda kalmisti. Öne sürdügü fikirlerden bir digeri de Günes'in  
bir tanri olmayip Mora Yarimadasindan irice, kor halinde bir kütle olduguydu.  
Anaksagoras genelde astronomiyle ilgileniyordu. Gökyüzündeki tüm cisimlerin Yer ile ayni  
maddeden meydana gelmis oldugunu öne sürüyordu. Bu fikre bir meteoru inceledikten sonra  
varmisti. Bu nedenle baska gezegenlerde de hayat oldugu düsünülebilir, diyordu. Ayrica Ay'in  
kendiliginden isimadigina, isigini Yer'den aldigina dikkat çekiyordu. Günes tutulmasinin  
nedenini de açikliyordu.  
NOT: Gösterdigin ilgi için tesekkürler Sofi. Bu bölümde yazilanlarin tümünü anlamak için bir  
kaç kez okuman gerekebilir. Anlamanin da bir bedeli olmali. Hiçbir bedel ödemeksizin her bir  
seyi anlayan bir arkadasin olmus olsa, ona pek özenmezdin sanirim.  
Ana madde ve degisimler konusundaki sorunun en güzel çözümüne yarin gelecegiz. Burada  
Demokritos ile tanisacaksin.  
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Baska bir sey söylemiyorum simdilik!  
Sofi Geçit'te oturup çalilarin arasindaki bir delikten bahçeyi seyre daldi. Tüm okuduklarindan  
sonra söyle bir durup düsünmesi gerekiyordu.  
Su bildigimiz suyun, buz ve buhardan baska bir seye dö-nüsemeyecegi gün gibi ortadaydi  
elbette. Su karpuza bile dö-nüsemezdi, çünkü çogunlugu su olsa da karpuzda sudan baska  
seyler de vardi. Yine de Sofi'nin böyle emin olmasinin nedeni bunlari okuyup ögrenmis  
olmasiydi. Buzun sudan bas. ka bir sey olmadigini bilebilir miydi örnegin, eger bunu bir  



 
yerden ögrenmemis olsaydi? Bunu bilebilmek için en azindan suyun donup nasil buz  
oldugunu ve sonra tekrar nasil eridigini dikkatle incelemis olmasi gerekirdi.  
Sofi yine, baskalarindan ögrendiklerini unutarak kendi düsünceleriyle düsünmeye çalisti.  
Parmenides degisimi tümden reddediyordu. Sofi düsündükçe bu konuda ona hak veriyordu.  
Parmenides'in sagduyusu, "bir seyin" birdenbire "bambaska bir seye" dönüsebilecegini kabul  
edemiyordu. Cesur bir adamdi demek ki Parmenides; çünkü dogadaki degisimleri görebilmek  
herkes için çok kolayken, o çikip seylerin degismedigini söyleyebilmisti. Bu yüzden onunla  
çok dalga geçen olmustu herhalde.  
Empedokles de, Dünya'nin birden çok maddeden meydana gelmis oldugunu söylerken akliyla  
ustaligini ortaya koyuyordu. Böylece, aslinda hiçbir sey degismiyor olsa da, dogadaki  
degisimleri açiklamak mümkün oluyordu.  
Bu Eski Yunan filozofu, bu sonuca yalnizca aklini kullanarak varmisti. Dogayi iyice  
gözlemisti kuskusuz, ancak elinde bugünkü bilimin yaptigi gibi kimyasal analizler yapma  
olanagi yoktu.  
Sofi, Yer'i olusturan seyin bu dört madde, yani toprak,  
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hava, ates ve su olup olmadigindan emin degildi. Ama ne önemi vardi zaten bunun?  
Empedokles prensip olarak hakliydi. Aklimizi kaçirmadan gözlerimizin gördügü degisimleri  
açiklayabilmenin tek yolu, seylerin özünde birden fazla madde oldugu fikrini ortaya  
koymakti.  
Felsefenin çok heyecanli bir sey oldugunu düsünüyordu Sofi. Çünkü tüm bu fikirleri, okulda  
ögrendiklerini hatirlamasina hiç gerek olmadan, sadece kendi aklini kullanarak  
izleyebiliyordu. Felsefenin aslinda ögrenilecek bir sey olmadigi, olsa olsa felsefi düsünme  
tarzinin ögrenilebilecegi kanisina vardi.  
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...dünyanin en müthis oyuncagi...  
Sofi, tanimadigi felsefe ögretmeninden gelen bütün daktilo sayfalarini koydugu bisküvi  
kutusunun kapagini kapadi. Ge-çit'ten disari süzülerek, bir süre durup bahçeyi seyretti. Birden  
aklina dün olanlar geldi. Annesi onunla "ask mektubu" diyerek kahvaltida da dalga geçmisti.  
Yine böyle bir sey olmasini engellemek için kosarak posta kutusuna gitti. Ardarda iki gün ask  
mektubu almak, bir kez almaktan tam iki kat daha dalga geçilecek bir sey olurdu!  
Posta kutusunda yine küçük, beyaz bir zarf duruyordu! Sofi mektuplarin gelisinde bir sistem  
oldugunu anlamisti artik: her ögleden sonra büyük, san bir zarf geliyordu. Sofi, bu zarfta  
gelenleri okurken, filozof posta kutusuna beyaz, küçük bir zarf birakiyordu.  



 
Demek ki, Sofi istese filozofun kim oldugunu ortaya çikarabilirdi. Kadin mi, erkek miydi  
acaba? Odasinda oturup camdan baksa, posta kutusunu devamli gözaltinda tutabilirdi. O  
zaman da gizemli filozofu görebilirdi. Beyaz zarflar posta kutusunda kendiliginden ortaya  
çikmiyordu ya!  
Sofi, ertesi gün posta kutusunu gözetlemeye karar verdi. Hem günlerden cuma olacagi için,  
önünde bütün bir hafta sonu da olacakti.  
Bu kez odasina çikip zarfi orada açta. Bugün kâgitta yalnizca tek bir soru vardi. Ama bu soru,  
öteki "ask mektuplariyla" gelen üç sorudan daha da çilgin bir soruydu:  
Lego niçin dünyanin en müthis oyuncagidir?  
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Bir kere Sofi, legonun dünyanin en müthis oyuncagi olup olmadigindan pek emin degildi.  
Zaten legolarla oynamayi çoktan birakmisti. Üstelik legoyla felsefenin ne ilgisi olabilirdi?  
Ama Sofi söz dinleyen bir ögrenciydi. Dolabinin en üst rafini alt üst ettikten sonra bir naylon  
torba içinde, çesitli büyüklük ve sekillerdeki legolarini buldu.  
Böylece uzun zamandir ilk kez legolanyla oynamaya, onlari üstüste koyup birseyler kurmaya  
giristi. Oynadikça da, aklina legolarla ilgili düsünceler gelmeye basladi.  
Lego parçalariyla birseyler kurmak kolay is, diye düsündü. Legolann büyüklükleri ve  
biçimleri farkli olsa da, her bir parça digerinin üstüne takilabiliyor. Ayrica legolar asla  
yipranmiyor. Sofi hiçbir legosunun kirilmadigini hatirladi. Hattâ legolari ilk alindiklari günkü  
kadar yeni duruyorlardi. Her seyden öte, legolarla istedigi her seyi yapabilirdi. Sonra legolari  
birbirinden ayirip, yeniden baska bir sey yapmaya baslayabilirdi.  
insan ne isterdi baska? Sofi, legolann gerçekten dünyanin en müthis oyuncagi oldugu kanisina  
vardi. Ama legonun felsefeyle ne ilgisi oldugunu hâlâ anlayabilmis degildi.  
Çok geçmeden Sofi bir bebek evi yapivermisti. Uzun zamandir bu kadar hos vakit  
geçirmedigini itiraf edecekti neredeyse kendi kendine. Insan neden oyuncakla oynamayi  
birakiyordu sanki?  
Annesi isten geldiginde Sofi'nin yaptigini görünce:  
- Senin hâlâ çocuk gibi oyuncakla oynadigini görmek ne hos! dedi. *  
Sofi:  
- Hah! Ben aslinda karmasik bir takim felsefi arastirmalar yapiyorum, diye yanit verdi.  
Annesi derin bir iç çekti. Aklina yine büyük tavsanlar ve silindir sapkalar gelmisti.  



 
Sofi ertesi gün okuldan geldiginde posta kutusunda içinde  
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pek çok sayfa olan san, büyük bir zarf buldu. Zarfi alip odasina çikti. Hemen okumaya  
baslayacakti ama bu kez bir yandan da posta kutusunu gözetleyecekti.  
Atom teorisi  
Iste yine karsindayim Sofi! Bugün sana doga filozoflarinin sonuncusundan, Demokritoddan  
sözedecegim. Demokritos (j.Ö. 460-370) Ege Denizi'nin kuzeyindeki sahil kentlerinden biri  
olan Abdera'da yasiyordu, (.egolarla ilgili sorumu yanitlamayi basardiysan, bu filozofun  
projesini anlamakta güçlük çekmeyeceksindir.  
Demokritos, dogadaki degisimlerin bir seyin gerçekten "degismesine" baglanamayacagi  
konusunda kendinden önceki filozoflarla ayni fikirdeydi. Bundan ötürü dogadaki her seyin,  
gözle görülemeyecek kadar küçük ve mutlak, hiçbir zaman degismeyen yapi taslarindan  
olustugunu varsayiyordu. Demokritos bu en küçük parçaciklara atom adini veriyordu.  
"Atom" sözcügü "bölünemeyen sey" anlamina gelir. Demokritos için, her seyin temelini  
olusturan bir seyin daha küçük parçalara bölünemeyecegini vurgulamak son derece  
önemliydi. Eger bu yapi taslari daha küçük parçalara bölünebilseydi, yapi tasi olma  
özelliklerini kaybederlerdi. Evet, atomlar devamli parçalanip dursaydi, doga gittikçe  
sulandirilan bir çorba gibi çözülmeye baslardi.  
Doganin yapi taslari mutlak olmak da zorundaydi, çünkü hiçbir sey yoktan varolamazdi.  
Demokritos bu konuda Parmenides ve Elea'lilarla ayni görüsteydi. Ayrica atomlarin pek ve  
yogun oldugunu öne sürüyordu. Ancak atomlar birbirinin ayni olamazdi. Eger atomlar  
birbirinin ayni olsaydi, bunlarin nasil bir araya gelerek hem gelincigi, hem zeytin agacini,  
hem keçi derisini ve hem de insan saçini meydana getirebildigini açiklayamazdik.  
Demokritos'a göre dogada sonsuz sayida ve farklilikta atom bu-  
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lunmaktaydi. Bazi atomlar yuvarlak ve kaygan, bazilari düzensiz ve yamuktu. Tam da bu  
yüzden birlestiklerinde birbirinden çok farkli varliklar meydana getirebiliyorlardi. Sayilari ve  
çesitlilikleri ne olursa olsun, her biri mutlak, degismez ve bölünemezdi.  
Bir varlik, örnegin bir agaç ya da bir hayvan ölüp parçalara ayrildiginda, atomlar yeniden  
yayilip baska varliklari olustururlar. Çünkü atomlar aslinda boslukta dolanirlar, ancak çesitli  
"girinti" ve "çi-kinti'lari oldugu için gördügümüz seylere takilip dururlar.  



 
Herhalde simdi legolarla ne anlatmak istedigimi anliyorsundur! Legolar da Demokrrtos'un  
atomlara atfettigi hemen hemen tüm özelliklere sahiptirler ve tam da bu yüzden bir seyler  
kurmaya çok elverislidirler. Öncelikle bölünmezdirler. Biçimleri ve büyüklükleri farkli  
farklidir. Yogun ve sik dokuludurlar. Lego parçalarinin "girinti" ya da "çikintilari" da vardir  
ve bu sayede birbirine takilip akil almaz biçimler meydana getirebilirler. Bu yapi sonradan  
dagitilabilir ve ayni parçalardan bu sefer farkli nesneler yapilabilir.  
Legolari popüler yapan sey tam da bunlarin tekrar tekrar kullanilabiliyor olmasidir. Bir lego  
parçasi bir gün bir arabanin, ertesi gün bir satonun parçasi olabilir. Ayrica legolarin "mutlak"  
oldugunu da söyleyebiliriz. Bir çocuk bugün, bir zamanlar anne veya babasinin olan legolarla  
oynayabilir.  
Bugün artik Demokritos'un atom ögretisinin dogru oldugunu söyleyebiliriz. Doga gerçekten  
birbiriyle birlesip sonra birbirinden ayrilan atomlardan olusmaktadir. Burnumun en ucundaki  
bir hücrede yer alan bir hidrojen atomu, bir zamanlar bir filin hortumunda bulunmus olabilir.  
Kalp kasimdaki bir karbon atomu, bir zamanlar bir dinozorun kuyrugunda yer almis olabilir.  
Günümüzde bilim atomlarin daha da küçük "temel taneciklere" ayristirilabilecegini  
bulmustur. Bu temel taneciklere proton, nötron ve elektron diyoruz. Belki bunlar da  
kendinden küçük parçaciklara aynstirilabilir. Ancak fizikçiler bunun bir yerde durmak  
zorunda oldugu konusunda birlesiyorlar. Dogayi olusturan bir takim en küçük  
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parçalar olmak zorunda.  
Demokritos'un elinde günümüzde varolan elektronik aletler yoktu. Onun tek aleti mantigiydi.  
Ve mantigi ona baska bir seçenek birakmiyordu. Hiçbir seyin degisemeyecegini ve yoktan  
varolup sonra yokolamayacagini bir kez varsayiyorsak, o zaman doga önce biraraya gelen ve  
sonra birbirinden ayrilan küçücük yapi taslarindan olusmak zorundadir.  
Demokritos, dogal süreçlere bir takim "güçlerin" ya da "ruhlarin" müdahale ettigine  
inanmiyordu. Varolan tek sey atomlar ve bosluktur, diyordu. "Özdeksel" olandan baska bir  
seye inanmadigi için, Demokritos'un Özdekçi oldugunu söylüyoruz.  
Demokritos'a göre atomlarin devinimlerinin ardinda hiçbir bilinçli "amaç" yoktur. Doga  
tamamen mekaniktir seydir. Bu her seyin "rastlantisal" bir biçimde olustugu anlamina gelmez,  
çünkü her sey doganin degismez yasalarini izler. Demokritos olup biten her seyin ardinda  
dogal, seylerin kendinde yatan bir neden oldugunu öne sürüyordu. Bir keresinde de, Pers  
ülkesine kral olmaktansa böyle bir dogal neden kesfetmis olmayi yegledigini söylemisti.  
Demokritos'a göre atom teorisi algilarimizi da açiklayabiliyordu. Ona göre, algilayisimizin  
nedeni atomlarin boslukta hareket edisleriydi. Ay'i görmemizin nedeni "Ay atomlarinin"  
gözümüze girmesiydi.  
Peki ya bilinç? Bilinç de atomlardan, yani maddi "seyler"den olusamaz ya! Olusabilir elbette,  
diyordu Demokritos. Ona göre ruh, bir takim özel yuvarlak ve Kaygan "ruh atomlarindan"  



 
olusuyordu. Insan ölünce bu atomlar etrafa savruluyor, sonra da olusan yeni bir ruha  
katilabiliyorlardi.  
Bu, insanin ebedi bir ruha sahip olmadigi anlamina geliyor. Günümüzde de pek çok kisi bu  
fikirdedir. Onlar da Demokritos gibi "ruhun" beyne bagli olduguna, beyin yokoldugunda  
herhangi bir tür bilincin varolamayacagina inanirlar.  
Demokritos atom ögretisiyle, Yunan doga felsefesine bir süre  
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için bir nokta koymus oldu. Demokritos, dogadaki her seyin "aktigi" konusunda Herakleitos'la  
ayni fikirdeydi. Çünkü nesneler bir varoluyor bir yokoluyorlardi. Ancak "akan" her seyin  
ardinda "akmayan" bir takim mutlak ve degismez seyler vardi. Demokritos bunlara atom adini  
veriyordu.  
Sofi okurken birkaç kez esrarengiz mektupçunun gelip gelmedigini görmek için posta  
kutusuna göz atmisti. Simdi de oturmus caddeye bakarken, okuduklarini düsünmeye  
koyulmustu.  
Demokritos, çok basit ama ayni zamanda çok akillica düsünmüstü. "Öz madde" ve "degisim"  
sorusunun cevabini bulmustu. Bu soru öyle kapsamli bir hal almisti ki, pek çok filozof yillar  
boyunca bunu düsünüp durmustu. Demokritos ise sonunda mantigini kullanarak sorunun  
yanitini bulmustu.  
Sofi gülmesini zor tutuyordu. Tabii ki doga hiçbir zaman degismeyen küçük parçalardan  
olusmus olmak zorundaydi. Herakleitos da hakliydi öte yandan, çünkü dogadaki her sey  
"akiyordu". Tüm insanlar ve hayvanlar bir gün gelip ölüyor, bir siradag büe yavas yavas  
dagiliyordu. Ancak bütün mesele, bu siradagin da küçük ve bölünemez parçalardan olustugu  
ve bu parçalarin hiçbir zaman yokolmadigiydi.  
Demokritos ayni zamanda ortaya yeni sorular da koymustu. Örnegin her seyin mekanik bir  
sekilde varoldugunu söylemisti. Empedokles ya da Anaksagoras'in tersine, varolusumuzda  
ruhsal güçlere yer vermiyordu. Üstelik insan ruhunun ebedi olmadigini da öne sürmüstü.  
Sofi emin miydi böyle oldugundan?  
Tam emin degildi. Nasil olabilirdi ki zaten; felsefe kursuna daha yeni baslamisti! .  
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...falci aslinda öngörülemeyecek seyleri Öngörmeye çalisir...  
Sofi, Demokritos'u okurken bir yandan da posta kutusunu gözlemisti. Ama yine de gidip bir  
kontrol etmeye karar verdi.  



 
Sokak kapisini açinca merdivenlerde küçük bir zarf gördü. Ve tabii ki zarfin üzerinde "Sofi  
Amundsen" yaziliydi.  
Filozof kandirmisti iste onu! Sofi posta kutusunu gözetlerken, o eve baska bir taraftan  
yanasip, mektubu merdivenlere birakarak tekrar ormana kosup ortadan kaybolmustu. Hay  
Allah!  
Peki ya Sofi'nin tam da bu gün posta kutusunu gözetledigini nerden anlamisti? Pencereden mi  
görmüstü acaba? Ne olursa olsun, Sofi mektubu annesi gelmeden buldugu için seviniyordu.  
Odasina çikip mektubu açta. Beyaz zarfin köseleri biraz islakti, üstelik orasinda burasinda  
derin çukurlar vardi. Yagmur filan yagmamisti son günlerde. Niye islakti zarf?  
Küçük kâgit parçasinda sunlar yaziliydi:  
Kadere inaniyor musun?  
Hastaliklar Tanrinin bir cezasi midir?  
Tarihin seyrini hangi güçler yönlendirir?  
Kadere inaniyor muydu? Pek emin degildi bundan. Ama kadere inanan pek çok kisi  
taniyordu. Örnegin sinifinda gazetedeki yildiz falini okuyan arkadaslari vardi. Astrolojiye  
inaniyorlarsa, kadere de inaniyor olmaliydilar. Çünkü astrologlara göre,  
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gökyüzündeki yildizlarin siralanisinin dünyadaki insanlarin kaderi üzerinde bir etkisi vardi.  
insan yoldan geçen kara kedinin ugursuzluk getirdigine inaniyorsa, kadere de inaniyor mu  
demekti? Düsündükçe aklina kadere dair inanislara pek çok örnek geliyordu. Niye "seytan  
kulagina kursun" deniyordu örnegin? Niçin ayin 13'üne rastlayan cuma gününe ugursuz gün  
deniyordu? Sofi, pek çok otelde 13 numarali oda olmadigini duymustu. Herhalde bâtil  
inançlari olan insan çok oldugu için.  
"Bâtil inanç". Garip bir sözcük degil miydi bu da? tnsan Hiristiyanliga ya da Müslümanliga  
inaniyorsa bunun adina sadece "inanç" deniyordu da, astrolojiye ya da ayin 13'üne rastlayan  
cuma gününün ugursuzluguna inaniyorsa bu birdenbire "bâtil inanç" oluveriyordu!  
tnsan ne hakla baskalarinin inancina "bâtil inanç" diyebiliyordu?  
Sofi bir tek seyden emindi en azindan: Demokritos kadere inanmiyordu. O Özdekçiydi.  
Yalnizca atomlara ve bosluga inaniyordu.  
Sofi kâgitta yazili olan diger sorulan düsünmeye çalisti.  



 
"Hastaliklar Tanri'nin bir cezasi miydi?" Günümüzde kimse inanmiyordu canim artik böyle  
seylere! Ama insanlar hastalandiklarinda bir an önce iyilesmek için Tanriya dua ettiklerine  
göre, Tanri'nin hastalik ve saglik konusunda insanlar üzerinde bir gücü olduguna inaniyor  
olmaliydilar.  
Sonuncu soru biraz daha çetrefildi. Sofi tarihin gidisini neyin belirledigini hiç düsünmemisti  
simdiye kadar. Ancak sorunun cevabi insanlar olmaliydi herhalde! Tarihi belirleyen Tanri ya  
da kader olsaydi, insanlarin özgür iradesi diye bir sey söz konusu olamazdi.  
Bu özgür irade lafi Sofi'nin aklina baska bir sey getirdi. Niçin esrarengiz filozofun kendisiyle  
kedinin fareyle oynamasi  
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gibi oynamasina izin versin? Neden o filozofa bir mektup yaz-masmdi? Filozof ya bu gece ya  
da ertesi sabah posta kutusuna mutlaka san bir zarf koymayacak miydi? îste Sofi de felsefe  
ögretmenine yazacagi mektubu o zaman posta kutusuna koyabilirdi.  
Sofi mektubu yazmaya basladi. Hiç görmedigi birine mektup yazmanin oldukça güç bir is  
oldugunu düsünüyordu. Kadin mi erkek mi oldugunu bile bilmiyordu. Yasli mi, genç mi  
oldugu konusunda da hiçbir fikri yoktu. Hattâ tanidik biri bile olabilirdi.  
Bir süre sonra kisa bir mektupla düsündüklerini dile getirmisti:  
Çok sayin filozof! Felsefe konusundaki cömertane yazisma kursunuzu takdirle  
karsilamaktayiz. Ancak kim oldugunuzu bilememek bizi müteessir etmektedir. Bu yüzden  
gerçek adinizla kendinizi takdim etmenizi rica ederiz. Bunun karsiliginda evimizi tesrif edip  
bir fincan kahve içmeye bu-yurabilirsiniz, ancak annem evde yokken! Annem pazartesi cuma  
günleri, saat 7:30 ile 17:00 arasinda çalismaktadir. Ben de ayni sürelerde ögrencilik  
yapmaktayim, ancak persembe günleri disinda saat ikiyi çeyrek geçe evde oluyorum. Ayrica  
oldukça güzel kahve yapabilirim. Simdiden tesekkürler. Saygilar. Dikkatli ögrenciniz, Sofi  
Amundsen, yas 14.  
Kâgidin en altina da "Acele cevap." diye yazdi.  
Mektup biraz fazla agdali olmustu ama yüzünü görmedigi birine karsi kullanilabilecek  
sözcükleri bulmak hiç de kolay bir is degildi!  
Kâgidi pembe bir zarfa koyup zarfin arkasini yapistirdi. Üzerine "Filozofa" diye yazdi.  
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Bütün mesele zarfi annesine göstermeden kutuya koyabilmekti. Annesi eve gelmeden  
koymamaliydi. Ertesi sabah da daha gazete gelmeden posta kutusuna bakmayi  
unutmamaliydi. Eger aksam veya geceleyin kendisine bir sey gelmemisse, pembe zarfim geri  
almaliydi.  



 
Her sey bu kadar karmasik olmak zorunda miydi?  
Günlerden cuma olmasina ragmen Sofi o gece erkenden odasina çikti. Annesi pizza ve  
televizyondaki dizi filmi önererek onu oturma odasinda tutmaya çalistiysa da, Sofi yorgun  
oldugunu, yatip biraz kitap okuyacagini söylemisti. Annesinin televizyon ekranina gömüldügü  
bir sirada disariya süzülüp mektubu posta kutusuna birakti.  
Annesi oldukça endiseli görünüyordu. Büyük tavsanla silindir sapkadan bu yana, Sofiyle biraz  
baska bir sekilde konusmaya baslamisti. Sofi annesini üzmek istemiyordu ama, simdi odasina  
çikip posta kutusunu gözetlemek zorundaydi.  
Annesi saat onbir siralarinda odasina geldiginde Sofi'yi camdan disariya bakar halde buldu.  
- Oturmus posta kutusunu gözetlemiyorsun, degil mi? diye sordu.  
- Istedigim seyi gözetlerim.  
- Bence sen iyice asik olmussun Sofi. Biri mektup getirecekse de bunu gece yarisi yapacak  
degil herhalde!  
Öf! Sofi bu asik olma tantanasina dayanamiyordu artik! Ama yine de annesinin böyle bir seye  
inanmasi daha iyiydi. Annesi konusmasina devam etti:  
- Tavsanla silindir sapkadan bahseden o muydu? Sofi evet anlaminda basini salladi.  
- Sey... uyusturucu filan kullanmiyor, degil mi?  
Simdi gerçekten üzülmeye basliyordu annesine. Onun bu tür seylere kafa yormasina izin  
veremezdi. Öte yandan, bü-  
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yüklerin eglenceli düsüncelerin uyusturucuyla bir iliskisi oldugunu düsünmeleri dehset verici  
bir seydi. Büyükler gerçekten iyice saçmaliyorlardi ara sira. Annesine dogru dönüp:  
- Anne, bu tip seyleri asla kullanmayacagima söz veriyorum... "O" da uyusturucu  
kullanmiyor. Biraz felsefeyle ilgileniyor o kadar.  
- Senden büyük mü?  
Sofi basini iki yana salladi.  
- Seninle ayni yasta mi?  
Evet anlaminda basini öne egdi.  



 
- Felsefeyle ilgileniyor, öyle mi? Sofi yine basiyla onayladi.  
- Çok tatli bir çocuk olduguna eminim, canim! Hadi artik biraz uyumaya çalis.  
Ama Sofi daha saatlerce uyanik kalip yolu seyretti. Saat bir siralarinda gözkapaklari  
agirlasmaya baslamisti. Tam kalkip yatagina gidecekti ki bir anda gözü ormandan çikmakta  
olan bir gölgeye takildi.  
Disarisi kapkaranlikti ama bir insan silueti görmeye yetecek kadar isik vardi. Bir erkekti bu,  
oldukça yasli görünüyordu. En azindan Sofi'yle yasit degildi! Basinda bere gibi bir sey vardi.  
Bir ara, Sofi'ye, adam eve dogru bakiyormus gibi geldi ama Sofi tüm isiklan söndürmüstü.  
Adam dogruca posja kutusuna gidip, kutuya büyük bir zarf birakti. Tam zarfi birakirken gözü  
Sofi'nin mektubuna takildi. Elini posta kutusuna sokup zarfi çikardi. Göz açip kapayincaya  
kadar ormana dogru yola koyuldu ve patikada kosar adim yürüyüp gözden kayboldu.  
Sofi'nin kalbi küt küt çarpiyordu. Aslinda üstündeki gecelikle adamin arkasindan kosmak  
geçiyordu aklindan. Ama hayir, geceyarisi tanimadigi bir adamm arkasindan gitmeye cesa-  
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ret edemezdi. Yine de inip mektubu alabilirdi en azindan.  
Aradan bir süre geçtikten sonra yavasça merdivenlerden inip sokak kapisini dikkatle açti. Çok  
geçmeden elinde zarfla yine odasindaydi. Yatagina oturup nefesini tuttu. Birkaç dakika  
bekledi. Evde hâlâ hiçbir ses olmadigindan emin olduktan sonra mektubu açip okumaya  
basladi.  
Tabii kendi mektubunun cevabi yarindan önce gelemezdi.  
Kader •  
Tekrar merhaba Sofi! Her ihtimale karsi önceden söyleyeyim: sakin beni gözetlemeye  
çalisma! Elbette bir zaman görüsecegiz ama bunun yerini ve zamanini ben saptayacagim. Iste  
diyecegimi dedim; sözüme uymamazlik etmezsin, degil mi? .  
Yine filozoflara dönelim. Filozoflarin dogadaki degisimlere nasil açiklamalar getirmeye  
çalistiklarini gördük. Daha önceleri bu tür seyler mitler yoluyla açiklaniyordu.  
Ancak hayatin baska alanlarinda da bâtil inançlarin asilmasi gerekiyordu. Bu inançlar  
hastalik, saglik ve politik olaylar konularinda karsimiza çikiyor. Bu iki alanda Yunanlilar  
kadere çok inaniyorlardi.  
Kadere inanmak ile olaylarin nasil geliseceginin önceden belirlenmis olduguna inanmayi  
kastediyoruz. Bu anlayisa hem tarih boyunca hem de günümüzde rastliyoruz. Kuzey'de bunun  
örneklerini eski Izlanda destanlarinda görebiliriz.  



 
Gerek Yunanlilarda, gerek dünyanin baska bölgelerinde varolan bir baska inanis da, insanlarin  
kaderlerini kehanet yoluyla ögrenebilecekleri idi. Bu, bir insanin ya da bir ülkenin kaderinin  
çesitli yollarla önceden bilinebilecegi anlamina geliyor.  
Hâlâ pek çok insan "kâgit fali", "el fali" ve "yildiz falina" inanmaktadir.  
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Bizim Norveç'ten bildigimiz bir baska fal türü de kahve falidir. Kahveyi içtikten sonra çogu  
zaman fincanin dibinde biraz telve kalir. Insan biraz da hayal gücünü kullanarak burada belli  
resimler ya da sekiller görebilir. Telve bir araba seklini almissa, kahveyi içmis olan kisinin bir  
araba yolculuguna çikacagina inanilir!  
Görüyoruz ki "falci" aslinda öngörülemeyecek seyleri ön görmeye çalisir. Bu her türlü falcilik  
için geçerlidir. "Öngörülmeye" çalisilan sey aslinda bilinemeyecegi için ve tam da bu nedenle,  
falcilarin söylediklerinin tersini iddia etmek hiç de kolay bir is degildir.  
Gece gökyüzüne baktigimizda karmakarisik bir halde biraraya gelmis parildayan seyler  
görürüz. Tarih boyunca pek çok insan yildizlarin hayatimiz üzerinde etkisi olduguna  
inanmistir. Bugün hâlâ önemli kararlar öncesinde astrologlara danisan devlet adamlari vardir.  
Delphoi'deki kâhin  
Yunanlilar kaderlerini Delphoi'deki meshur kâhin araciligiyla ögrenebileceklerine  
inaniyorlardi. Delphoi'deki kehânet tanrisi Apollon'un ta kendisiydi. Apollon, insanlarla kadin  
rahibe Pythia araciligiyla konusurdu. Pythia toprakta açilmis bir deligin basinda otururdu. Bu  
delikten insani bayiltip kendinden geçiren gazlar çikardi. Bu kokularla trans haline geçen  
Pythia, böylelikle Apollon'un sözcüsü haline gelirdi.  
Insanlar Delphoi'ye gelince sorularini önce oradaki rahiplere iletiyorlardi. Bunlar da Pythia'ya.  
Pythia sorulara öyle anlasilmasi güç ve her anlama gelebilecek yanitlar veriyordu ki,  
rahiplerin bu yanitlari soruyu soran kisilere açiklamasi gerekiyordu. Bu sekilde Yunanlilar  
Apollon'un bilgeliginden yararlaniyorlardi. Çünkü Apollon her seyi, hem geçmisi hem de  
gelecegi, çok iyi biliyordu.  
Pek çok devlet yöneticisi Delphoi'deki kâhine danismadan sav  
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vasa gitmeye veya baska önemli kararlar almaya cesaret edemezdi. Böylelikle Apollon  
rahipleri, halkini ve ülkesini çok iyi taniyan bir tür diplomat ya da danisman rolü  
görüyorlardi.  



 
Delphoi'deki tapinagin üzerinde meshur bir özdeyis yer aliyordu: KENDINI BIL! Bununla  
anlatilmak istenen, insanin insan olmaktan öte bir sey olduguna inanmamasi gerektigi ve  
hiçbir insanin kaderinden kaçamayacagi idi.  
Yunanlilar arasinda insanin nasil sonunda kaderine yakalandi-giyla ilgili öyküler  
anlatiliyordu. Zamanla bu "trajik" kisiler hakkinda oyunlar (trajediler) yazildi. Bunlarin en  
bilineni Kral Oedipus hakkinda olanidir.  
Tarih bilimi ve tip bilimi  
Kader yalnizca siradan insanlarin yasamini belirlemiyordu. Yunanlilar tarihin gidisinin de  
kadere bagli olduguna inaniyorlardi. Savasa tanrilarin karar verdigini düsünüyorlardi.  
Günümüzde de tarihte olan bitenleri Tanri'nin ya da baska gizemli güçlerin belirledigine  
inananlar vardir.  
Ancak Yunanli filozoflarin' dogal süreçlere dogal bir takim açiklamalar getirmeye çalistigi  
siralarda, tarihsel gidisi de dogal nedenlerle açiklamaya çalisan bir tarih bilimi ortaya  
çikiyordu. Bir devletin savasta yenilmesi artik tanrilarin öç almasiyla açiklanmiyordu. En  
taninmis Yunanli tarihçiler Herodotos(I.Ö. 484-424) ve Thukydides (I.Ö. 460-400) idi.  
Yunanlilar hastaliklarin da tanrilarin isi olduguna inaniyorlardi. Bulasici hastaliklar  
çogunlukla tanrilarin insanlara vetdigi bir ceza olarak görülüyordu. Öte yandan tanrilar  
kendilerine dogru bir biçimde kurbanlar verildiginde insanlari yeniden sagligina  
kavusturabili-yordu.  
Bu düsünce tarzi kesinlikle sadece Yunanlilara özgü degildir.  
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Yakin çaglarda tip bilimi ortaya çikana dek, hastaliklarin dogaüstü güçlerin isi olarak  
görülmesi en yaygin anlayisti. Örnegin "nezle" sözcügünün kökeninde insanin yildizlarin kötü  
"etkisi altinda kal. masi" yatar.  
Bugün bile degisik hastaliklarin, örnegin AiDS'in, Tanri'mn in. sanlara verdigi bir ceza  
olduguna inanan pek çok kisi vardir. Pek çoli insan da hastaliklarin dogaüstü bir biçimde  
"iyilestirilebilecegine" inanmaktadir.  
Yunanli filozoflarin yepyeni bir düsünce biçimiyle ortaya çiktigi siralarda, hastalik ve sagliga  
da dogal açiklamalar getirmeye çalisan bir Yunan tip bilimi doguyordu. Yunan tip biliminin  
kurucusu, Koi adasinda I.Ö. 460 yillarinda dogmus olan HippokratesMr.  
Hippokratesçi tip gelenegine göre, hastaliklara karsi koymanin en önemli yolu asiriya  
kaçmayan, saglikli bir hayat sürmekti. Insan için dogal olan sey saglikli olmakti. Hastaliklar,  
fiziksel ya da ruhsal bir dengesizlik sonucu doganin "yolundan çikmasi"ndan kaynakta nirdi.  
Insanin saglikli bir yasam sürmesinin yolu, dengeli ve uyumlu olmaktan ve "saglam bir  
vücutta saglam bir kafa"dan geçerdi.  



 
Günümüzde "tip ahlaki"ndan sözedilmektedir. Bununla, dok' torlarin belli bazi ahlaksal  
kurallar çerçevesinde hareket etmesi g& rektigi kastedilir. Örnegin bir doktorun saglam bir  
kisiye uyusturucu içeren ilaç yazmasi yasaktir. Ayrica bir doktor, hastasinin hastalf giyla ilgili  
olarak kendisine anlattiklarini bir baskasina anlatmama sözünü tutmak zorundadir. Bunlar  
kökleri Hippokrates'e uzanan dü-süncelerdir. Hippokrates ögrencilerinden su yemini  
etmelerini isterdi:  
Yeteneklerim ve degerlendirmelerim dogrultusunda tedavimi hastalara yardim etmek ve  
onlara asla zarar ve aci vermeme* kaygisiyla kullanacagim. Ne isteyene zehirli ilaç  
verecegim, nf de kimseyi buna tesvik edecegim. Ne de bir kadina dogurmasin önlemek için  
diyafram verecegim. Hayatimi ve sanatimi temizi  
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kutsal tutacagim.  
Biçak kullanmayacagim, en derin acilar içinde kivrananlara karsi bile. Ama bu alanda uzman  
olanlara alan açacagim.  
Hangi ev olursa olsun gittigim her eve hastalara yardim et-. mek için gidecegim. Bilerek  
haksizlik etmeyecek ve bilerek zarar vermeyecegim. Özellikle, köle olsun özgür olsun, ne bir  
erkek ne de bir kadin vücuduna zarar verecegim. Insanlarla girdigim iliskide görüp  
duyduklarim baskalarina anlatilmayacak bir seyse, bunu asla açik etmeyecegim. Çünkü bu  
benim için kutsaf bir sirdir.  
Bu yemini tutar ve bozmazsam, insanlar hayatima ve sanatima saygi duysunlar. Yok eger  
yeminimi bozarsam, basima bunun tam tersi gelsin.  
Sofi Cumartesi sabahi yataginda siçrayarak uyandi. Rüya miydi yoksa filozofu gerçekten  
görmüs müydü?  
Eliyle yatagin altini yokladi. Tabii, gece gelen zarf oradaydi iste. Sofi Yunanlilarin kadere  
inanislanyla ilgili tüm okuduklarini hatirladi. 0 zaman bu bir rüya olamazdi.  
Filozofu görmüstü tabii! Yalniz bu olsa iyi. Filozofun kendi mektubunu aldigini da görmüstü!  
Sofi kalkip yere çömeldi ve yatagin altina uzandi. Bütün daktilo sayfalarini alip çikardi. Bu da  
neydi? Ta duvarin dibinde kirmizi bir sey duruyordu. Bir esarp miydi ne?  
Sürünerek uzanip kirmizi ipek esarbi aldi. Emin oldugu tek sey, esarbin kendine ait  
olmadigiydi.  
Dikkatle esarbi incelemeye koyulmustu ki esarbin kenarinda siyah yaziyla yazilani görünce  
küçük bir çiglik atti: "HÎL-DE".  
Hilde! Peki ama kimdi bu Hilde? Nasil oluyordu da Hil-de'yle yollari böyle kesisiyordu?  
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...en bilge kisi bilmedigini bilen kisidir...  
Sofi üzerine yazlik bir elbise geçirip mutfaga indi. Annesi mutfakta tezgâhin üzerine egilmis  
duruyordu. Annesine ipek esarptan sözetmemeye karar verdi.  
- Gazeteyi aldin mi? sözleri dökülüverdi agzindan. Annesi ona dönerek:  
- Hadi bir iyilik yap da sen aliver gazeteyi bugün, dedi. Sofi çakil tasli yolu kosarak geçip  
yesil posta kutusuna vardi.  
Gazeteden baska bir sey yoktu. Mektubuna daha cevap gelemezdi zaten. Gazetenin ilk  
sayfasinda Lübnan'daki Norveçli BM taburu ile ilgili bir haber okudu.  
BM taburu... Hilde'nin babasindan gelen zarfin damgasinda da bu yazmiyor muydu? Ama pul  
Norveç puluydu. Belki de Norveçli BM askerleri özel bir Norveç postanesi de götürmüslerdi  
yanlarinda...  
Mutfaga geri döndügünde annesi alayci bir ses tonuyla:  
- Gazeteyle de pek ilgilenir oldun son günlerde! dedi.  
Neyse ki annesi kahvaltida da daha sonra da posta kutusundan filan sözetmedi. Annesi  
alisverise gitmek üzere evden çikinca, Sofi kaderle ilgili mektubu alip Geçit'e gitti.  
Mektuplari koydugu bisküvi kutusunun yaninda beyaz bir zarf oldugunu görünce akli  
basindan gidecekti neredeyse. Sofi mektubu buraya koyanin kendisi olmadigindan emindi.  
Bu zarfin da kenarlari islakti. Önceki gün aldigi mektup gibi bunun da üzerinde bir takim  
derin izler vardi.  
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Filozof buraya mi gelmisti? Gizli yerini biliyor muydu yani? Ya zarflar niye islakti?  
Tüm bu sorulardan basi dönmeye baslamisti. Zarfi açip kâgitta yazilanlari okumaya koyuldu.  
Sevgili Sofi. Mektubunu büyük bir ilgiyle ve biraz da kalbim burkularak okudum. Kahve  
içmeye gelmek konusunda ne yazik ki seni hayal kirikligina ugratmak zorundayim. Bir gün  
mutlaka görüsecegiz, ancak uzunca bir süre daha Kaptan Virajinda kendimi  
gösteremeyecegim sanirim.  
Bundan sonra mektuplari da kendim getiremeyecegim. Uzun vadede sakincali olabilir bu.  
Mektuplari küçük ulagim getirecek. Ancak isin güzel yani bundan sonra mektuplarin  
dogrudan senin gizli yerine birakilacak olmasi.  



 
Istersen yine benimle haberlesebilirsin. Bu durumda mektubunu ve de bir bisküvi ya da kesme  
seker parçasini pembe bir zarfin içine koymalisin. Ulak böyle bir zarf görürse, alip bana  
getirecektir.  
NOT. Bir bayanin kahve davetini reddetmek hiç hos bir sey degil. Ancak bazen böyle  
gerekiyor.  
NOT. NOT. Kirmizi bir ipek esarp bulacak olursan lütfen ona iyi bak. Bazen insanlarin  
esyalari birbirine karisir böyle. Okullarda da çok olur bu. Ee, bizim ki de bir felsefe okulu ne  
de olsa!  
Selamlar, Alberto Knox.  
Sofi on dört yillik yasami boyunca yilbaslarinda, yasgünlerinde filan epey mektup almisti.  
Ama bu mektup hepsinden daha garipti.  
Birincisi, mektup pulsuzdu. Posta kutusuna bile konma-misti. Bu mektup dogrudan Sofi'nin  
süper gizli yerine birakil-  
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misti. îsin tuhafi kuru bahar havasma ragmen bu zarfin da kenarlari islakti.  
En garip sey kuskusuz ipek esarpti. Demek felsefe ögretmeninin baska bir ögrencisi daha.  
vardi. Olsundu bakalim! Bu öbür ögrenci, kirmizi ipek esarbini yitirmisti. Yitirsindi bakahm!  
Iyi ama ya esarbini Sofi'nin yataginin altinda yitirmeyi nasil becermisti?  
Sonra, Alb'erto Knox... Ne tuhaf bir addi bu!  
Ama en azindan bu mektupla, Hilde Möller Knag ile felsefe ögretmeni arasinda bir iliski  
oldugu ortaya çikmisti. Ama Hilde1 nin babasinin da durup dururken adresleri karistirmaya  
baslamasi anlasilacak sey degildi!  
Sofi, uzunca bir süre oturup Hilde ile kendisi arasinda ne tür bir iliski olabilecegini düsündü.  
Ama sonuçta isin içinden çikamadi. Felsefe ögretmeni bir gün karsilasacaklarini yaziyordu.  
Hilde ile de karsilasacak miydi acaba bir gün?  
Kâgidin arkasini çevirdiginde, bu yüzde de birseyler yazili oldugunu gördü:  
Dogal bir arlanma duygusundan sözedilebilir mi? En bilge kisi bilmedigini bilen kisidir.  
Gerçek bilgi içimizde mevcuttur. Dogru bilgi, dogru eylemi gerçeklestirir.  
Sofi, beyaz zarfla gelen kisa cümlelerin daha sonra gelen büyük zarfa bir hazirlik  
olusturdugunu anliyordu artik. Birden aklina bir sey geldi: eger "ulak" san zarfi buraya,  
Geçit'e getirecekse Sofi bekleyip onun kim oldugunu görebilirdi. Kadin mi, erkek miydi?  
Görünce onu hiç birakmayacak, felsefe hakkinda bildigi her seyi anlattiracakti! Mektupta  
ulagin küçük oldugu yaziyordu. Çocuk muydu acaba?  



 
"Dogal bir arlanma duygusundan sözedilebilir mi?"  
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Sofi, "arlanma" sözcügünün "utanma" anlamina gelen bir sözcük oldugunu biliyordu. Örnegin  
çiplak olmaktan utanmak gibi. Ama çiplakliktan utanmak dogal bir duygu muydu gerçekten?  
Bir seyin dogal olmasi demek, tüm insanlar için geçerli olmasi demekti. Ancak dünyanin pek  
çok yerinde çiplaklikti tam da dogal olan! O zaman neyin uygun olup neyin uygun olmadigma  
karar veren toplum olsa gerekti. Örnegin babaannesi gençken mayonun üstünü çikararak  
güneslenmek diye bir sey olamazdi. Oysa bugün pek çok kisi bunu "dogal" bir sey olarak  
görüyordu. Öte yandan pek çok ülkede de bu kesinlikle yasakti. Sofi basini kasidi. Felsefe  
dedikleri bu muydu?  
Ya sonraki cümle: "En bilge kisi, bilmedigini bilen kisidir".  
Kimden daha bilge? Filozof bu cümleyle, dünyada olup biten her seyi bilmediginin farkinda  
olan kisinin, ayni miktarda sey bilmesine ragmen her seyi bildigini sanan kisiden daha akilli  
oldugunu söylemek istiyorsa, Sofi de ayni fikirdeydi. Bunu hiç düsünmemisti daha önce. Ama  
simdi düsündükçe, bilmedigini bilmenin de bir çesit bilgi oldugunu anlamaya basliyordu.  
Insanin hiç bilmedigi konularda bilgiçlik taslamasi aptallikti en azindan!  
Sonra, su, "gerçek bilginin içimizde oldugu" meselesi. Ama bilgiler su ya da bu zaman  
kafamiza disaridan dolmaz miydi? Öte yandan Sofi, annesinin ve okulda ögretmenlerinin  
kendisine bir seyler ögretmek isteyip, onun bu bilgileri almaya hiç de istekli olmadigi anlari  
hatirladi. Gerçekten ögrendigi seyleri, kendisinin de katkisiyla ögrenmisti. Bir seyi birdenbire  
anlayi-verdigi çok olurdu. Gerçek "bilgi" tam da bu olsa gerekti herhalde.  
Evet, evet! Sofi tam da sorulari basariyla cevaplandirabil-digini düsünüyordu ki, mektuptaki  
son önermeyi okuyunca . kendini gülmekten alamadi: "Dogru bilgi, dogru eylemi  
gerçeklestirir."  
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Ne demekti bu? Banka soygucusu, banka soymanin kötü bir sey oldugunu bilmedigi için mi  
banka soyuyordu yani? Tam tersine. Sofi büyüklerin çogu zaman neyin dogru oldugunu çok  
iyi bilmelerine ragmen aptalca davrandiklarini, hattâ sonra da bundan pismanlik duyduklarini  
düsünüyordu.  
Sofi böyle oturup dururken birden çaliligin ormana bakan tarafinda kuru dal çitirtilari Tluydu.  
Ulak olabilir miydi gelen? Kalbi hizli hizli çarpmaya basladi. Birinin, bir hayvan gibi nefes  
alip vererek gelmekte oldugunu anladiginda korkusu iyice artti. -  



 
Birkaç saniye sonra, Geçit'in ormana bakan girisinden içeriye kocaman bir köpek girdi.  
Labrador türü bir köpekti bu. Agzinda tasidigi büyük san zarfi Sofi'nin dizlerinin dibine  
birakti. Her sey öyle hizli olup bitmisti ki, Sofi hiçbir sey düsünmeye vakit bulamamisti.  
Köpek hemen yine ormana dogru kaybolmus, Sofi kendini elinde sari zarfla otururken  
buluvermisti. Her sey olup bittikten sonra sok kendini gösterdi. Sofi ellerini kucagina birakip  
aglamaya koyuldu.  
Öyle ne kadar kaldigini bilmeden, bir süre sonra kendine gelip basini kaldirdi.  
Demek ulak buydu! Sofi derin bir soluk alip verdi. Demek bunun için beyaz zarflarin  
kenarlari islak oluyordu. Ve tabii yine bu yüzden zarflarda derin izler oluyordu. Nasil da  
düsünememisti bunu? Filozofa mektup yollarken mektubun içine bir kesme seker ya da  
bisküvi koymasi meselesi de bir anda bir anlama kavusmus oluyordu.  
Yeterince hizli düsünemiyordu iste bazen. Ancak "ulagin" yetistirilmis bir köpek olabilecegini  
tahmin etmek de güç isti dogrusu. Ulaga Alberto Knox'un nerede yasadigini sorma meselesini  
de unutmasi gerekiyordu böylece.  
Sofi büyük zarfi açip okumaya basladi:  
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Sevgili Sofi! Bu satirlari okurken Hermes 'le tanismis olacaksin belki de. Her ihtimale karsi  
ben yine de Hermes'in bir köpek oldugunu söyleyeyim. Sakin bunu kötü bir sey gibi görme!  
Hermes, çok uslu ve pek çok insandan daha akilli bir köpektir. En azindan, oldugundan daha  
bilgiliymis gibi davranmaz!  
Ismi de rastgele seçilmis bir isim degildir. Hermes, Yunan tanrilarinin ulaginin adiydi. Ayni  
zamanda denizcilerin tanrisinin adi da Hermes'ti ama simdilik bunun üzerinde pek  
durmayacagiz. Ancak en önemlisi, Hermes'in "hermetik" sözcügünün kökenini olusturuyor  
olmasidir. Bu sözcük gizli ya da ulasilmaz anlamina gelir. Hermes'in bizi birbirimizden nasil  
gizli tuttugunu hatirlarsak, isminin ne kadar isabetli oldugunu görebiliriz.  
Böylece ulagimizi tanitmis oldum. Kendi adini tanir ve çok iyi yetismis bir köpektir.  
Tekrar felsefeye dönelim. Felsefenin ilk bölümünü ardimizda birakmis bulunuyoruz. Bununla,  
mitsel dünya görüsünün yikilmasi anlamina gelen doga felsefesini kastediyorum. Simdi ise  
eski zamanlarin en büyük üç filozofu olan Sokrates, Platon ve Aristoteles ile tanisacagiz. Bu  
filozoflarin her biri Avrupa uygarligina kendince katkida bulunmustur.  
Sokrates'ten önce yasadiklari için, doga filozoflarina "Sokrates öncesi filozoflar " da denir.  
Sokrates'ten daha sonra ölmüs olmasina karsin, Demokritos'un tüm düsünce biçimi "Sokrates  
öncesi" doga felsefesine aittir. Sokrates'le beraber felsefeye sadece za-rnansal bir ayrim  
koymuyoruz. Ayni zamanda cografi olarak da yer degistirmis bulunuyoruz. Çünkü Sokrates  
Atina'da dogmus ilk Yunan filozofudur ve onun iki yakin takipçisi de Atina'da yasamislardir.  
Anaksagoras'in da bir süre Atina'da yasamis oldugunu hatirliyorsun belki. Ama o, günesin  
atesten bir küre oldugunu iddia ettigi ¦Çin Atina'dan kovulmustu. (Sokrates'in basina gelenler  
de daha az  
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kötü sayilmaz!)  
Sokrates'ten itibaren Yunan kültürel hayati Atina'da toplanmaya baslar. Bundan da önemlisi  
Sokrates'ten itibaren felsefe projesinin kendisinin de biçim degistirmeye baslamis olmasidir.  
Sokrates'ten önce biraz o zamanki Atina sehir görüntüsüne damgasini vurmus olan  
Sofistlerden sözedecegiz.  
Baassliyorrr, Sofi! Düsünce tarihi, çok perdeli bir tiyatro oyunu gibidir.  
Her seyin basi insan  
I.Ö. 450 yillarinda Atina Yunan dünyasinin kültür merkezi olmustu. Felsefe de bu dönemde  
yeni bir yöne girmisti.  
Doga filozoflari öncelikle dogayi incelemekle mesguldüler. Bu yüzden bilim tarihinde de  
önemli bir yer aldilar. Atina'da ise daha çok insanla ve Insanin toplumdaki yeriyle  
ilgileniliyordu.  
Atina'da giderek meclisler ve mahkemeleriyle bir demokrasi olusmaya basladi. Demokrasinin  
ön kosullarindan biri, demokratik süreçlere katilacak kisilerin gerekli egitimden geçmeleriydi.  
Genç bir demokrasinin öncelikle halki egitmesi gerektigini günümüzden örneklerle de  
biliyoruz. Bu yüzden Atinalilar için her seyden önemlisi retorikten, yani konusma sanatindan  
anlamakti.  
Çok geçmeden Atina'ya Yunan kolonilerinden pek çok ögretmen ve filozof geldi. Bunlar  
kendilerine Sofist diyorlardi. "Sofist" sözcügü egitim görmüs, uzman kisi anlamina gelir.  
Atina'da Sofistler kentin yurttaslarina ders vererek geçimlerini sagliyorlardi.  
Sofistlerle doga filozoflarinin ortak bir yanlari vardi. Her ikisi de varolan mitlere elestirel  
yaklasiyorlardi. Ancak Sofistler buna ek olarak, gereksiz felsefi spekülasyon olarak  
gördükleri seyleri de reddediyorlardi. Felsefi sorulara belki yanitlar bulunabilir, ancak  
doganin ve evrenin gizleri kesin olarak çözülemez, görüsünde idiler. Fel-  
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sefede bu görüse Süphecilik denir.  
Biz insanlar dogadaki tüm sorulari yamtlayamasak da bir arada yasamamiz gerektigini biliriz.  
Sofistler de insanlar ve insanin toplumdaki yeri ile ilgilenmeyi seçtiler.  
Sofist Protagoras (I.Ö. 487-420) "insan her seyin ölçüsüdür," diyordu. Bununla anlatmak  
istedigi sey, neyin dogru neyin yanlis, neyin iyi neyin kötü oldugunun hep insanin  



 
ihtiyaçlarindan yola çikarak degerlendirilebilecegi idi. Yunan tanrilarina inanip inanmadigini  
sorduklarinda, "Tanrilar konusunda bir sey söyleyemem çünkü bu konuda bilgiyi engelleyen  
seyler var: konunun zorlugu ve insan yasaminin kisaligi." diye yanit vermisti. Bu sekilde  
tanrinin varolup olmadigi konusunda kesin bir yanit veremeyenlere Bilinemezci denir.  
Sofistler çogunlukla pek çok yer gezmis, degisik pek çok yönetim tarzi görmüs kisilerdi. Hem  
gelenelcve görenekler, hem de sehir devletlerinde geçerli olan yasalar birbirinden çok farkli  
idi. Sofistler tüm görüp bildikleri seyler çerçevesinde Atina'da neyin doga tarafindan, neyin  
toplum tarafindan belirlendigine dair bir tartisma baslattilar. Böylelikle Atina sehir devletinde  
bir toplum elestirisinin temelini olusturdular.  
Örnegin "dogal arlanma duygusu" türünden tanimlamalarin her zaman geçerli olamayacagini  
öne sürdüler. Utanmanin "dogal" bir sey olmasi için, dogustan gelme bir sey olmasi gerekirdi.  
Utanmak dogal bir sey midir Sofi, yoksa toplumun yarattigi bir sey mi? Çok gezip görmüs  
birisi için bu sorunun yaniti basittir: çiplak görünmekten utanmak "dogal" ya da dogustan  
gelme bir sey degildir. Arlanma -ya da arlanmama- öncelikle toplumun gelenek ve  
göreneklerine bagli bir seydir.  
Senin de tahmin edebilecegin gibi, ortalikta gezinip neyin dogru neyin yanlis oldugu  
konusunda mutlak normlar olamayacagina isaret eden Sofistler, Atina sehir toplumunda  
hararetli tartismalara yol açtilar. Sokrates ise bazi normlarin gerçekten mutlak ve her zaman  
geçerli oldugunu göstermeye çalisti.  
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Sokrates kimdi?  
Sokrates (I.Ö. 470-399) felsefe tarihinin belki de en gizemli sahsidir. Tek bir kelime olsun  
yazmamistir. Buna ragmen Avrupa düsüncesine çok büyük etkisi olmus kisilerden biridir.  
Bunda kuskusuz acikli ölümünün de bir rolü olmustur.  
Sokrates'in Atina'da dogmus oldugunu ve zamaninin çogunu sokaklarda ve meydanlarda  
karsilastigi insanlarla konusarak geçirdigini biliyoruz. Kirlardaki agaçlar bana bir sey  
ögretemez, demisti. Saatlerce kipirdamadan durup derin düsüncelere daldigi da olurdu.  
Daha hayatta iken bile sir dolu bir insan olarak görülen Sokrates öldükten sonra pek çok  
felsefi akimin kurucusu sayildi. Tam da böylesine sir dolu ve bilinmez oldugu için birbirinden  
çok farkli pek çok görüs onun düsüncelerine sahip çikti.  
Kesin olan tek sey, Sokrates'in müthis çirkin oldugu idi. Sisman, kisa boylu, patlak gözlü, hap  
burunlu idi. Içininse "mükemmel bir güzellikte" oldugu söylenir. Ayrica, "ne simdi ne  
geçmiste Sokrates gibi birisi bulunamaz" da denir. Tüm bunlara karsilik Sokrates felsefi  
ugraslari yüzünden ölüme mahkûm edildi.  
Sokrates'in yasami, ögrencisi ve sonradan tarihin en büyük filozoflarindan biri olacak olan  
Platon tarafindan gün isigina kavusmustur. Platon, Sokrates'i konusmaci olarak kullandigi pek  
çok diyalog -felsefi konusmalar- yazmistir.  



 
Platon'un Sokrates'in agzindan yazdigi bu yazilara bakarak bunlari gerçekten Sokrates'in  
söyleyip söylemediginden emin olamiyoruz. Neyin Sokrates'in ögretisi, neyin Platon'un kendi  
sözleri oldugunu ayirdedemiyoruz. Ayni sorun, ardinda yazili eser birakmamis olan pek çok  
baska tarihsel sahsiyette de karsimiza çikar. Elbette buna en bildik örnek Isa'dir. "Tarihteki  
Isa'nin" gerçekten Mat-ta'nm ya da Luka'nin yazdiklarini söyleyip söylemediginden emin  
olamayiz. Ayni sekilde "tarihteki Sokrates'in" dedikleri de bir sir olarak kalacaktir.  
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Öte yandan Sokrates'in "gerçekten" kim oldugu o kadar önemli degildir. Bati düsüncesini  
2500 yildir yönlendiren, Platon'un bize tanittigi Sokrates'tir.  
Konusma sanati  
Sokrates'in ugrasindaki temel öge, onun kimseye bir sey ögretmek pesinde olmayisidir. O,  
tersine, konustugu insandan bir seyler ögrenmek istedigini dile getirmistir. Yani diger okul  
ögretmenleri gibi ders vermek degildi derdi. Onun derdi, konusmakti.  
Ama sadece baskalarini dinleyerek meshur bir filozof olunmazdi elbette. Yalnizca baskalarini  
dinledi diye ölüme mahkûm de etmezlerdi insani! O genellikle konusmanin basinda soru  
sorardi. Böylece hiçbir sey bilmiyormus gibi yapardi. Konusma sirasinda genellikle  
karsisindaki kisinin kendi düsünce biçimindeki zayifliklari görmesini saglardi. Sonunda  
konustugu kisinin bir köseye sikistigi ve neyin dogru neyin yanlis oldugunu kendine itiraf  
etmek zorunda kaldigi olurdu.  
Sokrates'in annesinin ebe oldugu ve Sokrates'in konusma sanatini ebelerin "dogurma  
sanatina" benzettigi söylenir. Çocugu doguran kisi ebe degildir. Ebe yalnizca dogum sirasinda  
hazir bulunup doguma yardimci olur. Sokrates de kendine düsen seyin insanlarin dogruyu  
"dogurmasina" yardimci olmak olduguna inaniyordu. Çünkü gerçek kavrayis insanin içinden  
gelir. Baskalari tarafindan ögretilemez. Insanin içinde kavradigi seydir gerçek "bilgi".  
Altini çiziyorum: çocuk dogurmak dogal bir özelliktir. Ayni sekilde insan sadece mantigini  
kullanarak felsefi dogrulari kavrayabilir. Insan "mantigini kullanarak" kendinden bir sey  
ögrenebilir.  
Sokrates hiçbir sey bilmiyormus gibi yaparak, insanlari tam da buna, mantigini kullanmaya  
zorlardi. Cahili "oynardi" - ya da oldugundan daha aptalmis gibi görünürdü. Buna "Sokratesçi  
Ironi"  
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diyoruz. Bu sekilde Sokrates sürekli olarak Atinalilarin düsünce biçimlerindeki bosluklari  
ortaya çikariyordu. Bu meydanin ta ortasinda, yani herkesin içinde olabilirdi. Sokrates'le bir  
karsilasma, alaya alinip herkesin içinde gülünç duruma düsürülme anlamina gelebilirdi.  



 
Böyle bir kisinin giderek digerlerini, özellikle toplumda gücü elinde bulunduranlari rahatsiz  
etmeye baslayacagini anlamak güç degil. "Atina uyusuk bir at. Ben de onu uyandirip  
canlandirmaya çalisan bir at sinegiyim," diyordu Sokrates. (At sinegine ne yapar insan Sofi?  
Cevap verebilir misin buna?)  
Tanrisal bir ses  
Sokrates'in diger insanlari devamli mat etmekteki amaci onlari rahatsiz etmek degildi. Içinde  
öyle bir sey vardi ki ona baska bir sans tanimiyordu. Sokrates hep içinde "tanrisal bir ses"  
oldugunu söylüyordu. Insanlara ölüm cezasi vermeye karsiydi örnegin. Politik muhalifleri ele  
vermeyi de reddediyordu. Bu da sonunda hayatina ma-loldu.  
I.Ö. 399 yilinda "devletin tanrilarini tanimadigi" ve "gençlerin düsüncelerini bozdugu" için  
ölüme mahkûm edildi. 500 kisilik jürinin yaridan biraz fazlasinca suçlu bulundu.  
Af dilenebilirdi kuskusuz. En azindan Atina'yi terketmek suretiyle paçayi kurtarabilirdi. Ama  
böyle yapmis olsaydi Sokrates olmazdi. Gerçek su ki o, kendi vicdanini -ve dogruyu- kendi  
hayatinin önüne koydu. Devletin çikari için ugrastigini belirtti. Ama yine de ölüme mahkûm  
edildi. En yakin arkadaslarinin yaninda bir kupa baldiran zehiri içti. Ve yigilip öldü.  
Niçin Sofi? Sokrates neden ölmek zorundaydi? Bu soruyu insanlar 2400 yildir soruyorlar.  
Ancak o, tarihte sonuna dek mücadele etmekten vazgeçmeyip düsüncelerinden ötürü ölen tek  
kisi degildir.  
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Isa'dan sözettim daha önce. Isa ile Sokrates arasinda gerçekten bir takim benzerlikler var.  
Burada birkaçindan sözedecegim.  
Isa da Sokrates de çagdaslari tarafindan sir dolu insanlar olarak görüldüler. Ikisi de ardinda  
yazili bir sey birakmadi. Onlar hakkindaki bilgiler konusunda ögrencilerine bagli kalmak  
durumundayiz. Ancak ikisi de kuskusuz iyi birer konusmaci idiler. Ayrica kendilerinden  
öylesine emin bir tarzda konusuyorlardi ki bu dinleyeni hem çok etkileyebiliyor hem de  
rahatsiz edebiliyordu. Üstelik ikisi de kendilerinden daha büyük gördükleri bir sey adina  
konusuyorlardi. Her türlü haksizlik ve otoriteyi elestirerek toplumda gücü elinde  
bulunduranlari savunmaya itiyorlardi. Ve en önemlisi, bu ikisinin de hayatina maloldu.  
Isa ve Sokrates'in davalarinda da benzerlikler var. Ikisi de af dileyebilir, böylelikle hayatlarini  
kurtarabilirlerdi. Ancak sonuna kadar direnmezlerse davalarina ihanet etmis olacaklarina  
inaniyorlardi. Ölüme onurla giderek, ölümlerinden sonra binlerce yandas edinmis oldular.  
Isa ile Sokrates arasindaki benzerlikleri göstererek ikisinin ayni olduklarini söylemek degil  
amacim. Esas olarak, ikisinin de insanlara vermek istedikleri ve kendi kisisel cesaretlerinden  
ayirdedileme-yecek mesajlari oldugunu söylüyorum.  
Atina'da birjoker  



 
Sokrates, Sofi! Henüz Sokrates'i bitirmedik. Yöntemini anlattik. Ama onun projesi neydi?  
Sokrates Sofistlerle ayni dönemde yasadi. O da Sofistler gibi, doga filozoflarinin  
sorunlarindan çok insan ve insan yasami ile ilgiliydi. Sokrates'ten birkaç yüz yil sonra  
yasamis Romali filozof Cice-ro söyle diyordu: "(O) felsefeyi gökyüzünden Dünya'ya indirip  
sehirlerde barindirdi. Felsefeyi evlere sokup insanlari hayat ve töreler,  
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iyilik ve kötülük üzerine düsünmeye zorladi."  
Ancak Sokrates Sofistlerden önemli bir noktada ayriliyordu. O kendini bir "Sofist", yani  
egitimli ve bilge bir kisi olarak adlandirmiyordu. Sofistlerin aksine ögrettikleri için para  
almiyordu. Hayir, Sokrates kendine kelimenin tam anlami ile "filozof diyordu. "Philosophos" 
un kelime anlami "bilgelige ulasmaya çalisan kisi"dir.  
Burada misin Sofi? Bu kursta daha sonra anlatilacaklar için, "Sofist" ile "filozof" arasindaki  
ayrimi anlamis olman önemli. Sofistler anlattiklari sisirme seyler için para aliyorlardi. Tarih  
bu tür "Sofistlerle" doludur. Bildikleri azicik seylerle yetinen ya da bilmedikleri seyleri çok  
iyi biliyormus gibi yapip övünen ögretmenlerden ve bilgiçlerden sözediyorum. Bu tür  
"Sofistlerle" kisa hayatinda sen bile karsilasmisindir. Gerçek filozof Sofi, bunun tam tersidir.  
Bir filozof aslinda çok az sey bildiginin farkindadir. Tam da bu yüzden hep, her zaman gerçek  
bilgiye ulasmaya çalisir. Sokrates bu türden ender bir kisiydi. Hayat ve dünya hakkinda hiçbir  
sey bilmediginin farkindaydi. Ve en önemlisi: bu kadar az sey bilmekten müthis rahatsizlik  
duyuyordu.  
Yani filozof, anlamadigi pek çok sey oldugunu kabul eden kisidir. Ve bu da onu huzursuz  
eder. Ama tam da bu bakimdan, bilmedigi seyleri biliyormus gibi yapip övünen insanlardan  
çok daha akillidir. "En bilge kisi bilmedigini bilen kisidir," demistim. Sokrates de tek bir sey  
bildigini söylüyordu ve bu da hiçbir sey bilmedigiydi! Bu açiklamayi not almalisin Sofi,  
çünkü filozoflar arasinda bile bunu böyle rahatlikla söyleyebilene çok az rastlanir. Üstelik  
bunu açik açik söylemek insanin hayatina malolacak kadar tehlikeli olabilir. Her zaman en  
korkulan kisiler soru soran kisilerdir. Sorulara cevap vermek o kadar sakincali degildir. Tek  
bir soru bin cevaptan daha güçlü olabilir.  
"Kralin Yeni Giysileri" masalini biliyor musun? Bu masalda kralin üzerinde aslinda giysi  
filan yoktur, ama maiyetindekilerin hiçbiri bunu ona söylemeye cesaret edemez. Birdenbire  
bir çocuk kralin  
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çiplak oldugunu haykirir. Cesur bir çocuktur bu, Sofi. Sokrates de hjZ insanlarin ne kadar az  
sey bildigini söyleyebilecek kadar cesurdu Çocuklarla filozoflar arasindaki benzerliklerden  
sözetmistik zaten daha önce.  



 
Tekrar ediyorum: insanlik kolayca cevaplanamayacak önemli sorularla karsi karsiyadir. Bu  
durumda insanin karsisina iki seçenek çikar: ya bilmeye deger seyleri biliyormus gibi yaparak  
kendimizi ve dünyadaki herkesi kandirabiliriz, ya da gözlerimizi bu sorulara kapayip cevap  
aramaktan tümüyle vazgeçebiliriz. Iste insanlar bu bakimdan ikiye ayrilir. Ya kendinden son  
derece emin ya da iyice vurdumduymaz olurlar. (Insanlarin bu iki türü de tavsanin kürkünün  
diplerinde debelenir durur.) Bir deste iskambil kâgidini ikiye ayirmaya benzer bu, Sofi. Siyah  
kâgitlar bir tarafa, kirmizi kâgitlar öbür tarafa.. Ama arada bir karsimiza bir joker çikar. Joker  
ne kupa, ne sinek, ne karo ne de maçadir. Sokrates de Atina'da böyle bir joker idi. Ne  
kendinden çok emin, ne de vurdumduymazdi. Tek bir sey biliyordu yalnizca, bu da hiçbir sey  
bilmedigiydi. Ve bundan huzursuzluk duyuyordu. Böylece bir filozof, yani vazgeçmek  
bilmeyen, durmadan gerçek bilgiyi arayan biri oldu.  
Atinali birinin Delphoi'deki kâhine, Atina'nin en bilge kisisinin kim oldugunu sordugu  
anlatilir. Kâhin, Sokrates, diye yanit verir. Sokrates bunu duydugunda sasirir. (Bence çok  
eglenmistir, Sofi!) Dogru sehre gidip, hem kendince hem de baskalarinca çok akilli biri diye  
bilinen bir adam bulur. Ancak adam Sokrates'in sorularina hiç de kesin yanitlar veremeyince,  
Sokrates kâhinin aslinda hakli oldugunu anlar.  
Sokrates bilgimizin temelini bulmanin önemli bir sey oldugunu düsünüyordu. Ve o, bu  
temelin insanin mantigi olduguna inaniyordu. Insan mantigina bu denli güvenisi açisindan  
kesin bir Akilci idi.  
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Dogru bilgi, dogru eylemi gerçeklestirir  
Sokrates'in içinden gelen "tanrisal sese" ve bu "vicdanin" ona neyin dogru oldugunu  
gösterdigine inandigini söylemistik. O , "dogruyu bilen, dogru davranir," diyor, dogru bilginin  
dogru eylemi gerçekles, tirecegine inaniyordu. Ve yalnizca dogru davranan kisi "dogru kisi"  
olabilirdi. Kisiler bilmedikleri için kötüdürler, bilseler kötü olmazlar. Aklimizin iyiye ermesi  
bir bilgi isidir, bunun için bilgimizi artirmak çok önemlidir. Sokrates bu yüzden neyin dogru,  
neyin yanlis olduguna dair kesin ve her zaman geçerli olan yanitlar bulmak pesindeydi.  
Sofistlerin tersine o, dogru ile yanlisi birbirinden ayirma yeteneginin toplumda degil insan  
mantiginda yer aldigina inaniyordu.  
Bu son cümleyi anlamak belki sana güç geliyordur Sofi. Söyle diyeyim: Sokrates, insanin  
inandiklarinin tersini yaparak mutlu olamayacagina inaniyordu. Ve nasil mutlu olacagini bilen  
insan, mutlu olmaya da çalisir. Dolayisiyla neyin dogru oldugunu bilen insan, dogru  
davranmak zorundadir. Çünkü hiç kimse mutsuz olmayi istemez, degil mi?  
Sen ne diyorsun, Sofi? Devamli dogru olmadigini bildigin seyleri yaparak mutlu olabilir  
misin? Sürekli yalan söyleyen, hirsizlik yapan, insanlarin arkasindan konusan kisiler vardir.  
Hakli -ya da adil diyelim istersen- olmadiklarini kendileri de bilirler kuskusuz. Ya bu onlari  
mutlu eder mi?  
Sokrates'e göre, hayir.  



 
Sofi, Sokrates hakkindaki bu mektubu okuduktan sonra mektubu aceleyle kutuya koyup  
emekleyerek bahçeye çikti. Nerede olduguna dair pek çok sorudan kurtulmak için annesi  
alisveris' ten dönmeden eve girmis olsa iyi ederdi. Hem de bulasigi yikayacagina söz vermisti.  
Daha suyu yeni doldurmustu ki annesi elinde iki koca torbayla içeri girdi. Belki de bu yüzden  
annesi:  
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- Kafan biraz fazla mesgul galiba son zamanlarda! dedi. Nasil oldugunu anlamadan Sofi'nin  
agzindan birden su  
sözler dökülüverdi:  
. Sokrates'in de öyleydi.  
. Sokrates mi? Annesinin gözleri kocaman açilmisti.  
- Ne yazik ki bunu hayatiyla ödemek zorunda kaldi, diye devam etti Sofi dalgin dalgin.  
- Ama Sofi! Ne diyecegimi bilemiyorum artik!  
- Sokrates de bilmiyordu. Bildigi tek sey hiçbir sey bilmedigiydi. Yine de o Atina'daki en  
bilge kisiydi.  
Annesi iyice saskina dönmüstü. Sonunda:  
- Bunlari okulda mi ögrendin? diye sordu. Sofi hemen basini iki yöne salladi.  
- Orada hiçbir sey ögrendigimiz yok... Okuldaki bir ögretmenle bir filozof arasindaki en  
büyük fark, ögretmenin her seyi bildigini sanarak bunlari ögrencilere zorla ögretmeye  
çalismasidir. Bir filozof ise ögrencileriyle beraber anlamaya çalisir.  
- Yine beyaz tavsanlardan bahsediyoruz, öyle mi? Artik su erkek arkadasinin kim oldugunu  
bilmeyi istiyorum. Yoksa onun biraz üsütük biri oldugunu düsünmeye baslayacagim.  
Sofi annesine döndü. Elindeki bulasik firçasini annesine dogru salladi.  
- Üsütmüs olan o degil. Tersine baskalarini biraz olsun üsütmeye çalisan biri. Bunu onlari  
eskimis düsüncelerinden uyandirmak için yapiyor.  
- Artik yeter ama! Pek de bilmis birine benziyor bu çocuk! Sofi yine bulasik köpüklerinin  
üzerine egildi.  
- O ne bilmis ne de bilge! Ama gerçek bilgeligin pesinde. Gerçek bir jokerle diger iskambil  
kâgitlari arasindaki fark bu.  
- Joker mi dedin? Sofi basini salladi.  
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- Bir destede ne çok kupa, ne çok karo oldugunu hiç düst^, dün mü? Bir sürü de maça ve  
sinek. Ama bir destede yalniz^ tekbir joker var.  
- Ne biçim cevap bu, kizim.  
- Ne biçim soru asil!  
Annesi aldiklarini yerine yerlestirdikten sonra gazetesini alip oturma odasina gitti. Sofiye  
annesi kapiyi her zamankin, den daha hizli çekmis gibi geldi.  
Bulasigi bitirdikten sonra odasina çikü. Kirmizi ipek esat. bi, legolariyla birlikte dolabin en  
üstündeki rafa koymustu, Esarbi tekrar eline alip incelemeye koyuldu.  
Hilde...  
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... harabeden bir sürü yüksek yapi yükseldi...  
Aksam Sofi'nin annesi erkenden komsu ziyaretine gitti. O gider gitmez Sofi bahçeye çikti ve  
Geçit'ine girdi. Büyük bisküvi kutusunun yaninda kalin bir paket duruyordu. Sofi aceleyle  
paketi açti. Bir video kasetiydi bu!  
Hemen eve kostu. Bir video kaseti! Bu yepyeni bir seydi iste. Peki ama felsefe ögretmeni  
onlarda video oldugunu nereden bilmisti? Kasette ne vardi acaba?  
Sofi kaseti videoya koydu. Ekranda büyük bir sehir resmi belirdi. Sofi çok geçmeden  
burasinin Atina oldugunu anladi, çünkü kamera yakin çekim Akropolis'i gösteriyordu. Sofi  
buradaki harabelerin resimlerini daha önce çok görmüstü.  
Bu ise hareket eden bir resim, bir filmdi. Tapinak harabelerinin arasinda sortlu, boyunlarinda  
fotograf makinesi asili turistler dolasiyordu. Içlerinden birisi bir pankart mi tutuyordu ne?  
Iste, pankart bir kez daha görünüyordu! "Hilde" mi yaziyordu üzerinde?  
Bir süre sonra ekranda orta yasli bir adam belirdi. Oldukça ufak tefek, siyah, bakimli bir  
sakali olan, mavi bere giymis bir adamdi bu. Adam yüzünü kameraya dönerek konusmaya  
basladi:  
- Atina'ya hos geldin, Sofi. Çoktan tahmin etmis olabilecegin gibi, Albert Knox benim.  
Tahmin etmemis idiysen, beyaz tavsanin halen evrenin siyah silindir sapkasindan çikmaya  



 
devam ettigini kisaca hatirlatmak isterim. Su an Akropolis'teyiz. "i sözcük, "sehir kalesi" veya  
esas olarak "yüksekteki sehir" lamina gelir. Insanlar tas devrinden beri burada yasayagel-  
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diler. Bunun ana nedeni sehrin yerlesimi. Bu yüksek platoda kurulmus sehri düsmanlara karsi  
savunmak kolaydi. Ayrica Akropolis'ten Akdeniz'in en güzel limanlarindan birini göz al-tinda  
tutmak da mümkündü... Atina platonun eteklerindeki düzlükte büyüyüp gelisirken, Akropolis  
kale ve tapinak alam olarak kullaniliyordu. Isadan önce besinci yüzyilin ilk yansinda  
Yunanlilarla Persler arasinda büyük bir savas oldu. 480 y\. linda Pers imparatoru Kserkes  
Atina'yi talan edip Akropo-lis'teki tüm eski tahta yapilari atese verdi. Ertesi yil ise, Yunanlilar  
Persleri yendi ve bundan sonra Atina'nin altin çagi basladi. Akropolis eskisinden çok daha  
onurlu ve güzel bir biçimde yeniden insa edildi ve artik sadece tapinak alani olarak  
kullanilmaya baslandi. Sokrates de bu yillarda sokaklarda meydanlarda dolasarak Atinalilarla  
konusuyordu. Bu arada Akropolis'in yeniden dogusuna, simdi etrafta gördügümüz görkemli  
yapilarin olusmasina taniklik ediyordu. Müthis bir insaat alaniydi bu! Arkamda gördügün  
Akropolis'in en büyük tapinagi. Bu tapinagin adi "Bakire'nin evi" anlamina gelen Parthe-non  
ve Atina'nin koruyucu tanrisi tanriçaAthena onuruna yapilmis. Bu büyük mermer binada tek  
bir düz hat görülmez; dört kösenin her biri hafifçe bükülür. Böylelikle binaya daha büyük bir  
canlilik verilmeye çalisilmistir. Yapi aslinda çok büyük olmakla beraber göze hantal  
görünmez. Bunun nedeni bir tür göz yanilmasidir. Sütunlar içeriye dogru öyle hafif bir egimle  
bü külmüslerdir ki birbirleriyle tapmagin tepesinde bulusabilme-leri için 1500 metre  
yükseklikte olmalari gerekir. Bu müthis büyük binanin içinde yalnizca Athena'nin 12 metre  
yüksekli gindeki heykeli bulunuyordu. Yapilarda pek çok canli renge boyanarak kullanilan  
beyaz mermerin 16 kilometre uzaktaki bit dagdan getirildigini de ekleyeyim...  
Sofi yüregi agzinda oturmus seyrediyordu. Videoda konusan felsefe ögretmeninin ta kendisi  
miydi gerçekten? Onun yal  
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zca karanlikta siluetini görmüstü önceden. Evet, o zaman gördügü kisi simdi Atina'da  
Akropolis'te duran bu adam olabilirdi.  
Birazdan adam tapinagin uzun kenari boyunca yürümeye basladi. Kamera da onu takip  
ediyordu. Tepenin en ucuna dek giderek eliyle asagiyi gösterdi. Kamera, Akropolis  
platosunun etegindeki bir tiyatroya odaklandi.  
- Burasi eski Dionysos tiyatrosu, diyerek konusmasina devam etti bereli adam.  
- Avrupa'nin en eski tiyatrosu oldugu saniliyor. Tam Sok-rates'in yasadigi dönemde burada  
büyük trajedi sairleri Aeskhylos, Sofokles ve Euripides'in eserleri sahnelendi. Daha önce  
bahtsiz Kral Oedipus hakkindaki trajediden bahsetmistim. Bu oyun ilk kez burada sergilendi.  
Sadece trajediler degil, komediler de oynandi bu tiyatroda. En taninmis komedi yazari  
Aristofanes idi. Aristofanes diger eslerlerinin yanisira sehrin garip kisisi Sokrates hakkinda  
acimasiz bir komedi de yazmisti. En arkada, oyuncularin önünde oynadiklari tastan duvari  



 
görüyoruz. Buna skene deniyordu. Dilimizdeki "sahne" sözcügü de buradan gelmektedir.  
Tiyatro sözcügü de eski Yunanca-daki "seyretme" kelimesinden gelir. Ama biz yine  
filozoflara dönecegiz Sofi. Parthenon'un etrafini dolasip giristen asagiya inelim...  
Ufak tefek adam koca tapinagin çevresini dolasip daha küçük birkaç tapinagi sagina aldi. Bir  
takim yüksek sütunlarin arasinda yer alan merdivenlerden asagi inmeye basladi. Akropolis  
platosunun etegine geldiginde, yüksekçe bir tepeye çikip eliyle tüm Atina'yi göstererek  
sözlerine devam etti:  
- Üzerinde durdugumuz bu tepenin adi Areopagos. Atina mahkemesi ölüm davalarini burada  
ele alirdi. Yüzlerce yil sonra Isa'nin havarilerinden Paulus burada durup Atinalilara isa'yi ve  
Hiristiyanligi anlatti. Bu konusmadan daha sonra  
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tekrar bahsedecegiz. Asagida solda Atina'daki eski meydanin kalintilarini görüyoruz. Geriye  
demir tanrisi Hephaistos'un tapinagindan ve birkaç mermer bloktan baska bir sey kalmamis.  
Asagiya iniyoruz...  
Ve bir anda tekrar harabelerin arasinda belirdi. Ta yukarda gökyüzünün altinda - ve Sofi'nin  
televizyon ekraninin en tepesinde - tüm heybetiyle Akropolis'teki Athena tapmagi  
yükseliyordu. Felsefe ögretmeni mermer bir tasin üzerine oturmustu. Kameraya bakip  
konusmaya basladi:  
- Atina'daki eski meydanin kenarindayiz. Simdi acikli bir görünüsü var buranin, degil mi?  
Oysa bir zamanlar etrafla heybetli tapmaklar, mahkemeler ve öteki devlet binalari, dükkanlar,  
konser salonu ve de bir spor binasi yer aliyordu. Hepsi, dört köse bir alan olan bu meydanin  
çevresindeydi.... Bu meydanda Avrupa uygarliginin temeli yatiyor. "Politika", "demokrasi",  
"ekonomi", "tarih", "biyoloji", "fizik", "matematik", "mantik", "teoloji", "felsefe", "ahlak",  
"psikoloji", "teori", "metod", "idea", "sistem" ve daha çok, pek çok sözcük bu meydanda  
günlük hayatini sürdüren bir grup insandan kaynaklanmaktadir. Sokra-tes bu meydanda  
dolasip karsilastigi insanlarla konusuyordu. Belki de bir kap içinde zeytinyagi tasiyan bir  
köleye yaklasip zavalli adama felsefi bir soru soruyordu. Çünkü Sokrates bir kölenin de bir  
soylu kadar mantigi olduguna inaniyordu. Belki yurttaslardan biriyle hararetli bir agiz  
münakasasi yapiyor, belki de genç ögrencisi Platon'la sakin sakin konusuyordu. Bunlari  
düsünmek insana garip bir duygu veriyor. Hâlâ "Sok-ratesçi" veya "Platoncu" felsefeden  
sözediyoruz ama Sokrates ya da Platon olmak daha baska bir sey...  
Sofi de bunu garip buluyordu elbette. Ama su an oturmus, felsefe ögretmeninin kendisiyle,  
gizemli bir köpegin bahçedeki gizli kösesine getirip biraktigi bir videodan konusuyor olmasi  
da Sofi'ye en az bunun kadar garip geliyordu.  
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Filozof oturdugu mermer tastan kalkti. Alçak bir sesle konusmasini sürdürdü:  



 
- Aslinda bu konulara girmek degildi amacim. Sana Akro-polis'i ve Atina'daki eski  
meydandan kalan harabeleri göstermek niyetindeydim. Ancak sana buralarin eski zamanlarda  
ne kadar gösterisli oldugunu anlatip anlatamadigimdan emin degilim... Kendimi  
alikoyamiyorum simdi... biraz daha ileriye gitmekten... Tabii bu bütün kurallara aykiri... ama  
bunun aramizda kalacagina dair bir güven var içimde... Ne olursa olsun, söyle biraz olsun  
baksan yeter...  
Daha baska bir sey söylemeden uzunca bir süre durup kameranin içine bakti. Sonra aniden  
ekranda baska bir resim belirdi. Birdenbire harabelerden bir sürü yüksek yapi yükseldi. Sanki  
büyü yapilmis gibi harabeler eski hallerine kavusmuslardi. Ufukta hâlâ Akropolis  
görünüyordu, ama simdi Akropo-lis de, meydandaki binalar da yepyeni idiler. Binalar altinla  
kaplanmis, canli renklere boyanmislardi. Dört köse meydanda renkli uzun giysileri içinde  
insanlar dolaniyorlardi. Kimisi elinde bir kiliç, kimisi basinin üzerinde bir testi, kimisi  
kolunun altinda bir papirüs tornan tasiyordu.  
Sofi ancak simdi felsefe ögretmenini taniyabilmisti. Basinda hâlâ mavi beresi vardi, ancak  
üzerine diger insanlar gibi san uzun bir giysi giymisti. Sofi'ye dogru yaklasip kameranin ta  
içine bakarak konustu:  
- Hah, iste söyle! Su an eski Atina'dayiz, Sofi. Kendi gözlerinle görmeni istedim, anliyor  
musun? Yil Isa'dan önce 402, Sokrates'in ölümünden ise yalnizca üç yil öncesi. Bu imtiyazli  
ziyaretin önemini takdir ediyorsundur umarim, çünkü bir video kamerasi kiralamak pek kolay  
olmadi...  
Sofi basinin döndügünü hissetti. Bu gizemli insan nasil olup da 2400 yil öncesinin Atina'sinda  
olabiliyordu? Sofi nasil °lup da bambaska bir zamanda çekilmis bir canli yayini izle-  
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yebiliyordu? Sofi o zamanlar video olmadigini biliyordu elbette. Gördügü sonradan çekilmis  
bir televizyon filmi olabilir miydi? Ama bütün mermer binalar çok sahici görünüyordu.  
Atina'daki tüm eski meydani ve de Akropolis'i yalnizca bir film için yeniden insa edecek  
degillerdi ya! Çok tuzluya malolurdu bu tabii! Hele bu sadece Sofi Atina hakkinda bilgi  
edinsin diye yapilmis olursa!  
Bereli adam yine Sofi'ye bakip konustu:  
- Su sütunlu girisin önünde duran iki adami görüyor musun?  
Sofi üzerinde biraz eskimis giysiler olan yasli bir adam gördü önce. Uzun, karmakarisik  
sakalli, küt burunlu, patlak mavi gözlü, tombul yanakli biriydi bu. Yaninda genç ve yakisikli  
birisi duruyordu.  
- Sokrates ile genç ögrencisi Platon. Anliyor musun Sofi? Onlarla kisisel olarak  
tanisabileceksin simdi.  



 
Felsefe ögretmeni yüksek bir çatinin altinda duran bu iki adamin yanina yaklasti. Yanlarina  
vardiginda beresini çikarip onlara Sofi'nin anlamadigi birseyler söyledi. Yunancaydi herhalde.  
Bir süre sonra tekrar kameraya dönerek konustu:  
Onlara senin, onlarla karsilasmaya can atan Norveçli bir kiz oldugunu söyledim. Platon sana  
üzerinde düsünmeni istedigi birkaç soru sormak istiyor. Ancak gözcülerin bizi farket-memesi  
için çabuk hareket etmek zorundayiz.  
Sofi sakaklarinda bir zonklama hissetti, çünkü simdi bu genç adam kameraya yaklasmisti.  
- Atina'ya hosgeldin, Sofi! dedi yumusak bir sesle. Oldukça bozuk bir aksanla konusuyordu.  
- Benim adim Platon. Sana dört ödev verecegim: Öncelikle, bir firincinin nasil birbirinin  
tipatip ayni 50 çörek yapabildigini düsünmeni istiyorum. Sonra, neden tüm atlarin ayni  
oldugunu sorabilirsin kendine. Ve de insanin ölümsüz bir ruha sahip olup  
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olmadigi üzerinde düsünebilirsin. Son olarak da kadinlar ve erkeklerin ayni derecede akil  
sahibi olup olmadigi sorusunu ce-vaplamalism. Iyi sanslar!  
Bir anda televizyon ekranindaki resim yokoldu. Sofi kaseti ileri geri aldi ama videoda olan ne  
varsa hepsini görmüstü.  
Düsüncelerini toparlamaya çalisti. Ama neyi düsünmeye çalisiyorsa, aklina hemen baska bir  
sey geliyor, bir türlü ilk düsündügü seyi bitiremiyordu.  
Felsefe ögretmeninin oldukça degisik bir ögretmen oldugunu çoktan kesfetmisti. Ancak tüm  
doga kurallanna aykiri ögretim yöntemleri kullanmaya baslamasi her türlü siniri asiyordu  
Sofi'ye göre.  
Televizyon ekraninda gördügü gerçekten Sokrates ile Platon muydu? Elbette hayir, mümkün  
degildi bu! Ama öte yandan gördügü bir çizgi film de degildi yani!  
Sofi kaseti video makinesinden çikarip alarak odasina kostu. Kaseti legolann oldugu en üst  
rafa koydu. Çok geçmeden yatagina gömülüp uykuya daldi.  
Birkaç saat sonra annesi odasina geldi. Sofi'yi dürtükleyip,  
- Neler oluyor sana Sofi? dedi.  
- Mmm...  
- Elbisenle mi yattin?  
Sofi gözlerini azicik aralayip:  
- Atina'daydim, dedi. ^  



 
Baska bir sey söylemeden arkasini dönüp uyumaya devam  
etti.  
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...ruhun gerçek yuvasina özlem...  
Sofi ertesi sabah bir anda uyandi. Saatine bakti. Daha saat besi biraz geçiyordu, ama kendini  
cin gibi uyanik hissetti.  
Elbisesi niye üzerindeydi? Bir anda her seyi hatirladi. Bir tabureye çikip dolabin en üst  
gözüne bakti. Iste video kaseti oradaydi. Demek rüya filan degildi gördükleri!  
Platon ve Sokrates'i görmüs olamazdi ama! Of, bu konuyu daha fazla düsünecek hali  
kalmamisti. Belki de annesi hakliydi su siralar biraz fazla düsünceli oldugunu söylerken.  
Tekrar uyuyamadi. Geçit'e gidip köpek yeni bir mektup getirmis mi diye baksa miydi acaba?  
Merdivenlerden yavasça inip spor ayakkabilarini giydi ve disari çikti.  
Bahçe piril piril ve son derece sessizdi. Küçük kuslarin canla basla ötüsüne gülesi geldi  
Sofi'nin. Otlarin üzerindeki çig tanecikleri birer kristal gibi parliyordu.  
Bir kez daha dünyanin ne müthis bir mucize oldugunu düsündü.  
Çaliligin orasi da biraz nemliydi. Yeni bir mektup görmemekle beraber, Sofi kalin bir agaç  
kökünü kurulayip üzerine oturdu.  
Videodaki Platon'un kendisine verdigi ödevler aklina geldi. Ilk soru, bir firincinin nasil  
birbirinin tamamen esi 50 çörek yapabildigiydi.  
Sofi'nin biraz düsünmesi gerekiyordu. Büyük bir isletme anlamina geliyordu çünkü bu.  
Annesinin çok ender yaptigi ay çöreklerinin hiçbiri birbirine benzemezdi. Annesi asçi degildi  
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tabii; arasira iyice garip seyler yaptigi da olurdu. Ama pastaneden alinan çörekler de hiçbir  
zaman birbirinin tipatip ayni olmazdi ki! Her bir çörek firincinin elinde ayri ayri sekillenirdi.  
Sofi'nin yüzünde birden kurnaz bir gülümseme belirdi* Bir keresinde o babasiyla çarsiya  
gittiginde, annesinin evde yaptigi Noel çöreklerini hatirladi. Eve geldiklerinde masanin  
üzerinde insan biçiminde bir sürü çörek bulmuslardi. Hepsi çok basarili olmamissa da, bir  
bakima birbirlerinin aynisi idiler. Neden? Annesi kalip kullanmisti da ondan.  



 
Sofi çörek-adamlan hatirlayip ilk sorunun cevabini kolayca verebildigi için mutlu olmustu. 50  
tane ayni çörek yapabilmenin yolu kalip kullanmaktan geçer. Iste bu kadar!  
Platon daha sonra kameranin içine bakip neden tüm atlarin ayni oldugunu sormustu. Ama  
dogru degildi ki bu! Nasil iki insan birbirinin tipatip ayni olamazsa, atlar da birbirinin ayni  
olamazdi.  
Bu soruyu cevaplamaktan vazgeçecekti ki aklina çöreklerle ilgili yaniti geldi. Çöreklerin de  
hiçbiri digerinin tamamen ayni degildi. Kimisi kalin kimisi inceydi. Hattâ kimisi  
parçalanmisti. Ama yine de açikça görülen bir sey vardi ki hepsi bir bakima "tamamen ayni"  
idi.  
Belki de Platon neden bir atin hep at oldugunu, örnegin neden atla domuz arasi bir sey  
olmadigini sormak istiyordu. Çünkü kimisi ayi gibi boz, kimisi kuzu gibi beyaz olsa da tüm  
atlarda ortak olan bir sey vardi. Sofi tutup da alti veya sekiz bacakli bir at görmeyi  
bekleyemezdi.  
Ama Platon atlarin ayni oldugunu söylerken atlarin da ayni kaliptan çiktigini kastetmis  
olamazdi!  
Sonra da büyük ve zor bir soru sormustu Platon. Insanlar ölümsüz bir ruha sahip midir? Sofi  
bu soruya cevap veremeyecegini hissetti. Ölülerin ya yakildigini ya da topraga gömüldügünü  
ve vücudun ondan sonra artik varolmadigini biliyordu.  
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Insanin ölümsüz bir ruhu oldugunu varsaymak, insanin iki ayri parçadan olustugunu söylemek  
anlamina geliyordu: öldükten sonra birkaç yil içinde yokolup giden bir vücut ve vücuttan  
oldukça bagimsiz hareket eden bir ruh. Babaannesi bir keresinde sadece vücudunun  
yaslandigini, yoksa kendini hep ayni küçük kiz gibi hissettigini söylemisti.  
Bu "küçükkiz" lafi Sofiye son soruyu animsatti: erkeklerle kadinlar ayni derecede akil sahibi  
midir? Emin degildi Sofi bundan. Bu, Platon'un "akil sahibi" ile ne demek istedigine bagliydi.  
O an aklina felsefe ögretmeninin Sokrates hakkinda söyledikleri geldi. Sokrates, herkesin  
mantigini kullanarak felsefi gerçeklikleri görebilecegini söylüyordu. Bir kölenin de bir soylu  
kadar felsefi sorulari cevaplayabilecegini de ekliyordu. Sofi Sokrates'in, kadinlarla erkeklerin  
ayni ölçüde akil sahibi olduklarini da söyleyecegi kanisina vardi.  
O böyle oturmus düsünürken birden çaliliklarda hisirtilar duydu. Buharli makina gibi bir  
soluma sesi... Ve hemen ardindan bizim san köpek Geçitte belirdi. Agzinda büyük bir zarf  
tasiyordu.  
- Hermes! diye haykirdi, Sofi.  
- Sagol, çok sagol!  
Köpek sari zarfi Sofi'nin kucagina birakti. Sofi de elini uzatip köpegin basini oksadi.  



 
- Aferin sana Hermes!  
Köpek Sofi'nin kendisini sevmesinden hosnut yere uzandi. Ancak birkaç dakika sonra kalkip  
çaliliklarda belirdigi yerden yine disari çikmaya yöneldi. Sofi elinde san zarfla köpegi  
izlemeye basladi. Dar çaliliktan geçerek bahçenin disina çiktilar.  
Hermes ormana dogru usul usul ilerliyor, Sofi onu birkaç metre geriden izliyordu. Köpek  
birkaç kez dönüp havladiysa da Sofi aldirmadi. Atina'ya kadar gitmesi gerekse bile bu kez fi-  
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lozofu bulacakti!  
Köpek hizlanip dar bir patikaya girdi. Sofi de kosmaya bas-lanusti ki köpek dönüp bir bekçi  
köpegi gibi havladi. Sofi vaz-geçnieyip kosarak köpege daha da yaklasti.  
Hermes patikada yeniden hizla kosmaya basladi. Sofi sonunda onu yakalayamayacagini  
anladi. Bir süre öylece durup köpegin uzaklasmasini dinledi. Birazdan her sey tam bir  
sessizlige büründü.  
Sofi ormanda, ufak bir açik alanda buldugu bir kütügün üzerine oturdu. Büyük zarfi hâlâ  
elinde tutuyordu. Zarfi açip, içinden çikan daktilo yazili sayfalari okumaya basladi:  
Platon'un Akademisi  
Son görüsmemizden bu yana nasilsin Sofi? Atina'daki görüsmemizi kastediyorum elbette.  
Böylece tanismis olduk iste. Platon ile de tanistigimiza göre, dogrudan konumuza  
baslayabiliriz.  
Sokrates baldiran kupasini kafasina dikmek zorunda kaldiginda Platon (I.Ö. 427-347) 29  
yasindaydi. Uzun bir süredir Sokrates'in ögrencisi olmus ve onun davasini yakindan izlemisti.  
Atina'nin, kentin en soylu kisisini böyle ölüme mahkûm etmesi onda çok derin bir iz  
birakmakla kalmamis, tüm felsefesini de belirlemisti.  
Sokrates'in ölümü Platon'a, toplumda geçer//olan degerler ile dogru ya da ideal olan degerler  
arasinda ne büyük çeliskiler olabilecegini gösterdi. Platon'un ilk felsefi etkinligi, Sokrates'in  
savunma konusmasini yayinlamak oldu. Burada Platon, Sokrates'in savunmasi sirasinda  
büyük jüriye söylediklerini aktarir.  
Sokrates'in hiçbir sey yazmadigini hatirliyorsundur. Sokrates öncesi filozoflarin birçogu  
fikirlerini yazdilarsa da, bu eserlerin çogu günümüze dek ulasamamistir. Platon'un ise tüm  
eserlerinin zamana direnebildigini saniyoruz. (Platon, Sokrates'in savunmasinin di-  
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?:¦,  
sinda bir mektup derlemesi ve 35 felsefi diyalog yazmistir.) Bu eser-lerin iyi korunmus  
olmasinin önde gelen nedenlerinden biri, Pla-ton'un Atina yakinlarinda kendi okulunu kurmus  
olmasidir. Okulun bulundugu korulugun adi bir Yunan destan kahramani olan Akade-mos'tan  
geliyordu. Platon1 un felsefe okuluna da Akademia adi veril, di. (O günden bu güne dünyanin  
dört bir tarafinda binlerce "akademi" kuruldu. Ayrica "akademisyen" ve "akademik konu" gibi  
sözcükler de kullaniyoruz!)  
Platon'un Akademisi'nde felsefe, matematik ve beden egitimi dersleri veriliyordu. "Ders"  
sözcügünü kullanmak belki de yanlis olur. Çünkü Platon'un Akademisi'nde de en önemli sey  
konusma idi. Platon'un yazi tarzinin diyalog olmasi da bu yüzdendir.  
Mutlak dogru, mutlak güzel ve mutlak iyi  
Bu felsefe kursuna baslarken, bir filozofun projesinin ne oldugunu sormanin genellikle çok  
yerinde bir sey oldugunu söylemistim. Simdi yine soruyorum: Platon'un özellikle arastirdigi  
konu neydi?  
Kisaca, Platon'un mutlak ve degismez olan ile "degisen" arasindaki iliskiyle ilgilendigini  
söyleyebiliriz. (Tipki Sokrates öncesi filozoflar gibi!)  
Sofistler ile Sokrates'in, dogal bilim konularindan çok insana ve topluma yöneldiklerini  
söylemistik. Ama yine de onlar da mutlak ve degismez olan ile, "degisen" arasindaki iliskiyle  
ilgileniyorlardi. Insan ahlaki ile toplumun idealleri ya da degerleri arasindaki iliskiye  
bakiyorlardi. Sofistler, genel hatlariyla, neyin dogru neyin yanlis oldugunun siteden siteye ve  
kusaktan kusaga degistigini söylüyorlardi. Yani, dogru ve yanlis "degisen" bir sey idi onlara  
göre. Sokrates ise bunu kabul edemiyordu. Neyin dogru neyin yanlis oldugunu gösteren,  
tümüyle mutlak ve zamandan bagimsiz kurallar olduguna inaniyordu. Mantigimizi kullanarak  
hepimiz bu tür normlara ulasabi-  
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liriz, çünkü tam da mantigimizdir mutlak ve degismez olan, diyordu Dediklerimi izleyebiliyor  
musun, Sofi? Iste bu noktada Platon devreye giriyor. Platon hem dogada mutlak ve degismez  
olanla, hem de ahlak ve toplum yasami konusunda mutlak ve degismez olanla ilgileniyor.  
Çünkü Platon için bu ikisi ayni sey. O, mutlak ve degismez olan bir "gerçeklik" ariyor.  
Filozoflara tam da bu yüzden ihtiyacimiz var. Onlarin derdi yilin en güzel kizini ya da  
persembe pazarinin en ucuz domatesini bulup çikarmak degil. (Bu yüzden de pek sevilmezler  
zaten!) Filozoflar bu tür bos ve "gündelik" konularin disina çikmaya çalisirlar. Mutlak  
"dogru", mutlak "güzel" ve mutlak "iyi" olani bulup çikarmaya çalisirlar.  
Böylece Platon'un felsefi projesinin genel hatlarini görmüs olduk. Bundan sonra konulari  
teker teker ele alacagiz. Avrupa felsefesine büyük etkisi olmus bu ilginç düsünce tarzini  
anlamaya çalisacagiz.  



 
Idealar dünyasi  
Empedokles ve Demokritos, dogadaki her sey "akar" demekle beraber, hiçbir zaman  
degismeyen "bir seyler" de ("dört ana madde" ya da "atomlar") olmasi gerektigini  
söylüyorlardi. Platon da bu konuda düsünüyordu, ama digerlerinden oldukça farkli bir  
biçimde!  
Platon, dogada görüp dokunabildigimiz her seyin "degisken" oldugunu söylüyordu. Sonsuza  
dek kalan, yokolup gitmeyen "ana maddeler" yoktur. "Duyular dünyasina" ait olan her sey,  
zamanin yokedecegi maddelerden olusmustur. Ama ayni zamanda, her sey, mutlak ve  
degismez bir "biçim"den dogar.  
Anliyor musun? Hayir, öyle mi...  
Niçin bütün atlar aynidir Sofi? Belki de hiç de ayni olmadiklarini düsünüyorsundur. Ama yine  
de bütün atlarda ortak olan bir sey var-dir, bir ati diger seylerden ayirmakta güçlük  
çekmememizi sagla-  
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yacak bir ortaklik vardir. Bir tek at "degisir" elbette. Yaslanir, topal, lamaya baslar, zamanla  
hastalanir ve ölür. Ancak "at biçiminin" kendisi mutlak ve degismezdir.  
Dolayisiyla Platon'a göre mutlak ve degismez olan sey fiziksel bir "hammadde" degildir.  
Mutlak ve degismez olan sey, tüm seylerin ona benzeyerek olustugu bir takim tinsel ya da  
soyut, örnek resim.  
lerdir.  
Altini çiziyorum: Sokrates öncesi filozoflar birseylerin gerçekten "degistigini" varsaymak  
zorunda kalmadan dogadaki degisimlere oldukça kabul edilebilir bir açiklama  
getirebilmislerdi. Doga süreçlerinde mutlak olan ve devamli çözülmeden kalan en küçük  
parçaciklar vardir, demislerdi. Pekâlâ Sofi! Buna diyecegim tek sey bu: pekâlâ! Ama bu  
filozoflar bir zamanlar bir ati olusturan "en küçük parçaciklarin" nasil olup da dört ya da bes  
yüz yil sonra yeni bir "at" olusturabildiklerini açiklayamiyorlardi! Ya da örnegin bir fili, ya da  
bir timsahi... Platon'un söylemek istedigi, Demokritos'un atomlarinin hiçbir zaman bir "til" ya  
da bir "fimsah" olamayacagiydi. Tam da bu nokta olusturuyordu Platon'un çikis noktasini.  
Ne demek istedigimi ariliyorsan bu paragrafi atlayabilirsin. Ben yine de vurgulayayim: Elinde  
bir takim legolar var ve bunlardan bir at yapiyorsun. Sonra legolari birbirinden ayirip bir  
torbaya koyuyorsun. Torbayi söyle bir sallamakla ortaya yeniden bir at çikmasini  
bekleyemezsin. Lego parçalari kendi baslarina yeniden bir at olusturabilirler mi? Hayir, ati  
tekrar sen yapmak zorunda kalirsin Sofi. Ve ati yeniden yapabilmeni saglayan sey, katandaki,  
bir atin nasil oldugunu gösteren resimdir. Legolarla yaptigin ilk at, daha sonra yapacagin  
atlara bir örnek olusturmustur.  
50 çörekle ilgili soruyu cevaplayabilmis miydin? Senin uzaydan gelmis oldugunu ve o  
zamana dek tek bir firin görmemis oldugunu varsayalim. Bir anda içinden güzel kokular gelen  



 
bir firin ve firinin vitrininde birbirinin tipatip ayni 50 çörek görüyorsun. Herhalde kafani  
kasiyip bu çöreklerin nasil böyle birbirinin ayni oldugunu kendine  
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cardin. Tabii çörek-adamlarin bir tanesinin bir kolu eksik olabilir, bir baskasi basinin bir  
parçasini yitirmis olabilir ya da bir baskasin  
karninda tepecik olusmus olabilir. Ancak bir süre düsündükten sonra tüm çörek-adamlarin  
ortak bir biles eni oldugunu anlardin. Hiçbiri tamamen mükemmel olmasa da hepsinin ortak  
bir kökenden geldigini tahmin ederdin. Tüm çöreklerin tek ve ayni bir biçimden olustugunu  
anlardin. Daha da ötesi Sofi, bu biçimi görmekiç'm içinde güçlü bir istek duyardin. Çünkü  
kalibin kendisi, tüm bu yarim yamalak kopyalardan çok daha mükemmel ve bir bakima çok  
daha güzel olmali, diye düsünürdün.  
Bu sorunun cevabini kimseye danismadan, kendi basina vere-bildiysen sen de felsefi bir  
problemi tam da Platon gibi çözmüssün demektir. Filozoflarin çogu gibi o da "uzaydan  
dünyaya düsmüstü". (Tavsanin tüylerinin en disindaki, en ince killarda yasiyordu.) Dogadaki  
tüm seylerin nasil böyle birbirine benzedigini merak ediyor, etrafimizda gördügümüz her  
seyin "üstünde" ya da "arkasinda", sayisi sinirli bir takim biçimler olmasi gerektigini  
düsünüyordu. Platon bu biçimlere idealar adini veriyordu. Ona göre tüm atlarin, domuzlarin  
ve insanlarin gerisinde "at ideasi", "domuz ideasi" ve "insan ide-asi" vardir. (Aynen sözünü  
ettigimiz firincinin çörek insanlar, çörek domuzlar veya çörek atlar yapabilmesi gibi. Çünkü  
bir firincinin mutlaka birden çok kalibi vardir. Ancak her tür çörek için tek bir kalip  
yeterlidir.)  
Sonuç: Platon "duyular dünyasinin" arkasinda bir baska gerçeklik olmasi gerektigine  
inaniyordu. Bu gerçeklige idealar dünyasi adini veriyordu. Bu dünyada, dogada gördügümüz  
olaylarin arkasindaki mutlak ve degismez "örnek resimler" bulunur. Bu ilginç anfayi-Sa,  
Platon'un idea ögretisidiyoruz.  
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Kesin bilgi  
Buraya kadar konuyu takip edebildin sanirim, sevgili Sofi! Ancak Platon'un bütün bunlari  
sahiden, sözcük anlaminda demek isteyin istemedigini merak ediyorsundur belki. Platon bu  
tür biçimlerin apayri bir gerçeklik olarak varolduguna sahiden inaniyor muydu?  
Tüm yasami boyunca, bunun harfi harfine böyle oldugunu söy. lemek istemedi kuskusuz.  
Ancak Platon'un bir takim diyaloglarinda bu böyle anlasilmali. Simdi onun gerekçesini  
anlamaya çalisacagiz,  
Bir filozof mutlak ya da degismez olan seyi anlamaya çalisir. Ör. negin bir sabun köpügünün  
varolusuyla ilgili bir felsefe tezi yazm» nin pek anlami yoktur. Öncelikle bir sabun köpügünü  
inceleyene k% dar sabun köpügü yokolur. Ikincisi, hiç kimsenin görmedigi ve üst» lik  



 
yalnizca bes saniye süresince varolmus olan bir sey hakkinda yazilmis bir felsefe tezini  
satmak pek de kolay bir is olmaz!  
Platon etrafimizda gördügümüz her seyin, evet, dokunup hisse» debildigimiz her seyin bir  
sabun köpügüyle karsilastirilabilecegini söylüyordu. Çünkü duyular dünyasinda varolan hiçbir  
sey kalici de? gildir. Insanlarin ve hayvanlarin bir zaman gelip yokoldugunu ve öt dügünü  
biliyorsun tabii. Hattâ bir mermer tas bile degisir ve yavas] yavas yokolur. (Akropolis  
mahvolmus bir halde, Sofi! Bana sorarsan müthis bir skandal bu. Ama ne yapalim ki durum  
böyle!) Simdi, Pla* ton'un söylemek istedigi, sürekli degisen seyler hakkinda kesin bir]  
bilgiye sahip olamayacagimiz. Duyular dünyasina ait olan seyler hakkinda, yani dokunup  
hissedebildigimiz seyler hakkinda sadect kesin olmayan bir takim düsüncelerimiz veya  
kanilarimiz olabilir. Sadece aklimizla bildigimiz seyler konusunda kesin bilgiye sahip  
olabiliriz.  
Evet, Sofi! Biraz daha açiklayayim: Tüm pisirme, kabarma ve kizartma süreci sonunda öyle  
basarisiz bir çörek-adam ortaya çikitti? olabilir ki, sirf ona bakarak onun hangi biçimden  
oldugunu anlayamayiz. Ancak iyi ya da kötü, 20-30 çörek-adam gördükten sonra  
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-rek kalibinin nasil oldugunu oldukça büyük bir kesinlikle söyleyebiliriz. Kalibin kendisini  
görmemis olsak bile söyleyebiliriz. Üstelik kalibin kendisini görmenin bir ise yarayip  
yaramayacagi da tartisilir. Çünkü gözümüzle gördügümüze güvenemeyiz her zaman. Görme  
vetenegi bile insandan insana degisir. Buna karsilik aklin bize söylediklerine güvenebiliriz,  
çünkü akil tüm insanlarda aynidir.  
Bir sinifta 30 ögrenciyle bir aradayken ögretmen gökkusaginda-ki en güzel rengin ne  
oldugunu sorarsa pek çok degisik cevap alabilir. Ancak 3 kere 8'in kaç oldugunu sorarsa tüm  
sinif ayni cevabi vermek zorundadir. Çünkü simdi cevap veren aklin ta kendisidir. Ve akil bir  
anlamda gördügümüz ve duydugumuzun tam tersidir. Aklin mutlak ve evrensel oldugunu  
söyleyebiliriz. Çünkü akil yalnizca evrensel ve mutlak olan iliskilerden sözeder.  
Platon matematikle çok ilgilenirdi. Çünkü matematiksel iliskiler hiçbir zaman degismezler.  
Dolayisiyla matematik, hakkinda kesin bir bilgiye varabilecegimiz bir seydir. Simdi bir örnek  
vermenin tam sirasi: Ormanda yuvarlak bir kozalak buldugunu varsayalim. Belki sen bunun  
tam anlamiyla yuvarlak oldugunu "düsünürken", arkadasin Jorün kozalagin bir tarafinin biraz  
düzce oldugunu iddia edebilir. (Ve baslarsiniz tartismaya!) Ancak gözünüzle gördügünüz sey  
hakkinda kesin bir bilgiye sahip olamazsiniz. Buna karsilik bir dairedeki açilarin toplaminin  
360 derece oldugunu tam bir kesinlikle söyleyebilirsiniz. Bu noktada ideal bir daireden  
sözediyorsunuzdur. Belki bu ideal daireye dogada rastlamak olanaksizdir ancak ideal daireyi,  
onun nasil oldugunu kavrayisinizla bulabilirsiniz. (Bu noktada, mutfakta gördügünüz herhangi  
bir çörek-adamdan degil, görünmeyen Çörek kalibindan sözetmektesinizdir.)  
Kisaca özetlersek: duyularimizla algiladigimiz seyler hakkinda sadece kesin olmayan  
kavrayislara varabiliriz. Ancak aklimizla Aradigimiz seyler hakkinda kesin bir bilgiye  
ulasabiliriz. Bir üçgenin iç açilarinin toplami daima 180 derecedir. Ayni biçimde, duyular  
dünyasindaki tüm atlar tökezlese de at "ideasi" her zaman dört Çaginin üzerinde duracaktir.  
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Ölümsüz bir ruh Platon'un gerçekligi nasil ikiye ayirdigini gördük.  
Birinci bölüm, duyular dünyasidir. Bu dünya hakkindaki yakla. sik ve mükemmel olmayan  
bilgilerimizi, (yine bu kadar yaklasip ve mükemmel olmayan) bes duyumuzu kullanarak  
edinebilir^ Duyular dünyasindaki her sey için "her seyin degistigi" ve hiç. bir seyin sonsuza  
dek varolmadigi gerçegi geçerlidir. Duyular dünyasinda hiçbir sey var degildir, burada bir  
seyler ortaya çi. kar ve sonra ortadan kaybolur.  
Ikinci bölüm, idealar dünyasidir. Aklimizi kullanarak bu dünya hakkinda kesin bilgiye  
ulasabiliriz. Idealar dünyasi duyularla algilanamaz. Buna karsilik idealar (ya da biçimler)  
mutlak ve degismezdir.  
Platon'a göre insanlar da ikiye ayrilmis yaratiklardir. "Degisen" bit vücudumuz vardir.  
Vücudumuz duyular dünyasina bagimlidir ve bu dünyadaki diger seylerin (örnegin bir sabun  
köpügünün) kaderini paylasir. Tüm duyularimiz vücudumuza baglidir ve dolayisiyla  
güvenilmezdir. Ancak bizim bir de ölümsüz bir ruhumuz vardir ki bu ruh aklin yuvasidir. Ruh  
maddesel olmadigi için idealar dünyasina girebilir.  
Neredeyse her seyi söyledim. Ancak dahasi var, Sofi. Iste söylüyorum: DAHASI VAR!  
Platon daha da ileriye giderek, ruhun bir vücuda yerlesmeden öncede varoldugunu  
söylüyordu. Ruh önce idealar dünyasinda varolur. (Dolapta diger tüm pasta kaliplariyla  
beraber en üst gözde durur.) Ruh bir insan vücuduna girer girmez mükemmel idealari unutul'  
Böylelikle bir süreç baslar, evet, muhtesem bir süreç! Insan dogad» ki biçimleri algiladikça  
ruhunda ufak kipirdanmalar olur. Insan bira1  
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örür - mükemmel olmayan bir at yani. (Evet, attan bir çörek!) Bu, inanin ruhunda, ruhun bir  
zamanlar idealar dünyasinda gördügü mükemmel "at" konusunda ufak bir kipirdanma  
olmasina yeter. Böylece insanin içinde, ruhun gerçek yuvasina bir özlem uyanir. Platon bu  
özlemi Eros diye adlandirir. Eros, sevgi demektir. Yani ruh, gerçek yuvasina "sevgi dolu bir  
özlem" duyar. Bu andan itibaren hem vücut hem de duyularla algilanan her sey  
mükemmelligini yitirir ve önem-sizlesir. Ruh sevginin kanatlarinda "yuvasina", idealar  
dünyasina dogru yola çikar. Ruh, "vücudun zindanindan" kurtulur.  
Burada hemen Platon'un ideal bir yasamdan sözettiginin altini çizmeliyiz. Çünkü insanlarin  
tümü hiç de ruhunu özgür birakip idealar dünyasina seyahat etmeye çikarmaz. Insanlarin çogu  
idealarin duyular dünyasindaki "görüntülerine" saplanir kalir. Bir at görür, bir at daha görür.  
Ancak tüm atlarin yalnizca kötü birer kopyasi oldugu gerçek ati görmez. (Mutfaga girip  
çöreklerin üzerine atilir, ancak çöreklerin nereden geldigini sormayi akil etmez.) Platon'un  
sözünü ettigi sey, felsefenin yoludur. Onun felsefesi, felsefi çabanin tanimlamasi olarak  
okunabilir.  



 
Bir gölge görünce Sofi, bu gölgenin bir de sahibi oldugunu düsünürsün. Bir hayvan gölgesi  
görürsün. Bu belki de bir at gölgesi diye düsünürsün, ama bundan tam da emin olamazsin.  
Dönüp gerçek ata bakarsin ki, bu gerçek at elbette sürekli degisen "at gölgesinden" çok daha  
güzel, hatlari çok daha belirgindir. Platon, ayni sekilde, DOGADAKI HER SEYIN,  
MUTLAK BIÇIMLERIN YA DA IDEALARIN BIRER GÖLGESI OLDUGUNU  
SÖYLÜYORDU. Ancak insanlarin çogu gölgeler arasindaki yasamindan hosnuttur. Bu  
gölgelerin birer sahibi oldugunu düsünmezler. Gölgelerin asil oldugunu sanirlar, yani gölgeyi  
gölge olarak algilamazlar. Böylece kendi ruhlarinin ölümsüzlügünü de unuturlar.  
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Magaranin karanligindan yukariya giden bir yol  
Platon tam da bunu anlatan bir benzetme yapar. Bu benzetmeye ma. gara benzetmesi g'^otuz.  
Simdi sana bunu kendi sözcüklerimle anlatacagim.  
Yeraltindaki bir magarada yasayan bir takim insanlar oldugunu düsün. Bu insanlar sirtlari  
magaranin girisine dönük oturmaktadir-lar. Elleri ve ayaklari baglidir ve yalnizca magaranin  
duvarini görebilmektedirler. Arkalarinda yüksek bir duvar vardir. Yine bu duvarin arkasinda  
insana benzer bir takim görüntüler, duvarin üzerinde bir takim degisik cisimler tutmaktadirlar.  
Bu cisimlerin arkasinda bir ates yandigi için cisimlerin gölgesi magaranin duvarlarina yansir.  
Magarada yasayanlarin gördügü tek sey de bu "gölge tiyatrocudur". Dogduklarindan beri bu  
sekilde oturduklari için, varolan tek seyin gölgeler oldugunu sanirlar.  
Simdi magaradakilerden bir tanesinin bu esaretten kurtuldugunu varsayalim. Bunu öncelikle  
duvardaki gölgelerin nereden geldigini kendi kendine sormaya baslayarak, sonunda da  
zincirlerini kopararak basarir. Arkasini dönüp duvarin üzerinde tutulan cisimleri görünce ne  
düsünür sence? Ilkin, bu çok güçlü isiktan gözleri kamasir. Gördügü keskin hatli cisimlerden  
de gözleri kamasir, çünkü o ana dek yalnizca cisimlerin gölgelerini görmüstür. Duvarin  
üstünden atlayip atesin yanindan tirmanmaya baslar ve magaranin disindaki dogaya çikinca  
gözleri daha da kamasir. Ancak gözlerini biraz ovusturduktan sonra her seyin ne kadar güzel  
oldugunu görüp saskinliga ugrar. Hayatinda ilk kez renkleri ve keskin hatlari görmektedir.  
Gerçek hayvanlari ve çiçekleri de görür. Magaradaki cisimlerin bunlarin kötü birer  
kopyasindan baska bir sey olmadigini anlar. Ancak simdi kendisine tüm bu hayvanlarin ve  
çiçeklerin nereden geldigini soracaktir. O zaman gökyüzündeki Günes'e bakip, magarada  
gölgeleri görmesini saglayan seyin yanan ates olmasi gibi, dogadaki tüm çiçeklere, hayvanlara  
hayat veren seyin de Günes oldugunu anla-  
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yacaktir.  
Simdi, halinden son derece memnun olan magara adami dogaya kosup yeni kazandigi  
özgürlügünün tadini çikarabilir. Ancak o, hâlâ magarada olanlari düsünüp geriye döner.  
Döner dönmez diger magara adamlarini, duvarlarda gördükleri gölgelerin gerçek seylerin  
yalnizca birer benzetmesi olduguna ikna etmeye çalisir. Ama ona kimse inanmaz. Duvari  



 
gösterip, gördükleri seylerin varolan seyler oldugunu söylerler. Sonunda onu bir güzel  
döverler.  
Magara benzetmesiyle Platon, bulanik düsüncelerden dogadaki seylerin gerisinde yatan  
gerçek idealara uzanan felsefe yolunu anlatir. Sokrates'i de düsünür kuskusuz. Bildiklerinin  
yanlis oldugunu ve onlara gerçek bilgiye giden yolu göstermek isteyen Sokrates'i öldüren  
"magara adamlarini" da. Bu sekilde magara benzetmesi filozofun cesareti ve pedagojik  
sorumlulugunu anlatan bir benzetme olur.  
Platon burada magaranin karanligi ile yeryüzündeki doga arasindaki iliskinin dogadaki  
biçimler ile idealar dünyasi arasindaki iliskiye karsilik gelecegini anlatmak istiyor. Doganin  
karanlik ve hüzünlü oldugunu kastetmiyor, ancak doga idealarin açikligiyla  
karsilastirildiginda karanlik ve hüzünlüdür, diyor. Güzel bir kizin fotografi da karanlik ve  
hüzünlü degildir, hattâ tam tersi. Ancak bu yine de yalnizca bir resimdir.  
Filozoflarin devleti  
Platon'un magara benzetmesi, "Devlet" adli diyalogda yer alir. Platon burada "ideal devleti"  
de anlatir. Bu, düsüncelerde yer alan örnek bir devlet ya da "ütopik" bir devlet anlamina gelir.  
Kisaca, Platon burada devletin filozoflar tarafindan yönetilmesi gerektigini söyler. Bunun  
niye böyle oldugunu sorarsak bize insanin nasil olustugunu atlatmakla söze baslar.  
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Platon'a göre insan vücudu üçe ayrilir: bas, gögüs ve karin. Bu bölümlerin herbiri ruhsal bir  
erdeme karsilik gelir. Basak/a, gö-güs isteme, karin da haz ya da arzuya karsilik gelir. Bu üç  
ruhsal yeti bir ideale ya da bir "degere" de baglanabilir. Akil bilgelige ulasmaya çalisir, istek  
cesaret gösterir, arzu da insanin ölçülü olmasi için denetlenir. Insanin bu üç bölümü bir bütün  
içerisinde hareket etmeye basladigi zaman uyumlu ya da "bütünlüklü" bir insan ortaya çikar.  
Okulda çocuklara önce arzunun nasil denetlenecegi ögretilir, sonra cesaretleri gelistirilir. En  
sonunda da, akillari ile bilgelige ulasan yolu bulacaklardir.  
Platon tipki bir insan vücudu gibi yaratilmis bir devlet düsünür. Bu devlet ayni sekilde üçe  
bölünmüstür. Vücudun "basi", "gögsü" ve "karni" oldugu gibi devletin de yöneticileri,  
bekçileri (veya askerleri) ve ticaretle ugrasanlari (bunlara, el isçileri ve köylüler de dahildir)  
vardir. Burada Platon'un Yunan tip bilimini örnek aldigi açiktir. Saglikli ve uyumlu bir insan  
nasil dengeli ve ilimli ise, "adil" bir devlet de herkesin bütün içindeki yerini bilmesiyle ortaya  
çikar.  
Platon'un felsefesinde genel olarak geçerli oldugu gibi onun devlet felsefesi de  
rasyonalizmden etkilenir. Iyi bir devlet yaratmanin yolu, bu devletin mantikla  
yönetilmesinden geçer. Basin vücudu yönetmesi gibi toplumu yönetenler de filozoflar  
olmalidir.  
Insan ile devletin üç bölümü arasindaki iliskiyi kabaca göstermeye çalisalim:  
Vücut Ruh Erdem Devlet  



 
bas mantik bilgelik yöneticiler  
gögüs istem cesaret bekçiler  
karin arzu ölçülülük tüccarlar  
Platon'un ideal devleti eski Hint kast sistemini hatirlatir. Bu sistemde de toplumun iyiligi için  
her birey özel bir isleve sahiptir. Platon'un yasadigi zamandan itibaren, hattâ bundan daha  
öncesinden beri,  
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H kast sistemi yine bu üçlü bölünmeye dayanmistir: yönetici kast (veya "din adamlari kasti"),  
savasçilar kasti ve ticaretle ugrasan kast.  
Günümüzde Platon'un devleti totaliter bir devlet olarak görülebilir. Ancak belirtmek gerekir ki  
Platon, kadinlarin da erkekler gibi yönetici olabileceklerini söylüyordu. Bunun da nedeni,  
yöneticilerin siteyi yönetmesinin tam da akilla mümkün olmasiydi. Kadinlar da erkekler gibi  
ayni mantiga sahipti - yeter ki onlar da ayni egitimi alsinlar ve ev isleriyle çok fazla  
ugrasmasinlardi. Platon, aile ve özel mülkiyeti de reddediyor, bunlarin devleti yönetenler ve  
koruyanlar tarafindan idare edilmesini savunuyordu. Çocuklarin egitimi öyle önemli bir seydi  
ki bu, teker teker kisilerin eline birakilamazdi. Çocuklari yetistirmek devletin görevi  
olmaliydi. (Platon, devlet idaresindeki çocuk yuvalarindan ve tam-gün okullarindan sözeden  
ilk filozoftur.)  
Platon politikada bir takim hayal kirikliklarina ugradiktan sonra, "Yasalar" adli diyalogunu  
yazdi. Burada "yasa devletini" ikinci en iyi devlet biçimi olarak tanimlar. Özel mülkiyeti ve  
aile iliskilerini bireye birakir. Böylelikle kadinin özgürlügü de kisitlanmis olur. Ama burada  
yine de, kadinlarini yetistirmeyen bir devletin yalnizca sag kolunu çalistirip güçlendiren bir  
insana benzedigini söyler.  
Genel olarak Platon'un, hele yasadigi döneme bakilacak olursa, kadinlar konusunda olumlu  
bir görüse sahip oldugunu söyleyebiliriz. "Symposion" adli diyalogunda Sokrates'e felsefi  
görüslerini kazandiran kisi de Diotima adli bir kadindir.  
Iste Platon'u anlattik, Sofi! Iki bin yildan fazladir insanlar onun bu ilginç idea ögretisini  
tartismislar ve elestirmislerdir. Bunlardan ilki, akademideki ögrencilerinden biri olan  
Aristoteles''dir. Aristoteles, Atinali üçüncü büyük filozoftur. Simdilik diyeceklerim bu kadar!  
Sofi, bir kütükte böyle oturmus, Platon hakkinda yazanlari okurken günes doguda, ormanla  
kapli düzlüklerin üzerinden dogmustu. O tam Sokrates'in magaradan çikip disardaki güçlü  
107  
SOFt'NÎN DÜNYASI  
isiga bakarkenki halini okurken, günes de ufku asmisti.  



 
Sanki o da yerin altindaki bir magaradan çikmis gibiydi. En azindan Platon'u okuduktan sonra  
dogadaki seyleri bambaska bir gözle görmeye baslamisti. Sanki renk körüydü daha önce. Bir  
takim gölgeler görmüs, ama en belirgin idealari görmemisti.  
Platon'un mutlak, örnek resimler konusunda söyledigi her seyin dogru olup olmadigindan  
emin degildi. Ancak yasayan her seyin, idealar dünyasindaki mutlak biçimlerin mükemmel  
olmayan kopyalan oldugunu düsünmek, güzel bir seydi. Tüm çiçeklerle agaçlarin, insanlarla  
hayvanlarin "mükemmel olmadigi" dogruydu çünkü!  
Etraftaki her sey öyle güzel, öyle canliydi ki, Sofi oturdugu yerde gözlerini ovusturmak  
ihtiyacini hissetti. Tabii gördüklerinin hiçbiri sonsuza dek varolmayacakti. Ama yüz yil sonra  
da burada ayni çiçekler, ayni hayvanlar olacakti. Her bir çiçek veya her bir hayvan yokolup  
unutulsa da her seyin aslinda nasil oldugunu "hatirlayan" bir sey hep varolacakti.  
Sofi etrafindaki yaratilmis seyleri seyretti. Bir sincap bir anda bir çam agacina tirmandi.  
Agacin gövdesinin etrafinda birkaç kez dolanip dallarin arasinda kayboldu.  
Ben bunu daha önce de gördüm, diye düsündü Sofi. Daha önce gördügü bu sincap degildi  
elbette. Ayni "biçimi" daha önce görmüstü. Bir zamanlar, ruhu daha vücuduna yerlesmeden  
önce, mutlak "sincabi" idealar dünyasinda görmüs oldugunu söylerken de hakliydi Platon  
belki de...  
Daha önce yasamis olabilir miydi? îçine yerlesecek bir vücut bulmadan önce ruhu varolmus  
olabilir miydi? Içinde altin bir top -evet, zamanin bozamadigi bir hazine, vücudu bir gün gelip  
yaslanip ölse de yasamaya devam edecek olan bir ruh!- tasiyor olabilir miydi?  
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Saat daha yediyi çeyrek geçiyordu. Eve gitmek için acele etmesine gerek yoktu. Annesi birkaç  
saat daha uyurdu kuskusuz. Pazar günleri böyle tembellik etmeyi severdi.  
Alberto Knox'u bulmak için ormanda biraz daha gitse miydi? Ya köpek niçin öyle kötü kötü  
havlamisti ona?  
Sofi kütükten kalkip, Hermes'in kosup kayboldugu patikada yürümeye koyuldu. Elinde Platon  
hakkindaki kâgitlarin oldugu san zarfi tutuyordu. Birkaç kez patika ikiye ayrildi. Bu durumda  
Sofi hep daha genis patikayi seçti.  
Her yerde kuslar civildiyordu - agaçlarda, havada, otlarda ve çaliliklarda... Kuslar, sabah  
temizlikleriyle ugrasiyorlardi. Burada hafta içi günleriyle hafta sonu günleri arasinda bir fark  
yoktu. Bütün bu yaptiklanni kuslara kim ögretmisti? Hepsinin içinde bir bilgisayar, ne  
yapacaklanni anlatan bir program mi vardi?  
Birazdan patika küçük bir tepeyi dönüp çam agaçlarinin ardindan dik bir sekilde inmeye  
basladi. Orman agaçlarla öyle sik kapliydi ki, agaçlann arasindan birkaç metre ilerisinden  
ötesi gözükmüyordu.  



 
Bir anda çam agaçlannm gövdeleri arasinda parlayan bir sey gördü. Bir göl olmaliydi bu.  
Burada patika sola kivrildi, ancak Sofi patikayi birakip agaçlarin arasina daldi. Niye  
bilmiyordu ama içinden bir ses buradan gitmesini söylüyordu.  
Göl bir stadyum büyüklügündeydi. Gölün öteki tarafindaki düzlükte kirmizi renkli küçük bir  
kulübe gördü. Kulübenin etrafi beyaz hus agaçlariyla çevriliydi. Bacasindan ince bir  
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duman çikiyordu.  
Sofi gölün kenarina kadar gitti. Gölün etrafi oldukça çamurluydu. Sonra gölde bir kayik  
gördü. Kayigin yarisi karada, yarisi sudaydi. Kayikta bir çift kürek de vardi.  
Sofi etrafina bakindi. Ne yaparsa yapsin, gölün etrafinda dolasarak kirmizi kulübeye  
islanmadan gitmek çok zor olacakti. Kararli adimlarla kayiga dogru gidip, kayigi suya indirdi.  
Sonra içine oturdu, kürekleri yerlerine takip çekmeye koyuldu. Çok geçmeden gölün öteki  
kiyisina ulasti. Indikten sonra kayigi karaya çekmeye çalisti. Gölün bu kiyisi öbür kiyidan  
daha dikti.  
Ardina bir kez bakip kulübeye gitti. Kendine hayret ediyordu. Nasil cesaret edebiliyordu tüm  
bunlara? Bilmiyordu. Sanki "baska bir seyin" idaresi altma girmisti.  
Sofi gidip kapiyi çaldi. Bir süre durup bekledi ama kapiyi açan olmadi. Yavasça kapinin  
tokmagini çevirince kapi açildi. - Merhaba! diye bagirdi. Evde kimse yok mu? Kapi büyük bir  
oturma odasina açiliyordu. Kapiyi ardindan kapamaya cesaret edemeyip açik birakti.  
Burada birisinin yasadigi kesindi. Eski odun sobasindan çitirtilar geliyordu. Demek ki çok  
olmamisti burada yasayan kisi disari çikali.  
Büyük bir yemek masasinin üzerinde bir daktilo, birkaç kitap, kalem ve pek çok kâgit  
duruyordu. Göle bakan pencerenin önünde bir masa ve iki sandalye vardi. Bunlarin disinda  
odada pek mobilya yoktu. Ama duvarlardan biri, içinde pek çok kitap olan raflarla kapliydi.  
Beyaz bir komodinin üzerinde etrafi pirinç kaplamali, büyük, yuvarlak bir ayna asiliydi. Ayna  
müthis eski görünüyordu.  
Duvarlardan birinde iki tane resim asiliydi. Bunlardan biri, kirmizi fenerli küçük bir koydan  
birkaç adim ötedeki beyaz  
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ujr evin yagliboya resmiydi. Evle fener arasinda, içinde bir elma agaci, sik çalilar ve kayalar  
olan egimli bir bahçe yer aliyordu. Bahçenin etrafi kalin hus agaçlariyla süslüydü. Resmin adi  
"Bjerkely" idi.  



 
Bu resmin yaninda elinde kitabiyla bir pencere önünde oturan yasli bir adamin resmi asiliydi.  
Bu resmin arka planinda agaçlar ve kayalarla kapli küçük bir koy vardi. Resim yüzlerce yil  
önce yapilmis olmaliydi. Bu resmin adi ise "Berkeley" idi. Ressamin adi Smibert idi.  
Berkeley ve Bjerkely. Ne ilginç bir seydi bu!  
Sofi kulübenin içinde gezinmeye devam etti. Oturma odasindan bir kapi küçük bir mutfaga  
açiliyordu. Bulasik yeni yikanmisti. Tabaklar ve bardaklar bir havlunun üzerine ters  
çevrilmisti. Tabaklarin bir kisminda hâlâ küçük sabun köpükleri görülüyordu. Yerde, içinde  
yemek attiklari olan teneke bir kap duruyordu. Demek ki burada bir kedi ya da bir köpek de  
yasiyordu.  
Sofi tekrar oturma odasina döndü. Buradan bir baska kapi küçük bir yatak odasina açiliyordu.  
Yatagin önünde birkaç hali üstüste yigilmisti. Sofi halilarin üzerinde sari killar gördü. Iste bu  
killar, burada Alberto Knox ile Hermes'in yasadiginin kesin kaniti idi.  
Oturma odasina geri döndükten sonra Sofi komodinin üzerindeki aynada kendine bakti.  
Aynanin cami mat ve buguluydu. Bu yüzden aynadaki görüntüsü de bulanikti. Sofi aynadaki  
görüntüsüne acayip hareketler yapti - tipki evde, banyodaki aynaya bakip yaptigi gibi.  
Aynadaki görüntüsü de ona, tahmin edilecegi gibi, yaptiklarinin aynini yaparak karsilik verdi.  
Ancak bir an korkunç bir sey oldu: bir keresinde, küçücük bir tek saniye süresince, aynadaki  
kizin her iki gözünü de kirptigini gördü. Sofi korkuyla geri çekildi. Eger kendisi iki gözünü  
kirpmis olsaydi, aynadaki görüntüsünün de iki gözünü kaili  
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pamis oldugunu nasil görebilirdü Daha da ötesi, sanki aynadaki kiz gözlerini Sofiye kirpmis  
gibiydi. Seni görüyorum, Sofi! demek ister gibiydi. Ben aynanin öbür tarafindayim.  
Sofi kalbinin korkunç bir hizla çarptigini hissetti. Ayni anda uzakta havlayan bir köpek sesi  
duydu. Bu Hermes olmaliydi. Bir an önce evden çiksa iyi ederdi.  
O anda aynanin altindaki komodinin üzerinde yesil bir cüzdan gördü. Cüzdani kaldirip  
dikkatle açü. Içinde bir yüz, bir elli kron ve de bir ögrenci karti vardi. Karun üzerinde san  
saçli bir kizin fotografi yapisikti. Resmin altinda "Hilde Möller Knag" ve "Lillesand Lisesi"  
yaziliydi.  
Sofi yüzünün buz gibi oldugunu hissetti. Sonra tekrar köpek havlamasi duydu. Bir an önce  
disari çikmak zorundaydi.  
Masanin yanindan geçerken kâgitlarla kalemlerin arasinda beyaz bir zarf gözüne çarpti. Zarfta  
"SOFI" yaziliydi.  
Düsünmeksizin zarfi alip elindeki, Platon'la ilgili kâgitlarin oldugu sari zarfin içine atti. Sonra  
kulübeden çikip kapiyi ardindan kapadi.  



 
Disari çikinca köpegin havlamasini daha da iyi duymaya basladi. En kötüsü, kayik ortadan  
yokolmustu. Hemen ardindan kayigin suda yüzdügünü gördü. Kayigin yaninda küreklerden  
biri de yüzüyordu.  
Çünkü biraz önce kayigi iyice karaya çekmeyi basaramamisti. Tekrar köpegin sesini duydu.  
Bu sefer gölün karsi kenarindaki agaçlarin arasinda bir seyin hareket ettigini de duymustu.  
Sofi düsünmeyi bir yana birakti. Elinde koca zarf, kulübenin ardindaki agaçlarin arasindan  
kosmaya basladi. Birazdan karsisina çamurlu bir alan çikti. Sofi dizlerine kadar çamura bata  
çika kosmaya devam etti. Kosmak zorundaydi. Bir an önce eve varmaliydi, eve varmaliydi...  
Bir süre sonra karsisina bir patika çikti. Bu ilk yola çiktigi  
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zaman geçtigi patika miydi? Sofi durup eteklerini toplayarak suyunu sikti. Patikaya sular  
akmaya basladiginda Sofinin de gözünden yaslar akmaya basladi.  
Nasil basarmisti bu kadar aptal olmayi? En korkuncu da kayikti. Suda yüzen bir kayik ve bir  
kürek görüntüsü gözünün önünden gitmiyordu hiç. Her sey ne fena, ne kadar utanç vericiydi!  
Simdiye dek felsefe ögretmeni gölün kiyisina varmis olsa gerekti. Evine gelebilmek için  
kayigini aramisti mutlaka. Sofi kendini sefil bir yaratik gibi görüyordu simdi. Ama o hiç  
böyle olsun istememisti ki!  
Zarf! Asil felaket buydu belki de1. Niye zarfi almisti sanki? Almisti, çünkü zarfin üzerinde  
adi yaziyordu ve dolayisiyla zarf kendine aitti de ondan. Yine de kendini bir hirsiz gibi  
hissetmekten alikoyamiyordu. Böylece eve girenin kendisi oldugunu açik açik anlatmis da  
oluyordu.  
Sofi zarfi açti, içindeki küçük kâgidi çikardi. Kâgitta sunlar yaziyordu:  
Hangisi daha öncedir -tavuk mu "tavuk" fikri mi? Insanin dogustan sahip oldugu fikirleri var  
midir? Bitki, hayvan ve insan arasinda ne fark vardir? Yagmur niçin yagar? Insan, iyi bir  
hayat yasamak için ne gerekser?  
Sofi'nin su anda bu sorular üzerine düsünecek hiç hali yoktu, ancak sorularin bundan sonraki  
filozofla bir ilgisi oldugunu tahmin edebiliyordu. Filozofun adi Aristoteles miydi?  
Ormanda epey kostuktan sonra evin etrafindaki çiti gördek, gemi battiktan sonra yüze yüze  
nihayet karaya çikmak gibi bir seydi. Çiti bu taraftan görmek insana garip bir duygu  
veriyordu. Geçit'e girdikten sonra saatine bakti. Saat on buçuk  
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olmustu. Elindeki büyük zarfi, diger kâgitlann oldugu bisküvi kutusuna koydu. Yeni sorularin  
oldugu kâgidi ise külotlu çorabinin içine sokusturdu.  



 
tçeri girdiginde annesi telefondaydi. Sofi'yi görür görmez telefonu kapatti.  
- Nerelerdeydin Sofi?  
- Ben... ormanda... gezintiye çikmistim, diye kekeledi.  
- Ah, evet, anlasiliyor!  
Sofi cevap vermedi. Eteginden hâlâ yere su damliyordu.  
- Jorün'ü aramak zorunda kaldim...  
- Jorün'ü mü?  
Annesi islak elbiseleriyle degistirsin diye yeni giyecekler getirdi. Sofi az daha kâgidi belli  
ediyordu. Sonra mutfaga gittiler, annesi sicak çikolata yapmaya koyuldu.  
- Onunla mi beraberdin? diye sordu annesi bir süre sonra.  
- Onunla mi?  
Sofi'nin aklindaki kisi felsefe ögretmeniydi.  
- Evet, onunlal Hani su "tavsaninla"... Sofi basini iki yana salladi.  
- Birlikte neler yapiyorsunuz Sofi? Niye böyle sirilsiklamsin? Sofi gözlerini masaya dikmis  
ciddi ciddi oturuyordu. Bir  
yandan da içinden gülmek geliyordu. Zavalli annesi, kafasini neyle bozmustu simdi de!  
Yine basini iki yana salladi. Birden annesi soru yagmuruna basladi:  
- Artik dogruyu duymak istiyorum. Geceyi disarida mi geçirdin? Niye elbisenle uyudun? Ben  
yatar yatmaz usulca asagi mi indin? Henüz on dört yasindasin, Sofi! Hemen su an, kiminle  
beraber oldugunu söylemeni istiyorum!  
Sofi aglamaya koyuldu ve basladi anlatmaya. Hâlâ korkuyordu ve bilindigi gibi insan  
korkunca dogruyu söyler. Sabah erken kalkip ormanda dolasmaya çiktigini, orman-  
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ki kulübeyi, kayigi ve garip aynayi anlatti. Ancak gizli mek-kursunu ve onunla ilgili olan  
seyleri anlatmamayi basardi. V sil cüzdandan da sözetmedi. Niye oldugunu bilmemekle beuer  
Hüde'yi bir sir olarak tutmasi gerektigine inaniyordu. Annesi Sofi'yi kollarina aldi. Sofi,  
artik kendisine inandigi-nJ seziyordu.  
- Sevgilim filan yok, diye burnunu çekti Sofi. - Bir kez öyle demek zorunda kaldim, çünkü su  
beyaz tavsan konusunda gerçekten endiseleniyordun.  
- Demek ta Binbasinin Evi'ne kadar gittin ha... dedi annesi düsünceli düsünceli.  



 
- Binbasinin Evi mi? diye sordu Sofi gözlerini açarak.  
- Ormanda gördügün küçük evde çok, çok eskiden bir binbasi yasadigi için "Binbasinin Evi"  
diye bilinir. Biraz garip, acayip bir kisiymis bu binbasi. Ama simdi bunlari düsünmek yersiz.  
O zamandanberi bu kulübede kimse yasamiyor.  
- Sen öyle san! Simdi kulübede bir filozof yasiyor.  
- Ah, yine hayal kurmaya baslama lütfen!  
Sofi odasinda oturup basindan geçenleri düsünmeye koyuldu. Kafasinin içi koca fillerin,  
komik palyaçolarin, cesur trapezcilerin ve elbiseli maymunlarin cirit attigi ugultulu bir sirk  
gibiydi. Bunlarin arasindan bir görüntü tekrar tekrar aklina geliyordu: ormanin en derinlerinde  
bir gölde yüzen bir kayikla bir kürek ve evine gelmek için bunlara ihtiyaci olan biri...  
Sofi'nin, felsefe ögretmeninin kendisini üzmek istemeyeceginden ve kulübeye girenin o  
oldugunu anlarsa onu yavas yavas affedeceginden süphesi yoktu. Ama ne de olsa bir  
anlasmayi ihlal etmisti. Kendisinin felsefi gelisimini üstlenmis bir yabanciya böyle mi  
tesekkür edilirdi? Hatasini nasil tamir edebilirdi?  
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Pembe mektup kâgidini çikarip yazmaya basladi:  
Sevgili filozof. Pazar sabahi kulübenize giren bendir^ Bir takim felsefi meseleleri sizinle  
yakindan tartismak ar, zusundaydim. Simdilik favorim Platon, ancak fikirlerin ya da  
biçimlerin bir baska dünyada varolduklari konu. sunda onunla ayni fikirde olup olmadigimdan  
emin degi. Hm. Bunlar ruhumuzdadir elbette, ama bu baska bir konu. Ayni zamanda üzülerek  
belirtmeliyim ki, ruhumuzun ölümsüz oldugu konusunda da henüz ikna olmus degilim. En  
azindan ben kisisel olarak daha önceki hayatlarimdan hiçbir sey hatirlamiyorum. Beni,  
babaannemin ruhunun idealar dünyasinda mutlu bir hayat sürdügüne ikna edebilirseniz, size  
mütesekkir kalirim.  
Bir küçük seker parçasiyla beraber pembe bir zarfa koyacagim bu mektuba felsefeden  
sözetmek için baslamamistim aslinda. Yalnizca, sözümde durmadigim için sizden özür  
dilemek istemistim. Aslinda kayigi karaya çekmek için bütün gücümü kullandim ama  
anlasilan pek güçlü de-gilmisim. Tabii, kayigi göle geri çeken seyin kuvvetli bir dalga oldugu  
da düsünülebilir.  
Eve islanmadan varabilmissinizdir umarim. Yoksa, benim de sirilsiklam ve muhtemelen çok  
fena hasta olacak olusumla teselli bulabilirsiniz. Ama tabii suç benim.  
Kulübede hiçbir seye dokunmadim ancak üzerinde kendi adimin yazili oldugu bir zarfi  
almaktan ne yazik ki kendimi alikoyamadim. Bir sey çalmak degildi amacim, sadece zarfin  
üzerinde adim yaziliydi ve ben tereddüt içinde kaldigim bir kaç saniye içinde bunun bana ait  
oldugunu düsündüm. Bunun için tüm kalbimle özür diler ve sizi bir daha asla hayal kirikligina  
ugratmayacagima söz veririm. NOT. Kâgittaki sorular üzerine hemen düsünmeye  
baslayacagim.  
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NOT. NOT. Beyaz komodinin üzerindeki etrafi pirinç kaplamali ayna normal mi yoksa sihirli  
bir ayna mi? Bu soruyu, aynadaki görüntümün iki gözünü birden kirpmasina alisik olmadigim  
için soruyorum.  
Saygilar. Son derece ilgili ögrenciniz, SOFÎ.  
Mektubu zarfa koymadan iki kez okudu. Bu mektup önceki kadar agdali olmamisti hiç  
degilse. Mutfaga gidip bir kesme seker almadan önce bu günün düsünce ödevlerinin oldugu  
kâgidi çikardi.  
"Hangisi daha öncedir -tavuk mu 'tavuk' fikri mi?" Bu soru da, en az su "tavuk mu  
yumurtadan çikar, yoksa yumurta mi tavuktan?" sorusu kadar zor bir soruydu. Yumurta  
olmadan tavuk olmaz, tavuk olmadan da yumurta olmazdi. Tavugun mu yoksa tavuk  
"fikrinin" mi digerinden önce varoldugunu bulmak da bu kadar zor muydu? Sofi, bu konuda  
Platon'un ne düsüneceginden oldukça emindi. Platon, kuskusuz, "tavuk" fikrinin idealar  
dünyasinda tavugun duyular dünyasinda varolusundan çok daha önce varolmus oldugunu  
söylerdi. Platona göre ruh bedene yerlesmeden önce "tavuk" fikrini "görmüstü". Ancak Sofi  
onun tam da bu noktada yanildigini düsünmüyor muydu? Hiç gerçek bir tavuk ya da bir tavuk  
resmi görmemis blr kisi, tavuk "fikri"ne sahip olamazdi ki! Böylelikle bir sonraki soruya  
geçmis oldu:  
"Insanin dogustan sahip oldugu fikirleri var midir?" Hiç  
sanmam, diye düsündü Sofi. Yeni dogmus bir bebegin zengin  
ir fikir dagarcigi olduguna pek inanamiyordu. Tabii insan  
undan hiçbir zaman emin olamazdi, çünkü bir bebegin ko-  
"usamiyor olusuna bakilarak onun hiçbir sey düsünmedigi  
söylenemezdi. Ancak bir seylerin fikirlerine sahip olmadan ön-  
Ce Onlan görmemiz gerekirdi, degil mi ya?  
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"Bitki, hayvan ve insan arasinda ne fark vardir?" Sofi ^  
men bunlarin arasinda önemli farkliliklar oldugunu düsündü  
Örnegin bitkilerin pek gelismis duygusal bir dünyalari oldugu  
söylenemezdi. Çançiçeginin umutsuz askindan sözedildigjjj  



 
duyan olmus muydu hiç? Bir bitki büyür, beslenir ve yeniden  
olusmasini saglayacak küçük tohumlar üretir. Böylece bir biftj  
hakkinda söylenebilecek seylerin çogunu söylemis oluruz. So{  
bitkiler hakkinda bu söylediklerinin hayvanlar ve insanlar içjj  
de geçerli oldugunu düsündü. Ancak hayvanlarin bunun disn.  
da bir takim özellikleri daha vardi. Örnegin hareket edebilme.  
leri... (Bir gülün 60 metre kosusuna katildigi görülmüs müj  
dü?) Hayvanla insan arasindaki farkliliklari bulmak biraz da  
ha çaba isteyen bir seydi. Insanlar düsünebilir, ya hayvanlar  
düsünemez mi? Sofi kedisi Serekan'in düsünebildiginden  
emindi. En azindan zaman zaman oldukça çikarci bir biçimdi  
davranabiliyordu. Ama felsefe konularinda düsünebilir miydi!  
Bir kedi bitki, hayvan ve insan arasindaki farklar konusundi  
kafa yorabilir miydi? Muhtemelen hayir! Bir kedi mutlu yadi  
mutsuz olabilirdi kuskusuz, ama kendi kendine Tanri'ninvaj  
rolup olmadigini ya da ruhun ölümsüz olup olmadigini sora  
miydi? Sofi çok süpheliydi böyle oldugundan. Ama tabii bu di  
yeni dogmus bebeklerin fikirleri olup olamayacagi konusu p  
biydi. Bu konularda bir kediyle konusmak da bir bebekle W  
nusmak kadar olanaksiz bir seydi!  
" Yagmur niçin yagar?" Sofi omuzlarini silkti. Yagmur, buharlasip bulutlarda yogunlastigi  
için yagardi tabii. DaW üçüncü sinifta ögrenmemisler miydi bunu? Tabii yagmuruj bitkilerle  
hayvanlarin gelismesi için yagdigi da iddia edilebiü' di. Ama dogru muydu bu? Bir yagmur  
bulutunun amaci olabil* miydi gerçekten?  
En azindan sonuncu sorunun amaçla bir ilgisi vardi: san, iyi bir hayat yasamak için ne  
gerekser?" Felsefe ögretm1 bu konuda kursun en basinda bir seyler söylemisti. Her insaI  
118  



 
BINBASININ EVI  
yemeye, isinmaya, sevgi ve sefkate gereksinimi vardir. Bu tür seyler iyi bir yasamin en önde  
gelen kosullaridir kuskusuz. Sonra da herkesin bir takim felsefi sorulara cevap bulmaya  
ihtiyaci oldugunu söylemisti. Insanin sevdigi bir isi olmasi da önemli bir seydi herhalde.  
Örnegin trafikten nefret eden biri, taksi soförü olmazdi. Ödev yapmaktan nefret eden bir  
insanin tutup ögretmen olmasi pek akillica bir sey olmazdi. Sofi hayvanlari çok seviyordu, bu  
yüzden veteriner olmayi düsünebilirdi. Mutlu olmak için totodan milyonlar kazanmanin  
gerekli olmadigini düsünüyordu en azindan. Hattâ tam tersi! "Isleyen demir isildar!" denen bir  
sey vardi.  
Annesi aksam yemegine çagirana kadar Sofi odasinda oturdu. Annesi biftekle patates  
yapmisti. Harika! Masanin üzerinde mum da yakmisti. Tatli olarak da kremali bögürtlen  
vardi.  
Yemekte surdan burdan konustular. Annesi Sofi'ye 15. yasgününü nasil kutlamak istedigini  
sordu. Yasgününe yalnizca birkaç hafta kalmisti.  
Sofi omuzlarini silkti.  
- Arkadaslarim davet etmeyecek misin? Parti yapmak istemiyor musun yani?  
- Belki...  
- Marte'yi, Anna Marie'yi... Hege'yi çagirabilirdik. Tabii Jorün'ü de. Belki Jörgen'i de...  
Elbette bu en iyi senin bilecegin is. Biliyor musun, kendi 15. yasgünümü sanki dünmüs gibi  
hatirliyorum. Sanki o günden bu yana çok az zaman geçmis gibi geliyor bana. Daha o zaman  
da kendimi bir büyük gibi hissediyordum. Ne garip degil mi? Hiç degismemis gibi geliyorum  
kendime.  
- Degismedin de ondan! "Degisen" hiçbir sey yoktur. Sen de sadece gelistin, büyüdün...  
- Hmmm... bir büyük gibi konustun simdi. Yalnizca bana zaman müthis bir hizla gelip geçmis  
gibi geliyor.  
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...insanlarin kavramlarinda temizlik yapmak isteyen titiz ve düzenli bir adam...  
Annesi öglen uykusunu uyurken Sofi Geçit'e gitti. Pembe zarfin içine bir seker koymus,  
üzerine de "Alberto'ya" diye yazmisti. Kendisine yeni mektup gelmemisti, ancak birazdan  
köpegin geldigini duydu.  
- Hermes! diye bagirmasiyla köpegin agzinda tasidigi san, büyük zarfi yere birakmasi bir  
oldu.  
- Aferin sana akilli köpek!  



 
Sofi bir eliyle ona sarildi. Gök gürültüsü gibi ses çikararak soluyordu köpek. Sofi içinde seker  
olan pembe zarfi alip agzina verdi. Köpek Geçit'ten çikip yine ormana dogru yola koyuldu.  
Sofi zarfi açarken biraz heyecanliydi. Acaba mektupta kulübe ya da kayiktan sözediliyor  
muydu?  
Zarfta yine birbirine atasla bagli ayni tür kâgitlar duruyordu. Bir de onlardan ayri bir kâgit  
vardi. Kâgitta sunlar yaziyordu:  
Sevgili bayan detektif! Daha dogrusu sevgili bayan hirsiz! Durumu çoktan polise bildirmis  
bulunuyorum...  
Yok, yok! Öyle çok kizmis filan degilim. Hele senin bu merakin felsefi sorulara yanit bulmak  
konusunda da geçerli olacaksa hiç sikâyetçi degilim. Isin belki en kötü yani, bu durumdan  
sonra tasinmak zorunda kaliyor olmam. Eh, ne de olsa hata benim. Senin her seyi  
kurcalayacak biri oldugunu bilmem gerekirdi.  
Sevgiler, Alberto.  
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gofi derin bir nefes aldi. Demek ona kizgin degildi. Ama neden tasinmak zorunda kaliyordu?  
Kâgitlari alip odasina çikti. Annesi uyandiginda evde olsa iyi ederdi. Yatagina oturup  
Aristoteles ile ilgili yazanlari okumaya basladi.  
Filozof ve bilim adami  
Sevgili Sofi! Platon'un idea ögretisi üzerine epey düsünmüssündür saniyorum. Bunu senin  
gibi pek çok kisi daha düsündü. Okuduklarini öylece kabul mu ettin, yoksa bazi noktalarda  
bunlari elestirdin mi bilemiyorum. Eger elestirilerin olduysa, bil ki bu elestiriler Platon'un  
akademisinde 20 yil ögrencilik yapmis olan Aristoteles (I.Ö. 384-322) tarafindan da daha o  
zamanlar dile getirilmisti.  
Aristoteles Atina'li degil, Makedonyaliydi. Platon'un akademisine Platon 61 yasinda iken  
gelmisti. Babasi meshur bir doktor ve bilim adamiydi. Salt buna bakarak bile onun felsefi  
projesinin ne oldugunu tahmin edebiliriz. Onu en çok ilgilendiren konu, yasayan doga idi.  
Yalnizca büyük Yunan filozoflarinin en sonuncusu degil, Avrupa'nin büyük biyologlarinin da  
ilkiydi.  
Biraz da abartarak diyebiliriz ki, Platon mutlak biçimler ya da "fikirler" ile öylesine mesguldü  
ki dogadaki degisimlere pek ilgi göstermiyordu. Aristoteles ise tam da bu degisimlerle ya da  
bugün adlandirdigi biçimiyle dogal süreçlerle ilgileniyordu.  
Biraz daha abartacak olursak, Platon'un tüm duyular dünyasina ve etrafimizda gördügümüz  
seylere sirt çevirdigini söyleyebiliriz. (Niyeti Magara'dan çikmakti Platon'un. Mutlak idealar  



 
dünyasina girmekti.) Aristoteles ise bunun tam tersini yapti: gerçekçi bir sekilde baliklari,  
kurbagalari, anemon çiçeklerini ve gelincikleri inceledi.  
Platon mantigini, Aristoteles ise bunun yaninda duyularini kul-landi da diyebiliriz.  
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Platon ile Aristoteles'in yazi tarzlari arasinda da belirgin farkla, görülür. Platon bir sair ve  
destan yazari iken, Aristoteles'in yazilar, ansiklopedi maddeleri gibi kuru ve detaylidir. Buna  
karsilik yazilan, nin temelini o güne kadar hiç yapilmamis doga arastirmalari olustu, rur.  
Aristoteles'in yazilarinin sayisinin 170'i buldugu söylenir. Bun-lardan ancak 47'si günümüze  
dek gelebilmistir. Bu yazilari birer kitap gibi düsünmek yanlis olur. Aristoteles'in yazilarinin  
çogu ders notlari seklindedir. O dönemde de felsefe öncelikle agizdan agiza aktarilan bir  
seydi.  
Aristoteles'in Avrupa uygarligina bir baska katkisi da pek çok bilimin bugün dahi kullandigi  
bilimsel dilin kurucusu, pek çok bilimi kurup düzenleyen bir filozof olusundadir.  
Tüm bilimler hakkinda yazmis olan Aristoteles'in en önemli birkaç alanda yazdiklarina  
deginmekle yetinecegim. Platon'dan ço bahsettigim için, öncelikle Aristoteles'in Platon'un  
idea ögretisi nasil baktigindan sözedecegim. Sonra da kendinden önceki dogafl lozoflarinin  
söylediklerini derleyip toparlayan Aristoteles'in ke doga felsefesini nasil olusturdugunu  
anlatacagim. Kullandigi kavramlara nasil çeki düzen verdigini ve mantigi nasil bilim olarak  
ortaya koydugunu gösterecegim. Son olarak da Aristoteles'in insan ve toplum konusundaki  
görüslerinden sözedecegim biraz.  
Bu kosullari kabul ediyorsan, kollari sivayip ise koyulabiliriz.  
Dogustan varolan fikirler yoktur  
Platon da kendinden önceki filozoflar gibi tüm degisimlerden öte, mutlak ve degismez olani  
bulmak pesindeydi. Sonunda duyular dünyasinin üzerindeki mükemmel fikirleri buldu.  
Üstelik bu fikirlerin dogadaki tüm olan bitenlerden daha gerçek oldugunu öne sürdü. Önce  
"at" fikri vardi ona göre, duyular dünyasinin tüm atlari ise maga'3  
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duvarlarindaki gölgeler gibi sonradan ortaya çikmisti. Yani tavuk da yumurta da "tavuk"  
fikrinden çikiyordu.  
Aristoteles ise, Platon'un böyle diyerek her seyi basasagi ettigini söylüyordu. Tek atin  
"degistigi" ve hiçbir tek atin ilelebet varolmadigi konusunda ögretmeniyle ayni fikirdeydi. At  
biçiminin kendisinin ise mutlak ve degismez oldugu konusunda da onunla ayni görüsü  
paylasiyordu. Ancak at "fikri"nin insanlarin pek çok at gördükten sonra olusturduklari bir  
kavram oldugunu öne sürüyordu. Yani ona göre at "fikri" ya da "biçimi" kendiliginden  



 
varolamazdi. Aristoteles'in at "biçimi" deyince anladigi atin ya da bugün dedigimiz biçimiyle  
at türünün özelliklerinin toplamidir.  
Altini çiziyorum: At "biçimi" Aristoteles'e göre tüm atlarda ortak olan özelliklerdir. Bu  
noktada çörek kaliplari ile ilgili benzetmenin geçerli olmadigini görüyoruz, çünkü'çörek  
kaliplari çöreklerden bagimsiz olarak vardir. Aristoteles ise doganin disinda bir yerlerde,  
raflarin üzerinde, bu tür biçimler durduguna inanmiyordu. Çünkü "biçimler" seylerin  
içindedir, seylerin ayirdedici özellikleri olarak onlarda mevcuttur.  
Bir baska deyisle Aristoteles Platon'la "tavuk" fikrinin tavuktan önce varoldugu konusunda  
ayni fikirde degildi. Aristoteles'in tavuk "biçimi" ile kastettigi sey, tavugun özgün özellikleri  
olarak her tavukta varolan seyler ¦ örnegin tavugun yumurtlayan bir hayvan olmasiydi. Bu  
yüzden tavugun kendisi Ile tavuk "biçimi", ruhla beden gibi, birbirinden ayirdedilemeyecek  
seylerdi.  
Böylece Aristoteles'in Platon'un idea ögretisi hakkindaki elestirisinden sözetmis olduk. Bu  
noktada önemle altini çizmek isterim ki, bu, düsünce yönteminde çok önemli bir degisim  
anlamina gelir. Çünkü Platon için gerçeklik aklimizla düsündügümüz bir sey iken, Aristoteles  
için gerçeklik duyularimizla algiladigimiz bir seydi. Platon dogada, etrafimizda  
gördüklerimizin gerçekte idealar dünyasinda ya da insanin ruhunda varolan seylerin yalnizca  
birer yansimasi oldugunu söylerken, Aristoteles bunun tam tersini ileri sürer: Insan  
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ruhunda varolan seyler, d ;jdaki seylerin bir yansimasidir. Yani gerçek dünya dogadir.  
Aristoteles'e göre Platon gerçek dünya ile insanlarin algilayislarinin birbirine karistirildigi  
Gizemci bir dünya-görüsüne takilip kalmistir.  
Aristoteles, önce duyularda varolmayan bir seyin bilinçte de varolmayacagini iddia eder.  
Platon ise önce fikirler dünyasinda varolmayan hiçbir seyin dogada varolamayacagini öne  
sürer buna karsilik. Aristoteles, Platon'un bu tutumuyla "seylerin sayisini çiftlestir-digini"  
söylüyordu. Platon tek ati at "fikrinden" yola çikarak açikliyordu. Ama Sofi, bu açiklama  
yeterli mi sence? O zaman "at fikri" nereden geliyor? Yoksa at fikrinin de onun yalnizca bir  
yansimasi oldugu bir üçüncü at daha mi var?  
Aristoteles içimizdeki her türlü düsünce ve fikrin, bilincimize görüp isittiklerimiz yoluyla  
yerlesmis seyler oldugunu söylüyordu. Bir de dogustan gelme aklimiz vardi. Duyularimizla  
algiladigimiz seyleri gruplara, siniflara ayirmak gibi dogal bir yetenegimiz var. "Tas", "bitki",  
"hayvan" ve "insan" kavramlari böyle ortaya çikiyordu. "At", "dam" ve "saksagan" kavramlari  
böyle ortaya çikiyordu.  
Aristoteles insanlarin dogustan akil sahibi olduklarini yadsimiyordu. Tersine, insanlarin en  
önemli ayirdedici özelligi aklin ta kendisiydi. Ancak duyularimiz olmadan akil "bos" kalirdi.  
Yani insanlarin dogustan gelme "fikirleri" yoktu.  
Biçimler seylerin özellikleridir  



 
Aristoteles Platon'un idea ögretisine karsi olan tavrini böylece ortaya koyduktan sonra,  
gerçekligin biçim ve özdegin birligi olan degisik pek çok seyden olustugunu söyler. "Özdek"  
bir seyi olusturan madde, "biçim" ise seylerin kendine özgü özellikleridir.  
Kanatlarini çirparak dolasan bir tavuk düsün Sofi! Iste tam da kanat çirpmaktir tavugun  
"biçimi" - ve de gidaklamak ve yumurtla-  
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mattir! Tavuk "biçimi" ile tavugun özgün türsel özellikleri ya da tavu-5un yaptiklari  
kastedilmektedir. Tavuk öldügü yani kanat çirpmayi biraktigi zaman, tavugun "biçimi" de  
yokolur. Geriye kalan sey tavugun "özdegi"dir (acikli seyler bunlar, degil mi Sofi?) ki buna  
da artik «tavuk" diyemeyiz.  
Daha önce de söyledigim gibi, Aristoteles dogadaki degisimlerle çok ilgiliydi. "Özdek"te her  
zaman bir "biçim" olabilme olanagi yatar. "Özdek" bu içkin olanagi gerçeklestirebilmek için  
ugrasir. Aristoteles'e göre dogadaki her türlü degisim, özdegin "olanaklilik"tan "gerçeklige"  
dönüsmesidir.  
Tamam, tamam... Biraz daha açmaya çalisacagim Sofi. Su komik hikâyeyle söze baslamayi  
deneyeyim: Bir zamanlar koca bir granit parçasinin üzerine egilip çalisan bir heykeltras  
varmis. O biçim-siz kayayi günlerce oymus, kazimis durmus. Bir gün yanina bir çocuk  
yaklasmis ve: "O kayanin içinde ne arayip duruyorsun?" diye sormus. Heykeltrasin bu soruya  
yaniti: "bekle ve gör!" olmus. Birkaç gün geçip çocuk tekrar heykeltrasin yanina geldiginde,  
artik heykeltras o koca granit parçasindan çok güzel bir at heykeli ortaya çikarmis. Çocuk  
hayranlikla ata bakip heykeltrasa dönerek demis ki: "Peki ama kayanin içinde at oldugunu  
nereden biliyordun?"  
Evet, nereden biliyordu? Heykeltras bir bakima granitin içerisinde atirt biçimini görmüstü.  
Çünkü bu granit blogunda bir ata dönüsme olanagi vardi. Aristoteles, aynen bu sekilde,  
dogadaki tüm seylerin belli bir "biçimi" gerçeklestirme ya da olusturma olanagina sahip  
olduklarini söylüyordu.  
Tekrar yumurta ile tavuga dönelim. Bir tavuk yumurtasi bir tavuga dönüsme olanagini içinde  
tasir. Ancak bu tüm yumurtalarin bir gün tavuk olacagi anlamina gelmez. Çünkü bir takim  
yumurtalar, içkin "biçim"lerini gerçeklestiremeden kahvalti sofrasinda rafadan yumurta ya da  
omlet olup giderler. Ancak bir tavuk yumurtasindan bir kaz olamayacagi da ortadadir. Çünkü  
tavuk yumurtasinda bu olanak yoktur. Dolayisiyla bir seyin "biçimi" hem ondaki olanaklari  
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hem de sinirlamalari belirler.  
Aristoteles seylerin "biçim" ve "özdek'Merinden söz ederken sadece canlilari ele almaz.  
Tavugun "biçim" i nasil kanat çirpip yumurta yumurtlamaksa, bir tasin biçimi de yere  
düsmektir. Nasil tavuk kanat çirpmadan duramazsa, tas da yere düsmeden duramaz. Tasi alip  
çok yükseklere atabilirsin, ancak yere düsmek onun dogasinda oldugu için tasi ta Ay'a kadar  
atmayi basaramazsin. (Bu deneyi yapmaya kalkarsan aman dikkat et! Çünkü tas öç almaya  
kalkisacak olursa altinda kalanin vay haline!)  



 
Ereksel neden  
Tüm canli ve cansiz seylerin "olanaklarini belirleyen bir "biçim"e sahip olduklari bahsini  
kapamadan önce, Aristoteles'in dogadaki nedensellik iliskileri konusunda oldukça ilginç bir  
görüsü oldugunu da eklemeliyim.  
Günümüzde, sunun ya da bunun "nedeni" derken bir seyin nasil meydana geldigini kastederiz.  
Camin kirilma nedeni Petter'in cama bir tas atmis olmasidir veya bir ayakkabinin  
varolmasinin nedeni ayakkabicinin deri parçalarini birbirine dikmis olmasidir. Ancak  
Aristoteles'e göre dogada çesit çesit neden vardir. O toplam dört tür nedenden sözeder.  
Bunlarin içinde onun "ereksel neden" dedigi nedeni anlamak en önemlisidir.  
Cam kirma örneginde Petter'in cama niçin tas attigini sormak dogaldir. Burada Petter'in cama  
tas atmaktaki amacini sorariz. Amaç ya da "erek" ayakkabi yapiminda da önemli bir rol oynar  
kuskusuz. Ancak Aristoteles dogadaki cansiz süreçlerde de bu tür bir "ereksel neden"  
ariyordu. Bir örnek verelim:  
Yagmur neden yagar, Sofi? Yagmurun bulutlardaki su buharinin soguyup damla seklinde  
yogunlasarak yerçekiminden ötürü yere düsmesiyle olustugunu okulda ögrenmissindir.  
Aristoteles bunu  
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sini egerek onaylardi. "Özdeksel neden", söz konusu su buhari-  
(bulutlarin) tam da hava sogudugunda orada varoluyor olmasi-. «Etken neden" su buharinin  
sogumasidir ve "biçimsel neden" de yagmurun "biçim"inin ya da dogasinin damla damla yere  
düsmek olmasidir. Sen susup baska bir sey söylemezsen, Aristoteles buna ek 0|arak, yagmur  
yagdigini çünkü bitkilerle hayvanlarin büyümek jçin yagmura gereksinimi oldugunu söylerdi.  
"Ereksel neden" ile kastettigi de buydu. Gördügün gibi Aristoteles bir anda yagmur  
damlalarina bir görev ya da bir "amaç" veriyordu.  
Bizse bunu basasagi edip bitkilerin büyüme nedeninin yagmur oldugunu söylüyoruz. Farki  
görüyor musun Sofi? Aristoteles dogadaki her seyde bir amaçlilik oldugunu söylüyordu.  
Yagmur bitkiler büyüsün diye yagar. Portakallar ve üzümler insanlar onlari yesin diye yetisir.  
Bu gün bilim böyle düsünmüyor. Hayvan ve insanlarin varolmasi için yiyecek ve suyun  
gerekli bir kosul oldugunu söylüyoruz. Bu kosullar olmasiydi biz de varolamazdik. Ama  
suyun ya da portakalin amaci degildir bizi beslemek.  
Nedenler hakkindaki görüsleri konusunda Aristoteles'in yanildigini söylemek hevesine  
kapilabiliriz. Ancak acele etmemekte yarar var. Pek çok insan, Tanri'mn dünyayi üzerinde  
insanlarla hayvanlar yasasin diye yarattigina inanir. Buna bagli olarak, insanlarla hayvanlarin  
yasamak için suya ihtiyaci var diye irmaklarda su aktigi iddia edilebilir. Ama burada Tanrimn  
erek ya da amacindan sözedi-yor oluruz, bize iyilik etmek isteyen yagmur damlalarindan ya  
da irmak suyundan degil!  
Mantik  



 
"Biçim" ve "özdek" kavramlari arasindaki fark, Aristoteles'in insanlarin dünyadaki seyleri  
tanima sürecini anlatisinda da önemli bir rol  
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oynar.  
Bir seyleri tanimak, onlari bir takim gruplara ya da siniflara ayi. rarak olur. Bir at görürüm,  
bir at daha ve sonra bir at daha... Atlarin hepsi birbirinin ayni olmasa da atlarin hepsinde ortak  
olan bir sey. /ervardir. Iste atlarin hepsinde ayni olan bu sey, atlarin "biçimi'dir. Digerlerinden  
ayri ya da bireysel olan sey atin "özdegi"ne girer.  
Biz insanlar böyle döner durur, gördügümüz her seyi farkli farkli bölmelere yerlestiririz.  
Inekleri bir tür ahira, atlari bir baskasina, do-muzlari domuz agilina, tavuklari kümese  
koyariz. Sofi Amundsen de odasini düzeltirken ayni seyi yapar. "Kitaplari" rafa, "okul  
kitaplari, m" çantasina, "dergileri" komodinin gözüne koyar. Elbiseler özenle katlanip  
dolaptaki yerlerine konur: pantolonlar bir göze, kazaklar bir baska göze, çoraplar bir  
baskasina... Ayni seyi kafamizin içinde de yaptigimiza dikkatini çekerim: tastan, yünden ve  
plastikten yapilmis seyleri birbirinden ayiririz. Canli ve cansiz varliklar, "bitkiler",  
"hayvanlar" ve "insanlar" arasinda fark gözetiriz.  
Izliyor musun Sofi? Aristoteles, doganin "odasi"ni ciddi bir sekilde düzenlemek istiyordu.  
Dogadaki her seyin degisik gruplar ve alt-gruplarda bir araya geldigini göstermeye  
çalisiyordu. (Hermes yasayan bir varliktir, daha ötesi memeli bir hayvandir, daha ötesi bir  
köpektir, daha ötesi bir labrador'dur, daha ötesi erkek bir labra-dor'dur.)  
Odana gidip yerdeki herhangi bir seyi al. Eline aldigin sey ne olursa olsun, bunun kendisinden  
daha yüksek bir düzenin parçasi oldugunu göreceksin. Herhangi bir sinifa koyamadigin bir  
seyle karsilasirsan sasirirsin. Küçük bir yumak gibi bir sey görüp bunun bitkiler sinifina mi,  
hayvanlar sinifina mi yoksa madenler sinifina mi ait oldugunu söyleyemeyeceksen, o seyi  
eline alacagindan süphe ederim.  
Bitkiler sinifi, hayvanlar sinifi ve madenler sinifi deyince aklima bir oyun geldi. Hani  
salondakiler arasindan bir zavalli ebe seçilir ve disari yollanir. O disaridayken digerleri bir  
seyde karar kilarlar. Ebe  
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ri giHnce bu seyin ne oldugunu tahmin etmeye çalisir.  
Odadakiler o an komsunun bahçesinde oynamakta olan "Mons" adli kediyi tutarlar. Ebe içeri  
girip tahmin etmeye baslar. Yala  
<<evet" ya da "hayir" seklinde cevap vermeye izin vardir. Zaval-l ebe iyi bir Aristocu ise (ki  
o zaman ona zavalli denemez!) aralarinda su konusmalar geçer: Somut bir sey mi? (Evet!)  
Madenler sinifindan mi? (Hayir!) Canli mi? (Evet!) Bitkiler sinifindan mi? (Hayir!) hayvan  
mi? (Evet!) Kus mu? (Hayir!) Memeli bir hayvan mi? (Evet!) Hayvanin tümü mü? (Evet!)  
Kedi mi? (Evet!) Mons mu? (Eveeeet! Kahkahalar...)  



 
Iste bu oyunu bulan kisi Aristoteles'dir. Platon'u da "karanlikta saklambaç" oyununun mucidi  
ilan edebiliriz. Demokritos'un da lego oyununun yaraticisi olma serefine sahip oldugundan  
daha önce sö-zetmistik.  
Aristoteles insanlarin kavramlarina bit düzen getirmek isteyen, titiz ve düzenli biriydi. Bu  
yaniyla mantigibh bilim olarak kuran kisi de o oldu. Hangi çikarimlarin ya da kanitlarin  
mantiksal olarak geçerli olduguna iliskin kesin kurallar öne sürdü. Bir örnek bunu açiklamaya  
yeter: Önce "tüm yasayan varliklar ölümlüdür" (1. önerme), sonra da "Hermes yasayan bir  
varliktir" (2. önerme) dersem, bundan pek güzel bir sekilde "Hermes ölümlüdür" sonucunu  
çikarabilirim.  
Aristoteles mantigi kavramlar arasindaki iliskilere dairdir. Bu örnek de "yasayan varlik" ile  
"ölümlü" kavramlari arasindaki iliskiyi gösterir. Aristoteles'in bu çikarimi yüzde yüz dogru  
olsa da bize pek yeni bir sey ögretmedigini kabul etmek durumundayiz. Hermes'in "ölümlü"  
oldugunu zaten biliyorduk. (Hermes bir "köpek" ve bütün köpekler "yasayan varliklardir.  
Bunlar da Eve rest Dagi'nin tepesindeki taslarin tersine "ölümlü"dürler.) Evet Sofi, bu kadar  
mi biliyorduk kuskusuz. Ancak teker teker seylerle gruplar arasindaki iliski her zaman bu  
kadar açik degildir. Arada bir kavramlarimizi söyle bir düzenlemek yerinde olabilir.  
Bir örnek vermekle yetineyim: Minicik fare yavrularinin da tipki  
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koyun ve domuz yavrulari gibi annelerinin memesinden süt mümkün müdür gerçekten? Buna  
pek ihtimal veremesekde bir 43, sünelim: Fare en azindan yumurtlamaz. (En son ne zaman bir  
fare yy. murtasi gördüm acaba?!) Tipki domuzlar ve koyunlar gibi canli y^. rular dogurur.  
Canli yavru doguran hayvanlara memeli hayvan derç ve de memeli hayvan tam da annesinden  
meme emen hayvandir. Do. layisiyla cevabi buluruz. Gördügün gibi yaniti bilmemize ragmen  
söyle bir düsünmemiz gerekti. Bir telas içinde farelerin gerçekten annelerinin memesini  
emdigini unutabildik. Belki de hiç meme emen fare görmedigimiz için. Tabii, fareler insanlara  
yavrularini beslerken görünmekten biraz utanirlar da ondan!  
Doganin merdiveni  
Aristoteles varolusumuza bir "düzen getirirken" öncelikle dogadaki her seyin iki ana gruba  
ayrilabilecegine isaret eder. Bir tarafta tas, yagmur damlasi ve toprak parçasi gibi cansiz  
seyler vardir. Bunlar içlerinde bir degisme olanagi tasimazlar. Bu tür yasamayan seyler ancak  
disaridan etkilerle degisebilirler. Diger tarafta içlerinde degi-sebilme olanagi tasiyan canli  
seyler vardir.  
Aristoteles, "canli seyier"in de iki ana gruba ayrilmasi gerektigini söyler. Yasayan bitkiler ve  
yasayan varliklar. Son olarak "yasayan varliklar" da hayvanlar ve insanlar olarak ikiye  
ayrilabilir.  
Bu siniflamanin açik seçik ve düzenli oldugu konusunda Aristoteles'e hak veriyorsundur.  
Canli ve cansiz seyler, örnegin bir gül ile bir tas arasinda önemli bir fark vardir. Ayni sekilde  
bitkilerle hayvanlar, örnegin bir gül ile bir at arasinda da önemli bir fark vardir. Atla insan  



 
arasinda da böyle bir fark oldugunu ileri sürmek isterim. Ancak bu farklar tam olarak  
nelerdir? Bana bu sorunun yanitini verebilir misin?  
Ne yazik ki cevabini yazip bir kesmesekerle beraber pembe bir  
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rfa koymani bekleyecek zamanim yok, o yüzden kendi sorumu ndim yanitliyorum: Aristoteles  
doga olaylarini siniflarken seyleri özelliklerinden, daha dogrusu onlarin yapabildikleri ya da  
yaptiklari seylerden yola çikiyordu.  
Tüm "canli seylerde" (bitki, hayvan ve insanlarda) gida özümseme, büyüme ve üreme  
yetenegi vardir. Tüm "yasayan varliklarda" (hayvan ve insanlarda) ise buna ek olarak  
çevresindekileri hissede-bilme ve hareket edebilme yetenegi vardir. Tüm insanlarda ise  
bunlara ek olarak düsünebilme ya da duyusal izlenimlerini farkli gruplara ve siniflara  
koyabilme yetenegi vard.ir.  
Dogada keskin sinirlar yoktur. Basit bitkilerden daha karmasik bitkilere, basit hayvanlardan  
karmasik hayvanlara yumusak bir geçis vardir. Bu "merdiven"in en üstünde insan yer alir ki,  
insan Aristoteles'e göre doganin tüm yasamini yasamaktadir. Insanlar, bitkiler gibi büyür ve  
özümser, hayvanlar gibi duygu tasir ve hareket eder ve bunlara ek olarak sadece insanlara  
mahsus olan mantikli düsünme yetenegini tasir.  
Böylelikle insan tanrisal akildan bir nebze tasir Sofi. Evet, tanrisal dedim. Bir takim yerlerde  
Aristoteles, dogadaki tüm devinimleri baslatan bir Tanri olmasi gerektiginden sözeder.  
Böylece Tanri doga merdiveninin mutlak tepesini olusturur.  
Aristoteles Dünya'daki devinimleri yildiz ve gezegenlerin yönettigini düsünüyordu. Ancak  
gökyüzü cisimlerini de hareket ettiren bir sey olmaliydi. Bu güce Aristoteles "ilk devindirici"  
ya da "Tanri" diyordu. "Ilk devindirici"nin kendisi hareket etmez ve o gökyüzündeki  
cisimlerin ve dolayisiyla dogadaki her seyin hareketlerinin "ilk nedenidir.  
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Etik  
Tekrar insana dönelim Sofi! Aristoteles'e göre insan "biçimi" üç tQr ruh barindirir: "bitki  
ruhu", "hayvan ruhu" ve "insan ruhu". Sonra sorar: Insan nasil yasamali? Insanin iyi bir hayat  
sürmesi için neler gerekir? Bu soruyu kisaca söyle yanitlayabilirim: Insan ancak türn yetenek  
ve olanaklarini kullandigi ölçüde mutlu olur.  
Aristoteles üç tür mutluluk oldugunu söyler: Ilk tür mutluluk, ar-zu ve isteklerin oldugu bir  
hayattir. Ikincisi, özgür ve sorumlu bir vatandas olarak varolunan hayattir. Üçüncü tür  
mutluluk ise arastirmaci ve filozof olunan hayattir.  



 
Aristoteles, insanin mutlulugu için bu üç kosulun da bir arada varolmasi gerektigini israrla  
belirtir. Tek yönlülügü reddeder. Ve bu-gün yasasaydi yalnizca bedeni ya da yalnizca akli  
kullanmanin tek yönlülük oldugunu söylerdi kuskusuz. Bu iki uç, dengesiz bir yasam  
biçiminin ifadesiydi ona göre.  
Insanlarla iliskilerimizde de "altin orta"yi tutmaktan sözeder Aristoteles: ne korkak ne  
çilginca atilgan, sadece cesur olacagiz. (Cesaretin azi korkaklik, çogu çilginliktir.) Ne cimri  
ne savurgan, sadece bonkör olacagiz. (Asiri bonkörlük savurganlik, az bonkörlük cimriliktir.)  
Yemek konusunda da ayni sey geçerlidir. Az yemek gibi çok yemek de sakincalidir. Platoncu  
ve Aristotelesçi ahlak, Yunan tip bilimini hatirlatir: yalnizca dengeli ve ölçülü olarak mutlu ya  
da "uyumlu" insan olunur.  
Politika  
Aristoteles'in bu tutumu politik görüslerinde de kendini gösterir. Insan bir "politik varliktir"  
diyen Aristoteles'e göre, insani çevreleyen toplum olmadan gerçek anlamda insan olunmaz.  
Insanin ailesi ve  
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k"vü açlik, sicaklik, evlilik ve çocuk yetistirme gibi temel yasamsal eksilmelerini karsilasa da,  
insanlarin birlikteliginin en gelismis biçimi devlette ifadesini bulur.  
Sonra da devletin nasil organize edilmesi gerektigi sorusu geliyor. (Platon'un "felsefe  
devleti"ni hatirliyorsun, degil mi?) Aristoteles üç iyi devlet türünden sözeder. Bunlarin ilki,  
devletin basinda tek bir kisinin bulundugu monarsidir. Bu devlet biçiminin iyi olabilmesi için  
bastaki kisinin kendi çikarlari ugruna devleti kötüye kullanmamasi gerekir. Bir diger iyi  
devlet biçimi aristokrasidir. Aristokraside devleti yöneten bir grup lider vardir. Bu,devlet  
biçiminin de üç-bes ki-siDIn kasip kavurdugu, bugün cunta denilen idare biçimine 
dönüsmemeye  
özen göstermesi gerekir. Üçüncü iyi devlet biçimi de Aristoteles'in politeia demekle  
kastettigi demokrasidir. Ancak bu yönetim biçiminde de varolan tehlike, bir demokrasinin  
kolayca bir ayaktakimi egemenligine dönüsebilmesidir. (Zalim Hitler Almanya devlet baskani  
olmasaydi da, küçük Naziler, korkunç bir "ayaktakimi egemenligi" olusturabilirdi!)  
Kadinlar konusundaki görüsleri  
Son olarak Aristoteles'in kadinlar konusundaki görüslerinden kisaca bahsedelim. Ne yazik ki  
onun bu konudaki görüsleri Platon'unki-ler gibi iç açici degil. Aristoteles'e göre kadinda bir  
sey eksiktir. Hattâ kadin "eksik bir erkek"tir. Üreme olayinda erkek etkin ve verici iken kadin  
edilgen ve alicidir. Çünkü çocuk erkegin özelliklerini alir, diyordu Aristoteles. Çocugun  
özelliklerinin erkegin tohumunda hazir bekledigini saniyordu. Kadin misir tohumunu alan ve  
büyüten toprak idiyse, erkek "tohum"un ta kendisiydi. Veya "Aristotelesçe" söy-¦eyecek  
olursak, "biçim"i veren erkek, "özdek"le katkida bulunan kadindi.  
Aristoteles gibi akilli bir kisinin cinsiyetler arasindaki iliski  
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konusunda böylesine yanilabilmesi hem sasirtici hem de üzücü e|. bette. Ama bu bize iki sey  
gösteriyor: birincisi, Aristoteles'in kadit), lar ve çocuklar konusunda fazlaca bir pratik  
deneyiminin olmadigi Ikincisi, felsefe ve bilimde yalniz erkeklerin at kosturmasinin ne ka. dar  
sakincali bir sey olabilecegi.  
Üstelik iyice üzücü olan, Platon'un degil, Aristoteles'in cinsiyet, ler üzerine bu görüslerinin  
Ortaçagda da geçerli olmus olmasi. Aym sekilde Kilise de aslinda Incil'de yazili olmayan bu  
kadin görüsünü devraldi. Yoksa Isa hiç de kadin düsmani degildi!  
Simdilik bu kadar! Benden haber almaya devam edeceksin.  
Sofi Aristoteles hakkindaki bu bölümü bir buçuk kez okuduktan sonra kâgitlari sari zarfin  
içine koyup odasinda etrafina bakinmaya basladi. Bir anda odasinin darmadaginik oldugunun  
farkina vardi. Yerde kitaplarla dosyalar saga sola yayilmisti. Elbise dolabindan bir takim  
çoraplar, bluzlar, külotlu çorap ve pantolonlar disari firliyordu. Bütün kirli çamasirlar masanin  
önündeki sandalyenin üzerine koca bir yigin halinde yigilmisti.  
Sofi'nin içinden siddetli bir düzeltme istegi yükseldi. Önce dolabindaki bütün raflari yere  
bosaltti. Ise en temelden baslamak gerekiyordu. Sonra giysilerini teker teker katlayip raflara  
yerlestirmeye basladi. Dolapta yedi tane raf vardi. Raflardan birini iç çamasirlarina, bir  
digerini kisa ve külotlu çoraplanna, bir baskasini pantolonlarina ayirdi. Böylece tüm  
giysilerini, neyi nereye koyacagi konusunda en ufak bir kusku duymadan sirayla yerlerine  
yerlestirdi. Kirli giysilerini de en alt rafta buldugu siyah bir torbaya doldurdu.  
Yalmzca tek bir parçayi ne yapacagini bilemiyordu. Bu, dize kadar gelen beyaz bir çorapti.  
Nereye koyacagini bilmiyordu, çünkü hem çorabin bir teki eksikti, hem de bu çorap zaten hiç  
Sofi'nin olmamisti!  
Durup birkaç dakika beyaz çorabi inceledi. Üzerinde  
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A yazmasa da, Sofi bunun kime ait oldugunu tahmin edebili-rdu. Çorabi dolabin en üst  
rafinda legolann, video kasetinin kirmizi ipek esarbin durdugu torbaya koydu.  
Sira yeri toplamaya gelmisti. Yerdeki bütün kitaplari, dostlari, dergi ve afisleri, tipki felsefe  
ögretmeninin Aristoteles konusunda yazdigi bölümde anlattigi gibi birbirinden ayirarak  
sinifladi. Yerdeki seyleri topladiktan sonra yatagini yapti, sonra da masasini toplamaya giristi.  
En son yaptigi is, Aristoteles hakkindaki kâgitlari güzelce bir araya getirip kâgitlara delik  
açtiktan sonra bunlari bir dosyaya yerlestirmek oldu. Dosyayi da daha önce beyaz çorabi  
koydugu en üst göze yerlestirdi. Sonra bir ara Geçitteki bisküvi kutusunu da alip odasina  
getirecekti.  



 
Bundan böyle bir düzeni olacakti. Bununla yalnizca odasindaki seylerin düzenli olmasini  
kastetmiyordu. Aristoteles'i okuduktan sonra kavramlarinin ve görüslerinin de belli bir düzeni  
olmasi gerektigini anliyordu. Dolabin en üst gözünü bu tür sorulara ayirmisti. Odasinda  
üzerinde tümüyle söz sahibi olmadigi tek sey de, bu gözdü.  
Annesinin birkaç saattir sesi çikmiyordu. Sofi asagiya inip annesini uyandirmadan önce  
hayvanlarina yiyecek vermeye karar verdi.  
Mutfakta balik kavanozunun üzerine egildi. Baliklarin biri siyah, ikincisi portakal rengi,  
üçüncüsü de mavi-kirmiziydi. Adlarini bu yüzden Kara Korsan, Keloglan ve Kirmizi Baslikli  
Kiz koymustu. Bir yandan kavanoza yemlerini bosaltirken bir yandan onlarla konusmaya  
basladi:  
- Siz doganin canlilar bölümüne aitsiniz. Yani gida özümseyebilir, büyüyebilir ve  
üreyebilirsiniz. Daha ötesi siz hayvanlar alemine aitsiniz. Yani hareket edebilir, çevrenize  
bakabilirsiniz- Tam olarak söylemek gerekirse siz baliksiniz, yani so-  
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lungaçlarinizla nefes alir, yasam sularinda ileri geri yüzersi.  
niz.  
Sofi yem kutusunun kapagini kapatti. Havuz baliklarin^ doganin düzeni içerisindeki  
yerlerinden, özellikle de "yasan sulari" teriminden hosnuttu. Simdi sira muhabbet kuslarin,  
daydi. Sofi kuslarin yemek kabina biraz kus yemi koyduktan sonra onlara:  
- Sevgili Edi ile Büdü, dedi. Siz böyle seker muhabbet kus. lan olduhuzsa bu sizin küçük,  
seker muhabbet kusu yumurta-larindan çikmis olmanizdandir. Ve bu yumurtalarda muhab-bet  
kusu olma biçimi varoldugu için tutup birer geveze papagan degil, muhabbet kusu oldunuz.  
Sofi sonra banyoya gitti. Tembel kaplumbagasi burada, büyük bir kutuda duruyordu. Annesi  
her üç, dört banyo yapisinda bir, bir gün su kaplumbagayi öldürüvereceginden sözetse de,  
simdiye kadar bu bos bir tehdit olmanin ötesine geçmemisti. Sofi büyük bir kavanozun  
içerisinden bir salata yapragi alip kutunun içine koydu.  
- Sevgili Govinda, dedi. En hizli hareket eden hayvanlardan biri olmasan da, içinde  
yasadigimiz su dünyanin küçücük bir parçasini görüp yasama sansina sahipsin. Dünyada  
kendini asamayan senin gibi pek çok baska sey oldugunu düsünerek teselli bulabilirsin.  
Serekan disarida farelerin pesinde kosup oynuyor olmaliydi. Çünkü bu onun dogasinda vardi.  
Sofi misafir odasindan geçip annesinin yatak odasina yöneldi. Ortadaki sehpanin üzerindeki  
vazoda fulyalar duruyordu. Sanki Sofi geçerken saygiyla sari çiçeklerini egiyor gibiydiler.  
Sofi bir an durup eliyle fulyalarin kaygan baslarini oksadi:  
- Siz de doganin canlilar bölümüne aitsiniz. Bu açidan içinde durdugunuz vazodan daha üstün  
sayilirsiniz. Ama ne yazik ki siz bunun farkinda olamazsiniz.  
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Sofi annesinin yatak odasina varmisti. Elini derin derin uyumakta olan annesinin basina  
koyup:  
. Sense buradaki en sansli canlilardan birisin anne, dedi. Serekan ya da Govinda gibi yalnizca  
yasayan bir varlik degil, bir insansm. Yani ender bir yetenek olan düsünme yetenegine  
sahipsin.  
- Neler diyorsun sen Sofi?  
Annesi bu kez her seferkinden daha hizli uyanmisti.  
- Bu halinle miskin bir kaplumbagaya benzedigini söylüyordum. Ayrica gururla odami  
düzenlemis oldugumu belirtmek isterim. Elbette bunu felsefi bir dikkatlilikle gerçeklestirdim.  
Annesi yatakta biraz dogruldu ve:  
- Simdi kalkiyorum, dedi. Kahveyi atese koyar misin?  
Sofi annesinin dedigini yapti. Çok geçmeden mutfakta ellerinde kahve, meyve suyu ve  
çikolata oturuyorlardi. Bir süre sonra Sofi:  
- Hiç niye yasadigimizi düsündün mü anne? diye sordu.  
- Ah, hâlâ bunu mu düsünüyorsun?  
- Evet, ama artik sorunun cevabini biliyorum. Insanlar dolanip dursunlar, bu gezegendeki  
seylerin adlarini koysunlar diye varlar.  
- Öyle mi? Bunu hiç düsünmemistim.  
- O zaman ciddi bir problemle karsi karsiyasin. Çünkü insan düsünen bir varliktir ve  
düsünmüyorsan insan degilsin demektir.  
- Sofi!  
- Ya dünyada sadece bitkilerle hayvanlar olsaydi! O zaman "kediler" ile "köpekler"i,  
"fulyalar"la "bektasi üzümü"nü ayirabilecek kimse olmayacakti. Bitkilerle hayvanlar da  
canlidir ama dogadaki seyleri degisik gruplara ve siniflara sadece biz  
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ayirabiliriz.  



 
- Sen benim en acayip kizimsin gerçekten!  
- Eh, herhalde! dedi Sofi. Tüm insanlar biraz gariptir. Ben de bir insan olduguma göre benim  
de garip olmam dogal. Aynca senin tek bir kizin olduguna göre, benim senin en garip kizin  
olmam da dogal.  
- Demek istedigim... bazen beni bu konusmalarinla korkutuyorsun.  
- O zaman seni korkutmak çok kolay demektir. Ögleden sonra Sofi Geçit'e gidip annesi  
görmeden büyük  
bisküvi kutusunu eve getirdi.  
Kâgitlari sirasina koyup delik açti ve bunlari dosyada Aristoteles'in öncesine koydu. Sonra da  
sayfalarin sag üst kösesine sayfa numarasi koydu. Kâgitlarin toplami 50 sayfayi geçmisti. Sofi  
kendi felsefe kitabini yapmaya baslamisti böylece. Kitabi kendi yazmamis olsa da, kitap  
kendisi için yazilmisti.  
Pazartesi gününe ödevlerini yapmaya vakti olmamisti. Belki din dersinden sinav olacaklardi  
ama ögretmenleri onlara hep onlarin ilgi derecelerine ve kisisel degerlendirmelerine agirlik  
verdigini söylerdi. Sofi de bu her iki özellige de sahip olmaya basladigini düsünüyordu.  
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..atesten bir kivilcim...  
Felsefe ögretmeni mektuplari artik dogrudan çitjn oraya yolluyordu ama Sofi pazartesi sabahi  
aliskanlikla yine posta kutusuna bakti.  
Kutu bostu. O da baska bir sey beklememisti ki zaten! Yonca Sokagi'ndan asagi yürümeye  
koyuldu.  
Tam o sirada yerde bir fotograf durdugunu farketti. Mavi bayrakli beyaz bir jipin resmiydi bu.  
Bayragin üzerinde "UN" harfleri vardi. Birlesmis Milletler bayragi degil miydi bu?  
Sofi resmin arkasini çevirince bunun fotografli bir kartpostal oldugunu anladi. Kartin  
arkasinda "Sofi Amundsen eliyle Hilde Möller Knag..." diye yaziliydi. Üzerinde Norveç pulu  
vardi ve 15 Haziran 1990 tarihli, "BM taburu" damgaliydi.  
15 Haziran! Sofi'nin yasgünüydü bu!  
Kartta sunlar yaziliydi:  
Sevgili Hilde! Hâlâ yasgününü mü kutlamaktasin, yoksa artik ertesi gün mü oldu? Hediyenin  
ne kadar süre dayanacagi o kadar önemli degildir. Bir anlamda tüm yasam boyu sürer. Ama  
ben yasgününü bir kez daha kutlamak istiyorum. Belki artik kartlari neden Sofi'ye yolladigimi  
anliyor-sundur. Onun kartlari sana ulastiracagindan hiç kuskum yok. NOT. Annen cüzdanini  



 
kaybettigini anlatti. Içindeki 150 kronu ben sana veririm. Yeni ögrenci kartini da okul  
kapanmadan alabilirsin, degil mi? Sevgiler, baban.  
Sofi asfalta mihlanmis gibi kalakaldi. Bir önceki kart ne zaman  
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damgalanmisti? Içinden bir ses üzerinde kumsal resmi olan o kartin da haziran damgali  
oldugunu söylüyordu. O zaman dik-kat etmemisti demek ki daha gelmesine bir ay olan bu  
tarihe...  
Saatine bakip geri dönerek eve yöneldi. Okula bir gün de geç kalsa ne çikardi yani!  
Kapiyi açip kosarak odasina çikti. Hilde'ye gelen ilk karti kirmizi esarbin altinda buldu. Evet,  
bu kart da 15 Haziran tarihliydi! Sofi'nin yasgünü ve yaz tatilinin bir gün öncesi.  
Jorün ile bulusmak üzere süpermarkete dogru kosarken tüm gücüyle düsünüyordu.  
Hilde kimdi? Babasi nasil olup da Sofi'nin onu bulacagindan bu kadar emin olabiliyordu? Ne  
olursa olsun kartlari dogrudan kizina degil de Sofi'ye yollamasi çok anlamsiz bir seydi. Sofi,  
kartlari dogrudan kizina göndermemesinin kizinin adresini bilmemesinden  
kaynaklanamayacagini varsayiyordu. Bir saka olmasindi bu? Yoksa bu adam yabanci bir kizi  
dedektif ve postaci olarak kullanarak kizina yasgününde sürpriz mi yapmak istiyordu? Bu  
yüzden mi bir aylik süre veriyordu ona? So-fi'yi bir araci olarak kullanmasinin nedeni kizina  
yasgününde yeni bir arkadas hediye etmek olabilir miydi? "Tüm yasam boyunca sürecek"  
hediye Sofi'nin ta kendisi miydi yoksa?  
Eger bu garip kisi Lübnan'da ise Sofi'nin izini nasil bulabilmisti her seyden önce? Bundan da  
ötesi: Sofi ile Hilde'nin iki seyi ayniydi. Birincisi, eger Hilde'nin dogum tarihi dogruysa, ikisi  
de 15 Haziran'da dogmustu. Ikincisi, ikisinin de babasi dünyanin baska köselerindeydi.  
Sofi gizemli bir dünyaya çekilmekte oldugunu hissetti. Belki de kadere inanmak hiç de öyle  
aptalca bir sey degildi! Aman, yavas... böyle sonuçlar çikarmakta acele etmemesi gerekti, her  
seyin dogal bir açiklamasi olabilirdi. Ama Hilde Lille-sand'da oturuyorsa, Alberto Knox nasil  
olup da Hilde'nin cüzdanini ele geçirmisti? Çünkü Lillesand buradan kilometrelerce  
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zaktaydi. Ya Sofi kartpostali nasil olup da yerde bulmustu? Postaci karti tam Sofi'lerin posta  
kutusuna gelmeden yere mi düsürmüstü? Niye tam da bu karti düsürecegi tutmustu peki?  
Sofi'yi görünce:  
. Aklini mi kaçirdin sen? diye bagirdi marketin kösesinde onu beklemekte olan Jorün.  
- Özür dilerim.  



 
Jorün ögretmen gibi sert sert bakarak:  
- Umarim gecikmen için iyi bir nedenin vardir, dedi.  
- Birlesmis Milletler ile ilgili bir mesele bu. Lübnan'da bir düsman birligi yolumu kesti...  
- Hah! Asik olmussun sen, hepsi bu! Sonra da tüm hizlariyla okula kostular.  
Çalismaya firsat bulamadigi din dersi sinavi üçüncü derste yapildi. Sinav kâgidinda su sorular  
yaziliydi:  
Dünyagörüsü ve hosgörü  
1. Önce bir insanin bilebilecegi seylerin, sonra da bir insanin yalnizca inanabilecegi seylerin  
birer listesini yapin.  
2. Bir insanin dünyagörüsünü olusturmada rol oynayan etmenlerden birkaçini belirtin.  
3. Vicdan ne demektir? Tüm insanlar ayni derecede mi vicdanlidirlar?  
4. "Deger önceligi" ile kastedilen nedir?  
Sofi yazmaya baslamadan önce uzun süre oturup düsündü. Alberto Knox'dan ögrendiklerinin  
bir kismini kullanabilir miydi acaba? Uzun süredir din dersi kitabinin kapagini açmadigi için  
tek çaresi de buydu galiba. Ve bir kez yazmaya baslayinca cüm-'eleri birbirini kovalamaya  
basladi.  
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Sofi bilebildigimiz seyler listesine, Ay'in kocaman bir pey. nir kalibi olmadigini, Ay'in  
arkasinda çukurlar oldugunu, hem Sokrates'in hem de Isa'nin ölüme mahkûm edilmis  
olduklarini tüm insanlann er veya geç öleceklerini, Akropolis'teki büyük tapinaklarin Î.Ö.  
besinci yüzyilda yapilan Pers Savaslarindan sonra insa edilmis olduklarini ve Yunanlilarin en  
önemli kâhinlerinin Delphoi'deki kâhin oldugunu yazdi. Inançla ilgili konular olarak da diger  
gezegenlerde hayat olup olmamasi, Tanri'nin varolup olmadigi, ölümden sonra bir hayat olup  
olmadigi ve Isa'nin gerçekten Tanri'nin oglu mu yoksa yalnizca akilli bir insan mi oldugu  
konularindan bahsetti. Son olarak da, "bilemedigimiz kesin olan bir konu evrenin nasil  
olustugudur," dîye yazdi. "Evreni büyük bir silindir sapkadan çikarilan koca bir- tavsan olarak  
düsünebiliriz. Filozoflar Büyük Sihir-baz'in gözlerinin ta içine bakabilmek için tavsanin ince  
tüylerine tirmanmaya çalisirlar. Bunu basarip basaramayacaklari bir soru isaretidir. Ancak  
aralarindan en azindan bir kisi tavsanin tüylerinin üzerine çikmayi basarabilirse, digerlerinin  
de onu takip edeceklerine ve bir gün hepsinin basariya eriseceklerine ben kisisel olarak  
inaniyorum. NOT. Incil'de de bize tavsanin ince tüylerini hatirlatan bir sey var: Babil Kulesi.  
Sihirbaz, henüz yarattigi beyaz tavsanin sirtina tirmanmaya çalisan insanlardan hoslanmadigi  
için kuleyi yerle bir etmisti.  
Sonra sira ikinci soruya geldi: "Bir insanin dünyagörüsünü olusturmada rol oynayan  
etmenlerden birkaçini belirtin." Bunda elbette yetistirmenin ve çevrenin rolü* çok büyüktü.  



 
Platon döneminde yasayan insanlarla bugünkülerin dünya görüsleri birbirinden farkliydi,  
çünkü içinde yasadiklari zaman ve çevre ayni degildi. Bundan baska insanlarin yapmayi  
seçtikleri seyler de önemliydi. Ve dünyagörüsünü belirleyen bir baska önemli etmen de  
insanin akliydi. Akil çevrenin belirledigi bir sey degil, her insanda ortak olan bir özellikti.  
Belki, çevre ve sosyal  
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kosullar Platon'un magarasinda hüküm süren seyler olarak görülebilirdi. Öte yandan her insan  
aklini kullanarak magaranin karanligindan kurtulabilirdi. Ancak bu, oldukça cesaret  
gerektiren bir eylemdi. Akimi kullanarak kendi çaginda geçerli olan inanislarin ötesine  
geçebilen Sokrates buna iyi bir örnekti. Sofi son olarak sunlari yazdi: "Günümüzde ayri  
ülkelerden ve kültürlerden insanlar hizla bir araya gelmekte. Örnegin ayni apartmanda  
Hiristiyan, Müslüman ve Budist aileler bir arada yasamakta. Bu durumda neden herkesin ayni  
seye inanmadigini sorgulamaktansa birbirlerinin inancina hosgörüyle bakmak daha da önem  
kazaniyor."  
Evet, evet... Felsefe ögretmeninden ögrendikleriyle hiç degilse bir parça yol katettigini  
hissediyordu Sofi. Buna biraz dogustan sahip oldugu aklini, biraz da baska baglamda duyup  
okuduklarini ekleyebiliyordu.  
Üçüncü soruya geçti "Vicdan ne demektir? Tüm insanlar ayni derecede vicdan sahibi  
midirler?" Bu konuda sinifta epeyce konusmuslardi. Sofi sunlari yazdi: "Vicdan, insanlann  
neyin dogru ve neyin yanlis oldugunu ayirdedebilme yetenegidir. Benim kisisel görüsüme  
göre tüm insanlar bu yetenege sahiptir. Yani vicdan dogustan gelme bir seydir. Sokrates de  
ayni seyi söyleyecektir. Ancak vicdanin söyledigi sey insandan insana epeyce degisebilir. Bu  
noktada Sofistlerin hakli görüsleri oldugunu belirtmek gerek. Sofistlere göre neyin dogru  
neyin yanlis oldugu insanin içinde yasadigi çevre tarafindan belirlenen bir \ seydi. Öte yandan  
Sokrates ise vicdanin tüm insanlarda ayni oldugunu söylüyordu. Belki ikisi de hakliydi.  
Kendilerini çiplak göstermenin yanlis bir sey oldugunu düsünmeyen pek çok insan vardir. Öte  
yandan hemen hemen her insan baskalanna kötü davranmayi vicdanina yediremez. Altini  
çizmek gereken bir baska konu, vicdana sahip olmanin onu kullanmak anlamina gelmedigidir.  
Bazi durumlarda bir insan tamamen vicdan-  
143  
SOFÎ'NIN DÜNYASI  
sizca davraniyormus gibi görünebilir, ancak iyice gizlenmis de olsa bu kisilerde de bir tür  
vicdan vardir benim kisisel görüsü, me göre. Ayni sekilde bazi insanlar tamamen akilsiz  
görünseler de bu akillarini kullanmadiklari içindir. NOT. Akil ve vicdan kasa benzetilebilir.  
Kas da çalistmlmazsa giderek zayiflar."  
Geriye tek bir soru kalmisti: "'Deger önceligi' ile kastedilen nedir?" Bu konuyu da çok  
konusmuslardi sinifta son zamanlarda. Örnegin araba kullanmak, bir yerden bir yere çabucak  
gidebilmeyi sagladigi için degerli bir sey olarak görülebilirdi. Ancak araba kullanmak  
ormanlara zarar veriyor, dogayi kirletiyorsa insan bir "deger seçimi" yapmak zorunda kalirdi.  
Bu konuyu oldukça derinlemesine düsündükten sonra Sofi, saglikli ormanlarin ve temiz  



 
doganin ise çabuk gidip gelmekten daha önemli oldugu sonucuna varmisti. Buna daha baska  
örnekler de veren Sofi son olarak, "Kisisel olarak felsefenin Ingilizce dilbilgisin-den daha  
önemli bir ders olduguna, bu yüzden ingilizce saatlerini biraz azaltip ders planina felsefeyi de  
almanin akillica bir deger önceligi olduguna inaniyorum."  
En son teneffüste ögretmen Sofi'yi kenara çekti:  
- En üstlerde oldugu için senin kâgidini okudum bile, dedi.  
- Umarim sizi biraz düsündürmüstür.  
- Benim de seninle konusmak istedigim konu buydu. Cevaplarin pek çok bakimdan son  
derece olgun, hem de insani sasirtacak kadar olgun Sofi! Ve de kendine özgü. Peki ama ya  
dersi çalismis miydin?  
Sofi konuyu çevirdi:  
- Siz hep kisisel yorumlara agirlik verdiginizi söylerdiniz.  
- Evet, ama... Her seyin de bir siniri var!  
Sofi dogruca ögretmeninin gözlerinin içine bakti. Son günlerde basina gelenlerden sonra bunu  
yapmaya hakki oldugunu hissediyordu:  
- Ben felsefe okumaya basladim, dedi. Bu da insanin kendi  
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düsünceleri için iyi bir temel olusturuyor.  
. Ama sinav kâgidini degerlendirmek benim için kolay olmayacak. Bir yaniyla Zayif, bir  
baska yaniyla Pekiyi verilecek bir kâgit!  
Sofi o ögleden sonra okuldan eve gelir gelmez çantasini bir köseye atip dogru Geçit'e kostu.  
Kalin agaç köklerinin üzerinde sari bir zarf duruyordu. Zarfin kenarlari kuru olduguna göre  
flernies zarfi getireli epeyce olmus demekti.  
Zarfi alip eve girdi. Hayvanlarini doyurduktan sonra odasina çikti. Yatagina oturup  
Alberto'nun mektubunu açti ve okumaya basladi:  
Helenizm  
Son haberlesmemizden bu yana umarim iyisindir Sofi! Artik Sokra-tes, Platon ve  
Aristoteles'i, dolayisiyla Avrupa felsefesinin temel taslarini biliyorsun. Bu yüzden bundan  
sonra beyaz zarfin içinde yolladigim düsünme ödevlerine son. Okulda yeterince ödev ve  
sinavla ugrasiyorsun zaten sanirim.  



 
Simdi, Aristoteles'in yasadigi I.Ö. dördüncü yüzyildan, Ortaçagin basladigi I.S. 400 yilina  
kadarki uzun dönemden sözedecegim. "Isa'dan Önce" ve "Isa'dan Sonra" terimlerini  
kullandigima dikkatini çekmek isterim. Çünkü bu dönemin en önemli ve ilginç olayi tam da  
Hiristiyanligin kendisidir.  
Aristoteles I.Ö. 322 yilinda öldü. Bu dönemde Atina da öncülük rolünü kaybetti. Bunda hiç  
kuskusuz Büyük Iskender'in (356-323) fetihlerinin yarattigi büyük politik degisimlerin önemli  
rolü olmustu.  
Büyük Iskender Makedonya kraliydi. Aristoteles de Makedonya'liydt,  
hattâ bir ara genç Iskender'in ögretmenligini de yapmisti.  
perslere karsi kesin galibiyetin sahibi Büyük Iskender'dir. Bundan  
a ötesi Sofi, sayisiz seferleriyle o Misir'dan Hindistan'a kadar tüm  
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HELENIZM  
Dogu'yu Yunan uygarligiyla kaynastirmistir.  
Burada insanlik tarihinde yeni bir çag baslar. Yunan kültürü v6 Yunan dilinin egemen oldugu  
yeni bir dünya olusur. Yaklasik olar^ 300 yil süren bu döneme Helenizm diyoruz. "Helenizm"  
ile hem bu çagin kendisi, hem de üç büyük Helenistik uygarlik olan Makedonya Suriye ve  
Misir'da egemen olan Yunan agirlikli kültür kastedilmeli dir.  
I.Ö. 50 yillarinda askeri ve politik güç Roma'nin eline geçti. Bu yeni süper güç sirayla tüm  
Helenistik kentleri zaptetti ve böylece Ba-ti'da Ispanya'dan Asya'nin içlerine kadar Roma  
kültürü ve Latince geçerli oldu. Bu döneme de Roma dönemi ya da Geç Antik Çag diyoruz.  
Ancak su noktanin altini çizmelisin: Romalilar Helen dünyasini ellerine geçirene dek, Roma  
bir Yunan kültür eyaleti olarak varo-lagelmisti. Dolayisiyla Yunan kültürü ve Yunan felsefesi,  
Yunan politik gücü ortadan kalktiktan çok sonra da önemli rolüne devam etmisti.  
Din, felsefe ve bilim  
Helenizmin belirgin özelligi, bu çagda degisik ülkeler ve bunlarin kültürleri arasindaki  
farklarin ortadan kalkmis olmasidir. Bu dönemden önce Yunanlilar, Romalilar, Misirlilar,  
Babilliler, Suriyeliler ve Pers-ler bugün "ulusal din" dedigimiz çerçeve içinde kendi  
tanrilarina tapiyorlardi. Helenistik dönemde tüm kültürler bir dinsel, felsefi ve bilimsel  
görüsler yumagi içinde birbirine karisti.  
Bir baska deyisle sehir meydaninin yerini dünya arenasi aldi. Eskiden de sehir meydaninda  
pek çok mal, pek çok görüs ve fikir bi' araya gelirdi. Simdi yeni olan sey bu mallarin ve  
fikirlerin tüm dünyadan bir araya gelmesiydi. Böylece pek çok dil bir arada ses vermeye  
basladi.  



 
Yunan fikirlerinin Yunan kültür sinirlarinin çok ötesine tastigi1**  
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gözettik. Bunun yaninda bu kez, Dogu tanrilarinin Akdeniz ülke-)erj inancina katildigini  
görüyoruz. Tanrilarini ve dinsel görüslerini ski medeniyetlerin pek çogundan alan yeni dinler  
olustu. Buna Uz-lasirvcilikya da dinlerin karisimi diyoruz.  
Bu dönemden önce insanlar kendi toplumlarina, kendi sehir devletlerine siki sikiya  
bagliydilar. Yavas yavas sinirlar ve ayrimlar ortadan kalktikça, pek çoklari yasam  
görüslerinden süpheye kapildilar, çeliskiye düstüler. Geç Antik Çaga genel olarak dinsel  
süpheler, kültürel çözülüsler ve karamsarlik damgasini vurdu. "Dünya eskidir," dendi. . '  
Helenizmdeki dinlerde ortak olan sey, insanin nasil ölümsüz olabilecegi üzerine birer  
ögretilerinin bulunmasiydi. Bu ögreti çogunlukla bir sirdi. Bu gizli ögretiyi edinerek ve belli  
bir takim törenlerden geçerek insan ölümsüzlüge ve sonsuz bir yasama kavusabilirdi. Öte  
yandan evrenin gerçek dogasina dair bir sezgi, ruhun kurtulusunda dinsel bir tören kadar  
önemli bir rol oynayabilirdi.  
Yeni dinlerden sözettik simdiye dek Sofi. Bunun yaninda felsefede giderek "kurtulus" ve  
yasam tesellisi yolunda ilerledi. Felsefi sezgi yalnizca kendi basina bir deger olusturmuyor,  
insanin ölüm korkusu ve karamsarliktan kurtulusuna hizmet ederek bir önem kazaniyordu.  
Böylelikle din ile felsefe arasindaki sinirlar da yavas yavas silindi.  
Genel olarak Helenizm felsefesinin özgün bir felsefe olmadigini söylemek mümkün. Yine de  
bahsettigimiz Atinali üç filozof pek çok felsefi akim için önemli bir esin kaynagi olusturdu.  
Bu akimlara birazdan kisaca deginecegim.  
Helenizmde bilimde bir çok kültürün bir araya gelmesinden etkilendi. Bu alanda Misir'daki  
Iskenderiye kenti Dogu ile Bati'nin bulustugu bir nokta olarak önem kazandi. Atina Platon ve  
Aristoteles sonrasi okullarla felsefi baskent olmaya devam ederken, Iskenderiye bilimin  
merkezi oldu. Büyük kütüphanesiyle bu kent matematik, astronomi, biyoloji ve tip  
bilimlerinin merkezi haline geldi.  
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Helenistik kültür günümüz dünyasiyla karsilastirilabilir. 20 yüzyila da giderek birbirine daha  
da açilan bir dünya toplumu dan> gasini vuruyor. Yine çagimizda din ve yasam görüsü  
konularinda önemli devrimler gerçeklesti. Zamanin baslangici olarak aldigimi; yillarda  
Roma'da nasil Yunan, Misir ve Dogu tanri kavramlari bir ara-da karsimiza çikiyorsa, bugün  
de büyük Avrupa kentlerinde dünya, nin degisik köselerinden pek çok farkli dinsel görüsü bir  
arada bulmak mümkün.  
Günümüzde de eski ve yeni dinlerin, felsefe ve bilim karisimlarinin "yasam görüsü pazarinda"  
yeni seçenekler sunmak üzere nasil bir araya gelebildigini görüyoruz. Bu "yeni bilgi" aslinda  
eski düsünce parçalarindan olusmakta ve kökü Helenizme dek uzanmaktadir.  



 
Daha önce de belirttigimiz gibi, Helenistik felsefe Sokrates, Platon ve Aristoteles tarafindan  
öne sürülen konularla ugrasti. Bunlarda ortak olan sey, insanlarin nasil iyi bir hayat sürüp  
ölebilecekleri-ne bir cevap aramalariydi. Yani gündemdeki konu etikti. Bu yeni dünya  
toplumunda da en önemli felsefi proje etik oldu. Soru, gerçek mutlulugun ne oldugu ve bunun  
nasil elde edilecegi sorusuydu. Simdi bu soruya cevap arayan dört degisik akimdan  
sözedecegiz.  
Kinikler  
Sokrates'in bir gün pazarda bir tezgâhin önünde durup söyle dedigi anlatilir: "Ne kadar çok  
sey var hiç mi hiç isime yaramayan!"  
Bu sözler Atina'da I.Ö. 400 yillarinda Anthisthenes tarafindan kurulan kinik felsefeyi çok  
güzel özetler. Anthisthenes Sokrates'in ögrencisi olup onun en çok kanaatkârlik ögretisinden  
etkilenmistir-  
Kinikler gerçek mutlulugun maddi olanaklar, politik güç ya da sagliklilik gibi dis  
özelliklerden olusmadigini vurgularlar. Onlara göre gerçek mutluluk bu tip rastlantisal ve  
geçici seylere bagimliliktan kurtulmakla edinilir. Mutluluk tam da bunlara dayanmadigi için  
her-  
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; tarafindan elde edilebilir. Bir kez ele geçirilince de elden gitmez, «inikler arasinda en çok  
taninmis olani Anthisthenes'in ögrencisi Diogenes'dir. Diogenes'in kilden bir fiçi içinde  
yasadigi ve bir aba» bir baston ve bir ekmek torbasindan baska hiçbir seyi olmadigi söylenir-  
(Bu durumda elinden mutlulugunu almak pek de kolay bir is olamazdi elbette!) Bir keresinde  
Diogenes fiçisinin önünde yatmis güneslenirken Büyük Iskender onu görmeye gelir.  
Diogenes'in önünde durup bu bilge kisinin kendisinden istedigi ne varsa onu dilemesini, her  
türlü istegini hemen yerine getirecegini söyler. Diogenes'in buna cevabi: "Gölge etme, baska  
jhsan istemem!" olur. Çünkü Diogenes kendisinin o büyük komutandan hem daha zengin,  
hem daha mutlu oldugunu biliyordu. Istedigi her seye sahip degil miydi zaten!  
Kinikler insanin saglikli olmaya kafa yormalarinin gerekmedigini söylüyorlardi. Aci ve ölümü  
dert etmeye de gerek yoktu. Ayni sekilde baskalarinin açilariyla da ilgilenmiyorlardi.  
Günümüzde de "kinik" ve "kinizm" sözcükleri baskalarinin dertlerini umursamamak  
anlaminda kullanilir.  
Stoacilar  
Kinikler Atina'da I.Ö. 300 yillarinda ortaya çikan Stoaci felsefeyi etkilediler. Stoaciligin  
kurucusu aslen Kibrisli olup bir deniz kazasindan sonra Atina'daki Kiniklere katilan  
Zenon'dur. Zenon derslerini sütunlu bir yolda verirdi. "Stoaci" terimi Yunanca sütunlu yol  
anlamina gelen stoa sözcügünden türemistir. Stoacilik daha sonra Roma kültüründe çok  
önemli bir yer kazanmistir.  



 
Herakleitos gibi Stoacilar da tüm insanlarin ortak bir dünya mantiginin ya da "logos"un bir  
parçasi oldugunu savunuyorlardi. Her bir insan minyatür bir dünya; "makro kosmos"un  
"mikro kosmos", "büyük evren"in "küçük evren" olarak yansimasiydi.  
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Bu düsünce, genel geçer bir ölçü, "dogal bir hak" oldugu düsün, cesini dogurdu. Dogal hak  
insanin ve evrenin zamandan bagimsi aklina dayandigi için, zamana ve mekâna bagli olarak  
degismeye bir seydi. Yani Stoacilar bu noktada Sofistlere karsi Sokrates'in gg. rüslerini  
paylasiyorlardi.  
Dogal hak tüm insanlari, dolayisiyla köleleri de kapsar. Degisi devletlerin hukuk kitaplarini  
Stoacilar doganin kendisinde buluna» bir "hak"kin eksik kopyalari olarak gördüler.  
Stoacilara göre tek insanla evren arasinda bir fark olmadigi gibi, "ruh" ile "madde" arasinda  
da bir fark yoktu. Yalnizca tek bir doga vardi. Bu anlayisa "Bircilik" (Monizm) diyoruz.  
(Bircilik, örnegin Pla-ton'da karsimiza açikça çikan " Ikicilik'in (Dualizm) ya da gerçekligi  
ikiye ayiran görüsün karsitidir.)  
Zamaninin tipik örnekleri olan Stoacilar gerçek anlamda birer "kozmopolif'tiler. Çagdas  
kültüre "fiçi filozoflarindan" (Kiniklerden) çok daha açiktilar. Insanin toplum içindeki  
yasamina önem verip politikayla ugrasiyorlardi. Pek çoklari, örnegin Roma imparatoru  
Marcus Aurelius (121-180), devlet görevlerinde yer aliyorlardi. Cice-ro (I.Öl 104-43) basta  
olmak üzere bir çok Stoaci, Roma'da Yunan kültürü ve felsefesinin yayilmasina katkida  
bulundular. "Hümanizm" yani deger ölçüsü olarak insan'i koyma kavraminin kurucusu da 
Cicero'dur.  
Stoaci Seneca (I.Ö.4 - I.S. 65) da bundan birkaç yil sonra "insan, insan için  
kutsaldir" demistir. Bu deyis o günden bu yana Hümanizmin slogani olagelmistir.  
Stoacilar ayrica tüm dogal süreçlerin -örnegin hastalik ve ölümün- doganin müdahale  
edilemeyen yasalarini izledigini söylerler. Insan bu yüzden kaderine boyun egmeyi  
ögrenmelidir. Hiçbir sey rastlantiya dayanmaz. Her sey zorunluluktan dogar, kaderden sikâyet  
etmek hiçbir ise yaramaz, derler. Hayâtin güzel yanlari da sakin olarak karsilanmalidir. Bu  
noktada Stoacilar, dis özelliklere itibar etmeyen Kiniklerle benzesirler. Günümüzde de hâlâ  
duygularina kapilip gitmeyen birinden bahsederken "Stoaci dinginlik" deyim1 kullanilir.  
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Epikurosçular  
önce gördügümüz gibi, Sokrates insanin nasil mutlu bir hayat uyabilecegini sorguluyordu.  
Kinikler ve Stoacilar Sokrates'in bu oruya cevabini maddi degerlerden uzak durmak seklinde  
yorumladilar. Ancak Sokrates'in Aristippos adinda bir baska ögrencisi daha vardi ki o,  
yasamin amacinin mümkün oldugunca çok haz almak olmasi gerektigine inaniyordu. "En  
üstün iyilik nazdir" ve "en büyük kötülük acidir" diyordu. Böylece her türlü acidan uzak  
durmaya yönelik bir yasama sanati gelistirmek istiyordu. (Kiniklerin ve Stoacilarin amaci  
acilara dayanmakti. Bu da acifardan uzak durmak gibi bir amaçtan oldukça farklidir.)  



 
I.Ö. 300 yillarinda Epikuros (341-270) Atina'da bir felsefe okulu kurdu (Epikurosçuluk).  
Epikuros Aristippos'un hazci ahlakini gelistirip bunu Demokritos'un atom ögretisiyle  
birlestirdi.  
Epikurosçularin bir bahçede bir araya"geldigi söylenir. Bu yüzden bunlara "bahçe filozoflari"  
da denir. Bahçenin girisinde su sözlerin yazili oldugu bir tabela oldugu da söylenir: "Ey  
yabanci! Burada mutlu olacaksin. Burada haz en üstün iyiliktir."  
Epikuros bir eylemin mutlu sonunun baska birtakim yan etkilere yol açip açmadigini daima  
degerlendirmek gerektigini önemle vurgulardi. Tika basa çikolata yedigin olmussa, ne demek  
istedigimi anliyorsundur. Yoksa sana söyle bir ödev vereyim: Biriktirdigin paralari çikarip  
ikiyüz kronluk çikolata al. (Bu örnegi çikolata sevdigini varsayarak veriyorum.) Ödevi iyice  
anlaman için çikolatalarin hepsini bir anda yemen sart. O müthis çikolatalari yedikten yarim  
saat sonra "yan etki"yle ne demek istedigimi anlarsin saniyorum.  
Epikuros, kisa vadeli bazlarin daha büyük, daha sürekli ve daha yogun nazlarla kiyaslanarak  
degerlendirilmesi gerektigini de söylerdi. (Örnegin bir yil her gün çikolata yemek yerine,  
haftalik harçligini biriktirip sonunda bir bisiklet alabilir ya da yurt disinda pahali bir tatil  
yapabilirsin.) Çünkü hayvanlarin tersine insanlarin geleceklerini  
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planlama yetenegi vardir. "Haz çizelgesi" tutma yetenekleri vardir Lezzetli çikolata bir  
degerdir ama bisiklet ya da Ingiltere turu da öy^  
Epikuros "haz" ile yalnizca bedensel hazzi, örnegin çikolatayi kastetmez. Dostluk, sanat gibi  
degerleri de kasteder. Ayrica yasan> dan haz almanin ön kosullari, Eski Yunan idealleri olan  
kendini denetleme, kanaatkârlik ve ruh dinginligidir. Çünkü arzular denetlen, melidir. Ruh  
dinginligi de acilara gögüs germemizi kolaylastirir.  
Genellikle dinsel süpheleri olan kisiler Epikuros'un bahçesine geliyorlardi. Bu baglamda  
Demokritos'un atom ögretisi dine ve bâtil inançlara karsi güçlü bir araç olusturuyordu. Iyi bir  
hayat sürmek için ölüm korkusunu yenmis olmak da çok önemliydi. Bu konuda Epikuros  
Demokritos'un "ruh atomlari" ögretisine basvuruyordu. Demokritos'un "ölümden sonra bir  
hayat yoktur, çünkü insan ölünce 'ruh atomlari' dört bir yana dagilir" dedigini hatirliyorsundur  
belki.  
Epikuros, gayet basit bir sekilde, "ölüm bizi ilgilendirmez," diyordu. "Biz varoldugumuz  
sürece, ölüm yoktur; ölüm olunca da, biz artik yokuz." (Bu anlamda kimse kendi ölümünden  
aci çekemez.)  
Epikuros kendi kurtulusçu felsefesini "dört ilaç" adini verdigi su dört noktada özetledi:  
Tanrilardan korkmamiz gerekmez. Ölümden kaygi duymamiz gerekmez. Iyiyi elde etmek  
kolaydir. Korkunç olana katlanmak kolaydir.  



 
Bu, Yunan felsefesinde felsefenin görevini tibbin göreviyle karsilas-tirisin ilk örnegi degil. Ve  
yine burada da amaç, insani dört önemli ilaç barindiran "felsefi bir seyyar eczane" ile  
donatmak.  
Epikurosçular Stoacilarin tersine politika ve toplumsal yasamla fazla ilgilenmediler.  
Epikuros'un ögüdü, "gizli yasa!" idi. Onun "bahçe"sini de günümüzün kolektif yasama  
biçimiyle karsilastirabiliriz belki. Günümüzde de kocaman toplum içinde siginacak bir ada,  
bir "liman" arayan çok kimse var.  
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Epikuros'dan sonra pek çok Epikurosçu kendilerini tek yanli bir zevk düskünlügü yönünde  
gelistirdiler. Amaç giderek "bu ani ya--aj"ya dönüstü. Günümüzde de "Epikurosçu"  
sözcügünün "gününü gün eden insan" anlaminda kullanildigi olur.  
Yeni Platonculuk  
Kinikler, Stoacilar ve Epikurosçularm köklerinin nasil Sokrates'e ulastigini gördük. Bunlar  
ayni zamanda Herakleitos ve Demokritos gibi Sokrates öncesi filozoflara da yöneldiler. Geç  
Antik Çagin en önemli felsefi akimlarindan biri de, özellikle Platon'un idea ögretisinden  
esinlenmistir. Bu yüzden bu akima Yeni Platonculuk diyoruz. En önemli Yeni Platoncu  
filozof, Iskenderiye'de egitim gördükten sonra Roma'ya yerlesen Plotinos'dur (yaklasik olarak  
205-270). Plotinos'un yüzyillardir Yunan felsefesiyle Dogu Gizemciliginin bulusma noktasi  
olmus olan Iskenderiye kentinden olusunun altini çizmek gerekir. Plotinos'un Roma'ya  
beraberinde getirdigi kurtulus ögretisi, bundan daha sonra geçerli olmaya baslayan  
Hiristiyanliga ciddi bir rakip olmustur. Ancak Yeni Platonculugun Hiristiyan tanri-bilimine  
önemli etkileri de olmustur.  
Platon'un idea ögretisini, onun duyular dünyasi ile idealar dünyasini nasil birbirinden  
ayirdigini hatirliyorsundur. Böylelikle insan ruhu ile insan bedenini de birbirinden ayirmis  
oluyordu. Insan böylece iki yönlü bir yaratik haline geliyordu: bedenimiz duyular  
dünyasindaki diger seyler gibi toprak ve tozdan olusuyor, ancak bunun yaninda ölümsüz de  
bir ruh tasiyorduk. Bu fikir Yunanlilar arasinda Platon'dan çok önce de yaygindi. Plotinos da  
Asya'da bulunan benzer görüsleri biliyordu.  
Plotinos'a göre dünya iki kutup arasinda gerilidir. Bir uçta "Bir" diye adlandirdigi tanrisal isik  
yer alir. Plotinos bazen buna "Tanri" da diyordu. Diger uçta ise, "Bir"in isiginin hiç mi hiç  
ulasmadigi mut-  
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lak karanlik vardir. Plotinos'un burada anlatmak istedigi karanliga aslinda varolmadigidir.  
Karanlik yalnizca isigin yoklugudur - evet, varolmayistir. Varolan tek sey "Tanri" ya da  
"Bir"dir. Ancak isik ya-vas yavas nasil karanliga dogru yokolursa, tanrisal isinlar da ancak  
belli bir yere dek ulasabilirler.  



 
Plotinos'a göre ruh "Bir"den gelen isikla aydinlanmis, kendine özgü bir varolusu olmayan  
özdek ise karanlikta kalmistir. Dogadaki biçimlerde de "Bir"den solgun izler bulunur.  
Geceleyin yanmakta olan büyük bir ates düsün Sofi! Atesten etrafa yüzlerce kivilcim  
dagilmaktadir. Atesin etrafi aydinliktir. Kilometreler ötesinden de zayif bir isik görmek  
mümkün olabilir. Daha da uzaklasirsak ates karanlik gecede bir fener kadar ciliz bir isik  
halinde görünür. Atesten uzaklasmaya devam edersek isik bir süre sonra bize ulasamaz.  
Isinlar bir noktada geceye karisir. Ve her yer karanlik olunca hiçbir sey göremeyiz. Artik ne  
gölgeler, ne çizgiler vardir.  
Gerçekligin böyle bir ates oldugunu düsün. Yanan sey Tanri, disaridaki karanlik da insan ve  
hayvanlarin olustugu maddedir. Tan-ri'nin en yakininda tüm yaradilanlarin ana biçimleri olan  
mutlak fikirler yer alir. Her seyin ötesinde insan ruhu "atesten bir kivilcim"dir. Ama dogadaki  
her seyde de tanrisal isiktan bir yansima vardir. Yasayan her seyde, evet bir gülde ya da bir  
çançiçeginde de Tanri pariltisi mevcuttur. Yasayan Tanri'nin en uzaginda da toprak, su ve tas  
yer alir.  
Varolan her seyde tanrisal bir gizem oldugunu söylemek istiyorum. Ayçiçeginin, gelincigin  
böyle parildadigini görebiliriz. Bir kelebegin daldan havalan isinda, bir baligin akvaryumda  
yüzüsünde, bu sinirsiz gizemi biraz daha çok yakalariz. Ancak Tanri'ya en yakinlastigimiz yer  
kendi ruhumuzdur. Bu büyük yasam sirriyla ancak ruhumuzda birlesiriz. Evet, ender de olsa,  
kimi zaman bu tanrisal gizemin kendimiz oldugunu hissederiz.  
Plotinos'un kullandigi imgeler Platon'un magara benzetmesini  
154  
HELENIZM  
ndirir: Magaranin girisine yaklastikça varolan her seyin kökenine daha da yaklasiriz. Ancak  
Platon'un gerçekligi açik bir sekilde ikiye bölüsünün tersine, Plotinos'un düsüncesinde bir  
birlik anlayisi egemendir. Her sey birdir, çünkü her sey Tanri'dir. Platon'un magarasinin en  
derinindeki gölgelerde bile "Bir"in ciliz yansimasini görmek mümkündür.  
Plotinos yasami boyunca birkaç kez ruhunun Tann'yla bir oldugunu hissetti. Buna gizemli  
yasanti diyoruz. Bu tür bir yasantiyi yasayan tek kisi Plotinos degildir. Çaglar ve kültürler  
boyunca pek çok insanin sözettigi bir seydir bu. Bu anin tasvirinde büyük farklar görü-lebilse  
de, çogunda ortak yanlar görebiliriz. Bu ortak noktalarin kimine burada deginecegiz.  
Gizemcilik  
Gizemli yasanti ile insanin Tanri'yla ya da "evrensel ruh"la birlesmesini anliyoruz. Pek çok  
din Tanri'yla Tanri'nin yarattiklari arasinda bir uçurum oldugunu vurgular. Ancak Gizemciye  
göre böyle bir uçurum mevcut degildir. Gizemci "Tanri'ya ulasmis" ve "Tanri'yla birlesmis"  
kisidir.  
Buradaki ana düsünce, gündelik "ben"in gerçek ben olmadigidir. Çok kisa süren anlarda daha  
büyük bir ben ile ayni oldugumuzu duyariz. Bazi Gizemciler buna Tanri derken, bazilari bunu  
"evrensel ruh", "Doga" ya da "evren" diye adlandirir. Tipki bir su damlasinin denizle  
bulustugu an "kendini kaybetmesi" gibi, Gizemci de bu birlesmenin gerçeklestigi an "kendini  



 
kaybeder", Tanri'da yokolur ya da Tanri'da kaybolur. Hintli bir Gizemci bunu söyle dile  
getiriyor: "Ben varken Tanri yoktu. Simdi Tanri var, ben artik yokum." Hiristiyan Gizemci  
Angelus Silensius (1624-1677) da bu ani söyle anlatiyor: "Ulasinca denize, damla, deniz;  
yükselince Tanri'ya, ruh, Tanri olur." x  
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Belki de "kendini kaybetme"nin pek de hos bir sey olmadigim düsünüyorsundur. Evet Sofi, ne  
demek istedigini anliyorum. Ancak kaybettigin sey kazandiklarinin yaninda öyle önemsizdir  
ki! O an o|. dugun görüntünü kaybedersin ama gerçekte bundan çok daha bu. yük bir sey  
oldugunu anlarsin. Tüm Evren olursun Sofi! Evet, evrensel ruh denen sey sensindir sevgili  
Sofi! Tanri sensindir. Sofi Amundsen'i feda etmek zorunda kalsan da, bu "gündelik ben "in  
zaten bir gün yokolacagmi düsünerek teselli bulabilirsin. Gizemcilere göre senin gerçek  
Ben'in (ki buna ancak kendini bir yana birakarak ulasabilirsin), sonsuza dek yanan müthis bir  
atestir.  
Ancak bu gizemsel deneyim çogu zaman kendiliginden gerçeklesmez. Gizemci Tanri'yla  
bulusmasina "temizligin ve aydinlanmanin yolundan" gitmelidir. Bu yol mütevazi bir yasam  
tarzindan ve degisik meditasyon yöntemlerinden olusur. Amacina ulasan Gizemci haykirir:  
"Ben Tanri'yim" ya da "Ben Sen'im".  
Gizemci ögelere tüm büyük dünya dinlerinde rastlanir. Ve Gizemcilerin gizemsel yasanti  
hakkindaki tasvirleri, kültürel farklari asarak büyük benzerlikler gösterir. Ancak Gizemci  
yasadiklarinin dinsel ya da felsefi yorumunu yapmaya basladiginda kisinin kültürel temeli  
kendini gösterir.  
Bati Mistisizminde -yani Yahudilik, Hiristiyanlik ve Müslümanlikta- Gizemci, karsilastigi  
Tanri'nin kisisel bir Tanri oldugunu vurgular. Tanri dogada ve insanin ruhunda bulunmakla  
beraber, dünyanin çok üstündedir de. Dogu Mistisizminde -yani Hinduizm, Budizm ve Çin  
dininde- ise Gizemcinin Tanri'yla ya da "evrensel ruh"la tam bir birlesme gerçeklestirdigini  
vurgulamak yaygindir. "Ben evrensel ruhum," der Gizemci ya da "ben Tanri'yim". Çünkü  
Tanri dünyadadir ve baska bir yerde degildir.  
Özellikle Hindistan'da Platon döneminin çok daha öncelerinde de Gizemcilik varolmustur.  
Hinduizm fikirlerini Bati'ya getirenlerden biri olan Sivam; Vivekananda bir keresinde söyle  
demistir:  
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"Dünyadaki bazi dinlerin, kendinin disinda kisisel bir Tanri'ya inanmayanlara ateist demesi  
gibi, biz de kendine inanmayana ateist diyoruz. Ateist diye biz, kendi ruhunun yüceligine  
inanmayana diyoruz."  
Gizemsel bir deneyimin etik üzerinde de etkisi olur. Hindistan'in eski devlet baskanlarindan  
Radhakrishnan bir keresinde söyle söylüyor: "Yanindakini kendin gibi seveceksin, çünkü sen  



 
o'sun. Seni ya-nindakinin senden baska biri olduguna inandiran sey, bir yanilsamadan baska  
bir sey degildir."  
Çagimizda hiçbir dine ait olmayan insanlardan da gizemsel deneyimlerden bahsedenleri  
çikmaktadir. Bunlar kendi deyimleriyle aniden "kozmik bilinç" ya da "okyanus hissi"  
yasamislardir. Zamanin disina çikip dünyayi "sonsuzlugun bakis açisindan" gördüklerini  
hissetmislerdir.  
Sofi yataginda dogruldu. Hâlâ bir vücudu olup olmadigini kontrol etmeliydi...  
Plotinos ve Gizemcileri okudukça yavas yavas odada dönmeye baslamis, pencereden çikip  
sehrin üzerinde uçmustu. Sehrin meydanindaki insanlari seyretmis, sonra yasadigi yeryüzünün  
üzerinde dolanip Kuzey Denizi ile Avrupa'dan, asagida Sahra ile Afrika'nin genis steplerinden  
geçmisti.  
Tüm yeryüzü tek bir yasayan canli, bu tek canli da Sofî'nin kendisi olmustu. Dünya benim,  
diye düsündü Sofi. Ona çogu zaman sinirsiz gelen ve korku veren koca evren onun kendi  
beninden baska bir sey degildi. Evren yine büyük, yine hasmetliydi ama bu kadar büyük olan  
ta kendisiydi.  
Bu ilginç duygu çabucak yokoldu ama Sofi bu duyguyu asla unutmayacagindan emindi. Tipki  
bir damla renkli boyanin tüm bir sürahi dolusu suya renk vermesi gibi, içindeki bir sey  
a'nindan disari firlayip diger her seyle birlesmisti sanki.  
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Simdi her sey olup bittikten sonrasi, tuhaf bir rüyadan bas agrisiyla uyanmak gibi bir seydi.  
Sofi biraz hayal kirikligi duyarak vücudunun yataktan kalkisini izledi. Alberto Knox'dau  
gelen bu kâgitlari yüzüstü yatip okumaktan beli agnmisü ama hiç unutmayacagi seyler  
yasamisti.  
Sonunda yerde durmayi basardi. Burada kâgitlan delip dosyasindaki diger konularin yanina  
koydu. Sonra bahçeye çikti.  
Kuslar dünya o an yaratilmis gibi civildasiyorlardi. Eski tavsan kümeslerinin ardindaki hus  
agaçlan açik yesil renkleriyle öyle parlaktilar ki, sanki yaratan henüz bunlan boyamayi  
bitirmemisti.  
Her seyin tannsal bir ben olduguna inanabilir miydi gerçekten? "Atesten bir kivilcim" olan bir  
ruh tasidigina inanabilir miydi? Eger böyleyse, kendisi de tannsal bir yaratik olmus oluyordu.  
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.kendi kendime güçlü bir sansür uyguluyorum...  



 
Felsefe ögretmeninden birkaç gündür mektup gelmiyordu, persembe günü 17 Mayis,  
bayramdi ve okul 18!inde de tatildi. 16 Mayis Çarsamba günü okuldan eve dönerlerken Sofi  
aniden:  
- Çadmmizla kisa bir tatil yapalim mi? diye Jorün'e sordu. Jorün teklifi kabul etti.  
- Olur.  
Birkaç saat sonra, Jorün sirtinda koca sirt çantasiyla Sofilere gelmisti bile. Sofi de çantasini  
hazirlamisti. Sofi'nin çadm-ni alacaklardi. Bundan baska yanlarina uyku tulumu, kalin  
giysiler, altlarina koymak için mat, cep feneri, termos dolusu çay ve bir sürü nefis yiyecek sey  
aliyorlardi.  
Annesi saat 5 siralarinda eve geldiginde, onlara ne yapip ne yapmamalan gerektigine dair bir  
sürü talimat verdi. Nerede kamp kuracaklanni da bilmek istiyordu.  
Çalihorozu Tepesi'nde kamp kuracaklanni söylediler. Belki sabaha çali horozlarinin çiftlesme  
seslerini duyarlardi.  
Sofi'nin kampi burada kurmak istemesinin ardinda yatan baska bir neden daha vardi.  
Hatirladigina göre Çalihorozu Tepesi Binbasinin Evi'ne oldukça yakindi. Sofi'yi yine buraya  
çeken bir seyler vardi, ancak bir daha buraya tek basina gidemeyeceginin de farkinda oldugu  
için Jorün'le beraber olmak isine geliyordu.  
Sofilerin evinin hemen önündeki küçük patikadan asagi dogru yürümeye koyuldular. Bir  
yandan da ordan burdan soh-  
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bet ediyorlardi. Felsefeden böyle biraz uzaklasmak Sofi'nin hosuna gitmisti.  
Saat sekiz siralarinda Çalihorozu Tepesi'ndeki açik bir düzlükte çadirlarim kurmuslardi bile.  
Gece için hazirliklarini yapmis, uyku tulumlarini sermislerdi. Koca sandviçlerini yer-lerken  
Sofi sordu:  
- Hiç Binbasinin Evi diye bir yer duydun mu?  
- Binbasinin Evi mi?  
- Ormanda bir yerlerde, küçük bir gölün yaninda bir kulu-be var. Bir zamanlar tuhaf bir  
binbasi yasadigi için buraya Binbasinin Evi deniyor.  
- Peki simdi içinde kimse yasiyor mu?  
- Gidip bakalim mi?  
- Peki ama nerede bu kulübe?  



 
Sofi eliyle agaçlarin arasini gösterdi.  
Jorün biraz isteksiz olsa da sonunda yola düstüler. Günes gökyüzünde iyice alçalmisti.  
Önce çam agaçlarinin, sonra çalilarin arasindan geçtiler ve sonunda bir patikaya ulastilar.  
Pazar sabahi Sofi'nin izledigi patika bu muydu acaba?  
Evet, evet... yolun saginda parlayan bir sey görebiliyordu  
yine.  
- Buradan, dedi Sofi.  
Çok geçmeden küçük gölün kiyisina vardilar. Sofi kulübenin oldugu yere bir göz atti.  
Pencerelerin panjurlari örtülüydü. Kirmizi kulübe simdiye kadar gördügü en terkedilmis ev  
görüntüsünü veriyordu.  
Jorün etrafina bakinip:  
- Gölün üzerinden yürüyerek mi geçecegiz? diye sordu.  
- Hayir, kürek çekerek... diye yariitladi Sofi ve eliyle asagiyi, gölün kiyisinda durmakta olan  
sandali gösterdi.  
- Sen daha önce gelmis olmalisin buraya!  
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Sofi hayir anlaminda basini salladi. Arkadasina daha ön-ki ziyaretinden sözedemezdi. Çünkü  
o zaman Alberto Knox felsefe kursundan da bahsetmesi gerekirdi.  
Gölün üzerinde sakalasip gülüserek kürek çektiler. Kiyiya  
ardiklarinda sandali iyice çekmeye özen gösterdi Sofi. Çok  
çmeden kulübenin kapisinin önündeydiler. Evde kimsenin  
olmadigi belliydi. Jorün kapinin tokmagini döndürüp açmaya  
çalisti- Açilmayinca:  
- Kapali... Açik olacagini ummuyordun herhalde, dedi.  
- Belki anahtar buralarda bir yerdedir, diye yanitladi Sofi ve kulübenin temelindeki taslarin  
arasinda anahtar aramaya koyuldu.  
Birkaç dakika sonra Jorün:  



 
- Üff... dedi, hadi artik çadira dönelim.  
Ama Sofi sevinçle bagirmaya baslamisti o an:  
- Buldum, buldum!  
Zaferle elindeki anahtari gösteriyordu. Anahtari kilide sokunca kapi açildi.  
Sofi ile arkadasi yasadisi insanlarin yaptigi gibi gizlice içeriye süzüldüler. Kulübe soguk ve  
karanlikti.  
- Hiçbir sey görülmüyor ki! dedi Jorün.  
Ama Sofi her seyi düsünmüstü. Cebinden kibrit kutusunu çikarip bir kibrit yakti. Kibritin  
alevi ancak odanin tamamen bos oldugunu görmelerine yetti. Ikinci kibritin alevi söminenin  
üzerindeki dövme demirden samdani ve samdanin üzerindeki küçük mumu aydinlatti. Üçüncü  
kibritle mumu yakinca oda aydinlandi.  
- Bu kadar küçük bir isigin böyle büyük bir karanligi aydin-'atmasi ne kadar ilginç degil mi,  
dedi Sofi.  
Arkadasi basini salladi.  
- Ama isik bir yerde yokolur, diye devam etti Sofi. Aslinda aranhk diye bir sey yoktur. Sadece  
isigin yoklugu diye bir sey  
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vardir.  
- Üff... ne acayip seyler söylüyorsun. Gel hadi, gidelim!  
- Önce bir aynaya bakalim.  
Sofi hâlâ komodinin üzerinde asili durmakta olan pirim aynayi gösterdi.  
- Ne kadar güzel!  
- Evet ama sihirli bir ayna bu!  
- "Ayna ayna söyle bana! Dünyanin en güzeli kim?"  
- Dalga geçmiyorum Jorün. Bu aynanin içinden bakip ay. nanin öte yanindaki seyleri görmek  
mümkün.  
- Daha önce buraya hiç gelmedigini söylememis miydin? Hem niye beni korkutmaktan böyle  
çok zevk aliyorsun?  



 
Sofi'nin bu soruya verecek cevabi yoktu.  
- Özür dilerim!  
Bu kez de bir anda yerde kösede bir sey gören Jorün oldu, Küçük bir kutuydu bu. Jorün  
kutuyu yerden kaldirdi.  
- Kartpostallar, dedi. Sofi içini çekti.  
- Dokunma onlara! Duyuyor musun, birak onlari! Jorün korkuyla, yanan bir seyi tutamayan  
biri gibi elindeki  
kutuyu yere atti. Kartlar yere dagildi. Birkaç saniye sonra gülmeye basladi.  
- Yalnizca kartpostal bunlar!  
Jorün yere oturup kartlara bakmaya basladi. Birazdan Sofi de yanina oturdu.  
- Lübnan... Lübnan... Lübnan... Bütün kartlar Lübnan'dan yollanmis, diye tespitte bulundu  
Jorün.  
- Biliyorum, dedi Sofi aglamakli bir sesle.  
- O zaman sen buraya geldin daha önceden!  
- Tamam, geldim iste. Geldim!  
Sofi bir anda buraya daha önce gelmis oldugunu kab* ederse her seyin çok daha  
kolaylasacagini anladi. Hem ^  
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aünlerde yasadiklarindan birazini en yakin arkadasina anlat-maktan ne çikardi ki!  
- Buraya gelmeden önce söylemek istememistim. Jorün kartlari okumaya baslamisti.  
- Hepsi Hilde Möller Knag diye birine yollanmis. Sofi hâlâ kartlari eline almamisti.  
- Tüm adres bu mu? Jorün okudu:  
- Hilde Möller Knag. Alberto Knox eliyle. Küçük Göl, Norveç.  
Sofi rahat bir nefes aldi. Bu kartlarda da "Sofi Amundsen eliyle" diye yazmasindan  
korkmustu. Kartlari incelemeye koyuldu.  
- 28 Nisan... 4 Mayis... 6 Mayis... 9 Mayis... Yalnizca birkaç gün öncesinin tarihleri bunlar.  



 
- Bir sey daha var... Tüm kartlar Norveç damgali. Bak, "BM taburu" diye Norveççe yaziyor.  
Hepsinde de Norveç pulu var...  
- Galiba böyle oluyor. Tarafsiz olduklarini göstermek için orada ayri bir Norveç postanesi  
kuruyorlar.  
- Peki posta buraya nasil ulasiyor?  
- Askeri uçakla, sanirim.  
Sofi mumu yere koydu. Iki arkadas kartlari okumaya basladilar. Jorün kartlari siraya  
koymustu. îlk karti o okudu:  
Sevgili Hilde. Lülesand'a, evimize gelmeyi nasil iple çektigimi bilemezsin. 24 Haziran  
aksamüstü uçakla Kjevik'e varmis olmayi umuyorum. Elbette en çok 15. yasgününde seninle  
beraber olmayi isterdim ama ne yapalim ki askeri emir altindayim. Bunu biraz olsun telafi  
etmek için tüm sevgimi sana büyük bir yasgünü hediyesiyle sunuyorum. Kizinin gelecegini  
sürekli düsünen bir babadan sevgiyle...  
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NOT. Bu kartin bir kopyasini da ortak bir tanidigimiz^ gönderiyorum. Yakinda anlayacaksin  
Hilde'cigim. Su an-da daha fazlasini söyleyemem ama yakinda anlayacaksin.  
Sofi bir sonraki karti aldi.  
Sevgili Hilde. Burada yalnizca içinde oldugumuz günü düsünerek yasiyoruz. Lübnan'daki bu  
günlerden ileride hatirlayacagim en önemli sey bir uzun bekleyis olacak. Ama sana çok güzel  
bir 15. yas hediyesi verebilmek için elimden ne gelirse yapiyorum. Hediyenin ne oldugunu su  
an söyleyemem. Kendi kendime güçlü bir sansür uyguluyorum. Sevgiler... Baban.  
îki arkadas heyecandan nefes bile atamiyorlardi. Tek kelime konusmadan kartlari okumaya  
devam ettiler.  
Sevgili kizim. Sana duygularimi beyaz bir güvercinin kanadinda yollamak isterdim. Ama  
savas hüküm süren bu ülkede olmayan bir sey varsa o da beyaz güvercin! Belki Birlesmis  
Milletler bir gün dünyada barisi kurmayi basarir. NOT. Belki 15. yas hediyeni baskalariyla da  
paylasabilirsin? Ben gelince bunu konusuruz. Hâlâ neden bahsettigimi bilmiyorsun, degil mi?  
Ikimizi de düsünmeye bol bol vakti olan babandan sevgiyle...  
Alti tane kart okumuslar, geriye tek bir kart kalmisti. Kartta sunlar yaziyordu:  
Sevgili Hilde. Yasgününle ilgili tüm sirlardan bazen öyle patlayacak gibi oluyorum ki,  
telefonu açip sana her seyi anlatmak istiyor, sonra kendimi durduruyorum. Bu sey  
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büyüdükçe büyüyor. Ve sen de bilirsin ki bir sey büyüyüp durdukça insanin onu sirf kendine  
saklamasi zorlasir. Sevgiyle... Baban. NOT. Bir gün Soft adinda bir kizla karsilasacaksin.  
Karsilasmadan önce birbirinizi biraz olsun tanimis olasiniz diye sana yolladigim tüm kartlarin  
bir kopyasini ona da yolluyorum. Yakinda birseyleri anlamaya baslar mi, ne dersin  
Hilde'cigim? Simdilik o da senin bildiginden fazlasini bilmiyor. Sofi'nin Jorün diye bir  
arkadasi var. Belki o yardimci olabilir...  
Joriin'le Sofi son karti okuduktail sonra öylece kalakalip birbirlerine baktilar. Jorün, Sofi'nin  
bilegini kavradi siki sikiya ve:  
- Korkuyorum, dedi.  
- Ben de.  
- Son kartpostal ne zaman postalanmis? Sofi tekrar karta bakti.  
-16 Mayis, dedi. Bugün!  
- Olamaz! diye haykirdi Jorün. Sinirlenmeye basliyordu neredeyse.  
Damgayi dikkatle incelediler. Tarih açik seçik görünüyordu iste: "16-05-90"  
- Olamaz! diye üsteledi Jorün. - Üstelik bu kartlari kim göndermis olabilir? ikimizi de taniyan  
biri olmali. Ya tam da bugün bizim buraya gelecegimizi nereden biliyor?  
Jorün daha çok korkuyordu, çünkü ne de olsa Sofi Hilde ve babasinin kim oldugunu ismen de  
olsa biliyordu.  
- Bence bu isin pirinç kaplamali aynayla bir ilgisi var! Jorün'ün yine ödü koptu.  
- Lübnan'daki postaneden postalanan kartlarin ayni anda aynanin içinden buraya firladigini  
düsünmüyorsun herhalde!  
- Ya sen baska bir açiklama getirebiliyor musun?  
- Hayir.  
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- Ama burada baska bir sir daha var.  
Sofi ayaga kalkip mumu duvarda asili iki resmin önüne tuttu. Jorün de resimlere yanasti.  
- "Berkeley" ve "Bjerkely". Ne demek bu?  



 
- Hiçbir fikrim yok. Mumun bitmesine az kalmisti.  
- Hadi, dedi Jorün. Kalk gidelim!  
Sofi bunun üzerine ayaga kalkip beyaz komodinin üzerinde asili aynayi yerinden çikardi.  
Jorün'ün itirazlarina ragmen Sofi aynayi birakmadi.  
Disarisi tam bir mayis gecesinin olabilecegi kadar karanlikti. Gökyüzünden gelen isik ancak  
çalilarin ve agaçlarin dis hatlarini aydinlatacak kadardi. Ufak göl gökyüzünün küçük bir  
yansimasi gibiydi. Iki arkadas gölün öte yakasina dogru agir agir kürek çektiler.  
Çadira varana dek pek fazla konusmadilar. Ikisi de digerinin olan biteni düsündügünü  
düsünüyordu. Arasira bir kusu korkutarak, arada bir bir baykus duyarak yürüdüler.  
Çadira varir varmaz uyku tulumlarinin içine girdiler. Jorün aynanin çadirda durmasina karsi  
çikti. Uyumadan önce aynanin çadirin disinda durmasinin da ayni ölçüde korkutucu  
oldugunda birlestiler. Üstelik Sofi kartpostallari da almis, sirt çantasinin yan gözüne  
koymustu.  
Ertesi sabah erkenden uyandilar. Uyku tulumundan ilk çikan Sofi oldu. Çizmelerini giyip  
çadirdan çikti. Büyük pirinç ayna çimenlerin üzerinde duruyordu. Üzeri çiyle kaplanmisti.  
Sofi kazagiyla çiyleri kurulayip yerde duran aynadaki görüntüsüne bakü. Kendi kendini  
tepeden tirnaga arastiriyor gibiydi. Neyse ki üzerinden Lübnan'dan o gün gelme kart filan  
çikmadi.  
Çadirin arkasindaki genis düzlügün üzeri küçük pamuktan yastiklar gibi parça parça 
olmussabah  
sisiyle örtülüydü.  
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Iki arkadas üzerlerine birer kazak daha giyip kahvaltilançadirin  
disinda yaptilar. Binbasinin Evi'nden ve gizemli kartlardan söz etmeye basladilar.  
Kahvaltidan sonra cadin toplayip eve dogru yola koyuldular Sofi aynayi kolunun altinda  
tasiyordu. Çokça mola veriyorlardi, çünkü Jorün Sofiye tasimada yardim etmiyor, aynaya  
dokunmak istemiyordu.  
Ilk evler görünmeye basladigi sirada bir patlama sesi duydular. Sofi, Hilde'nin babasinin savas  
içinde olan Lübnan'la ilgili söylediklerini hatirladi. Birden baris içinde olan bir ülkede  
yasadigi için ne kadar sansli oldugunu anladi. Bu patlama sesleri yalnizca havai fiseklerden  
geliyordu.  
Sofi Jorün'ü sicak çikolata içmeye davet etti. Annesi bu büyük aynayi nerden ve nasil  
bulduklarin* sordu durdu. Sofi Binbasinin Evi'nin disinda bulduklarini söyledi. Annesi tekrar  
bu evde çok uzun yillardir hiç kimsenin yasamadigini anlatti.  



 
Jorün evine gittikten sonra Sofi kirmizi elbisesini giydi. Bayramin gerisi normal bir sekilde  
geçti. Aksam televizyonda haberlerde Lübnan'daki Norveçli Birlesmis Milletler güçlerinin  
milli bayrami nasil kutladiklari gösterildi. Sofi merakla ekrana bakiyordu, çünkü bu  
adamlardan birisi Hilde'nin babasi olabilirdi.  
17 Mayis'ta Sofi'nin yaptigi son sey pirinç aynayi odasina asmak oldu. Ertesi sabah Geçit'te  
yeni bir sari zarf buldu. Hemen açip beyaz kâgitlarda yazili olanlari okumaya koyuldu.  
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...yalnizca böylelikle boslukta dolanmaktan kurtulabilirsin...  
Artik karsilasmamiza pek bir sey kalmadi, sevgili Sofi! Binbasim,, Evi'ne bir kez daha  
gelecegini tahmin ederek Hilde'nin babasindan gelen bütün kartlari orada birakmistim. Kartlar  
Hilde'ye yalnizca bu sekilde ulasabilir. Sen simdilik Hilde'nin kartlari nasil alacagini dü.  
sünme. Haziranin 15'ine kadar köprünün altindan ne sular akar!  
Helenizm filozoflarinin Eski Yunan filozoflarinin düsüncelerini nasil tekrar tekrar ele  
aldiklarini gördük. Ayni zamanda Yunan filo. zoflarini din kuruculari olarak görmek gibi bir  
çaba da vardi. Ploti-nos'un Platon'u insanligin kurtaricisi olarak görmesine ramak kalmisti.  
Ama bildigimiz gibi sözünü ettigimiz bu dönemin tam ortasinda, Yunan-Roma dünyasinin  
disinda bir baska kurtarici dünyaya geliyordu. Bu kisi Nasira'li Isa idi. Bu bölümde  
Hiristiyanligin nasil Yunan-Roma dünyasina yavas yavas yayildigini görecegiz. Bu, Hilde'nin  
bizim dünyamiza yavas yavas girisine benziyor.  
Isa Yahudi'ydi. Yahudiler Samî kültürüne aittiler. Yunanlilar ve Romalilar ise Hint-Avrupa  
kültürünün bir parçasiydilar. Dolayisiyla Avrupa uygarliginin iki temeli oldugunu öne  
sürebiliriz. Hiristiyanligin Yunan-Roma kültürüyle yavas yavas nasil karistigini anlatmaya  
baslamadan önce bu iki temelden bahsedecegiz.  
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Hint-Avrupali  
Hint-Avrupali sözcügüyle, Hint-Avrupa dillerinden biri konusulan ülkeleri ve kültürleri  
kastediyoruz. Bu diller Fin-Macar dillerinin (La-ponca, Fince, Estonca ve Macarca) ve  
Baskça'nin disindaki tüm Avrupa dilleridir. Hint ve Iran dillerinin çogu da Hint-Avrupa dilleri  
aile-sindendir.  
Bundan 4000 yil kadar önce ilk Hint-Avrupalilar Karadeniz'le Hazar Denizi etrafindaki  
bölgelerde yasiyorlardi. Sonralari bu Hint-Avrupali kavimler büyük dalgalar halinde güneyde  
Iran ve Hindistan'a, güney-batida Yunanistan, Italya ve Ispanya'ya, batida Orta-Avru-pa'dan  
Ingiltere ve Fransa'ya, kuzey-batida Iskandinavya ve kuzeydoguda Dogu Avrupa ve Rusya'ya  
göçettiler. Hint-Avrupalilar gittikleri her yerde Hint-Avrupa öncesi kültürlerle kaynastilar ve  
Hint-Avrupa dini ve dili buralarda baskin bir rol oynamaya basladi.  



 
Dolayisiyla eski Hint Veda yazitlari, Yunan felsefesi ve de Snor-re'nin Tanri ögretisi ayni  
aileden olan dillerde yazilmistir. Üstelik yalniz dil degildir bunlarda yakin olan. Yakin diller  
yakin düsünceler dogurur. Bu yüzden Hint-Avrupa "kültürü" deyimini kullaniyoruz.  
Hint-Avrupa kültürü farkli pek çok tanriya inanisin izlerini tasiyordu. Buna Çoktanncilik  
diyoruz. Tanrilarin adlari ve pek çok dini sözcük ve deyim degisik Hint-Avrupa bölgelerinde  
birbirine benzer sözcükler olarak karsimiza çikar. Birkaç örnek vereyim:  
Eski Hintliler gökyüzü tanrisi Dyaus'a taparlardi. Bu tanrinin Yunancadaki adi Zeus,  
Latincedeki adi luppiter (asli lov-peder, yani "Baba lov") olup Norön mitolojisinde de Tyr  
olarak karsimiza çikar. Yani Dyaus, Zeus, lov ve Tyr ayni sözcügün degisik "lehçe"lerde  
söylenisidir.  
Kuzey'de Vikingler'in aese dedikleri birtakim tanrilara taptiklarini hatirliyorsundur. Hint-  
Avrupa dünyasinda pek çok yerde bu sözcügün "Tanrilar" anlaminda kullanildigini  
görüyoruz. Tanrilara es-ki-Hintçede (Sanskritçe) as ura, Farsçada ise ahum denir. "Tanri"  
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anlamina gelen bir baska sözcük Sanskritçede deva, Farsçada da-eva, Latincede deus ve  
Nöron mitolojisinde tivurr olarak geçer.  
Kuzey'de bazi bereket tanrilarina inanilirdi (örnegin Njord, Fröy ve Fröya). Bu tanrilarin ortak  
adi vane idi. Bu sözcük bereket tanriçasinin Latincedeki adi Venüs ile akrabadir. Sanskritçede  
de "is-tek" ya da "arzu" anlamina gelen vani sözcügü bulunur.  
Hint-Avrupa dünyasinda mitler de benzerlik gösterir. Snor-re'nin Norön tanrilarini anlattigi  
mitler, bundan 2000-3000 yil önce Hindistan'da anlatilan mitleri animsatir. Elbette Snorre'nin  
mitleri Kuzey dogasindan, Hint mitleri ise Hint dogasindan etkilenmistir ama bu mitlerin  
çogunun köklerinde, belli ki çok daha öncelere dayanan bir benzerlik görülür. Bu köklerden  
en önemlilerini ölümsüzlük iksiri ve tanrilarin kötü güçlere karsi savaslarini anlatan mitlerde  
bulabiliriz.  
Hint-Avrupa kültürlerinde düsünüs biçiminin kendisinde de büyük benzerlikler görülür. Bu  
benzerliklere en iyi örnek, bu kültürlerde evrenin iyi ve kötü güçler arasinda sonu gelmez bir  
savas olarak al-gilanmasidir. Bu tehlikeden ötürü Hint-Avrupalilar dünyanin gelecegini  
"öngörmeye" çalismislardir.  
Yunan felsefesinin tam da Hint-Avrupa dünyasinda ortaya çikisinin bir rastlanti olmadigini  
söyleyebiliriz. Hint, Yunan ve Norön mitolojilerinin hepsinde felsefi ya da "spekülatif"  
düsünceye yönelik bir çaba vardir.  
Hint-Avrupalilar dünyanin gidisati konusunda bir "sezgi"ye varmaya çalistilar. "Sezgi" ya da  
"bilme" anlamina gelen bir sözcük tüm Hint-Avrupa dillerinde karsimiza çikar: Sanskritçede  
vidya olan bu sözcük Platon felsefesinde çok önemli bir rol oynadigini hatirlayacagin  
Yunanca'daki ide sözcügünün aynidir. Latince video sözcügü esasen "görmek" anlamina gelir.  
(Görmenin televizyon ekranina bakmakla esanlama gelmesi yalnizca günümüze özgü bir  



 
olaydir!) Ingilizce wise ve vv/sdom (bilgelik), Almanca W/ssen (bilgi), Norveççe viten  
sözcükleri hep ayni anlama gelir. Yani Norveççe  
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«viten" kelimesinin kökü, Hintçe "vidya", Yunanca "ide" ve Latince «video" kelimelerinin  
kökü ile aynidir.  
Genel olarak Hint-Avrupalilar için görmenin en önemli duyu oldugunu söyleyebiliriz. Hint,  
Yunan, Iran ve Alman edebiyati büyük kozmik vizyonlarla doludur. (Iste yine bu sözcük:  
"vizyon" sözcügü de Latince "video" fiilinden türemistir.) Hint-Avrupa kültürlerinde  
karsimiza çikan bir baska ortak özellik de tanrilarin ve mitlerin anlattiklarinin resim ve  
heykellerini yapmak olmustur.  
Hint-Avrupalilar dairesel bir tarih görüsüne sahiptirler. Bu görüse göre tarih, tipki  
mevsimlerin yazdan kisa, kistan yaza degismesi gibi halkalar ya da "daireler" halinde ilerler.  
Tarihin bir basi ve bir sonu yoktur. Dogum ve ölüm arasinda sonsuza dek gidip gelen, dogan  
ve yokolan degisik dünyalar vardir o kadar.  
Iki büyük Dogu dini olan Hinduizm ve Budizm de Hint-Avrupa kökenlidir. Yunan felsefesi  
de bu temele dayandigi için Hinduizm ve Budizm ile ortakliklar gösterir. Günümüzde dahi bu  
dinler derin felsefi yansimalar barindirir.  
Hinduizm ve Budizm'de sik sik Tanri'nin her seyde varoldugu (Tümtanricilik) ve insanin  
dinsel sezgi yoluyla Tanri'yla bir olabilecegi düsüncesine rastlanir. (Plotinos'u hatirliyorsun,  
degil mi Sofi?) Bunun gerçeklesebilmesi için insanin kendi derinine inmesi ya da meditasyon  
gerekir. Bu yüzden Dogu'da edilginlik ve içedönüklük en büyük dinsel erdemler olarak  
görülmüstür. Yunan düsüncesinde de ruhun kurtulusu için insanin çile çekmesi ya da dinsel  
bir içe dönüklük içinde olmasi gerektigi fikrine rastlanir. Ortaçag manastir isleyisinin  
temelinde de Yunan-Roma dünyasinin bu inanislari yatmaktadir.  
Hint-Avrupa kültürlerinin çogunda ruhun bedenden bedene geçtigi inanisi çok önemli bir yer  
tutar. 2500 yildir her bir Hintlinin amaci, ruhunu bu döngüden kurtarabilmek olmustur. Ruhun  
beden degistirdigine inananlardan biri de Platon'du.  
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Samîler  
Tekrar Samîlere dönelim Sofi. Samîler bambaska bir kültüre ve batti. baska bir dile  
sahiptirler. Aslen Arap Yarimadasi'ndan gelseler de bunlarin da kültürleri dünyanin pek çok  
degisik bölgesine yayilmis, tir. Yahudiler 2000 yildan fazla bir süre anavatanlarindan uzakta  
ya. samislardir. Samîtarihi ve dini gerçek cografi köklerinden en uzak. lara Hiristiyanlik  
yoluyla yayilmistir. Samî kültürünün yayilmasinda Müslümanligin da önemli bir payi  
olmustur.  



 
Üç Bati dini de (Yahudilik, Hiristiyanlik ve Müslümanlik) Samî kökenlidir. Müslümanlarin  
kutsal kitabi Kuran da, Eski Ahit de Samî dil grubuna ait dillerde yazilmistir. Eski Ahit'te  
"Tanri" anlaminda kullanilan bir sözcük, Müslümanlarin Allah'iy\a ayni dilsel kökten  
gelmektedir. ("Allah" sözcügü Tanri anlamina gelir.)  
Hiristiyanlik'ta isler biraz karmasiklasin Hiristiyanlik da Samî kökenlidir ancak Yeni Ahit  
Yunanca yazilmistir. Ve Hiristiyan tanri-bilimi ya da inanisi biçimlenirken Yunan ve Latin  
dillerinin dolayisiyla Helenistik felsefenin etkisinde kalmistir.  
Hint-Avrupalilarin birden çok tanriya inandiklarini görmüstük. Samîler'deki en belirleyici  
özellikse çok eski zamanlardan itibaren tek birTanri'ya inanmalaridir. Buna  
Tektanricilikdenir. Yahudilik, Hiristiyanlik ve Müslümanligin üçü de Tann'nin bir oldugu  
temel düsüncesini paylasir.  
Samîler ayrica genel olarak tarihe çizgisel bir bakis açisindan bakarlar. Yani tarihi sürüp  
giden bir dogru olarak görürler. Tanri Dün-ya'yi yaratmistir ve tarih o andan itibaren  
baslamistir. Ancak bir gün tarih sona erecektir. Bu gün "kiyamet günü"dür ve bu günde Tanri  
tüm diri ve ölüleri yargilayacaktir.  
Bu üç Bati dininde önemli bir özellik tam da tarihin oynadigi bu roldür. Tanri tarihe müdahale  
eder - evet, hattâ tarih, Tanri dünyayi istedigi sekle getirebilsin diye vardir. Tanri Ibrahim'i bir  
zamanlar nasil "vaat edilen ülkeye" ulastirdiysa, insanligin adimlarini da tari-  
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hjn jçjnden "kiyamet günü"ne ulastiracaktir. Ve iste o zaman dünyadaki tüm kötüler yok  
edilecektir.  
Tarihin gidisatinda Tann'nin büyük rolü olduguna inanan Samîler binlerce yil tarihi yazmakla  
ugrasmislardir. Kutsal yazitlarinin temelini de bu tarihsel kökler olusturur.  
Kudüs kenti bugün bile Yahudi, Hiristiyan ve Müslümanlar için kutsal bir kent olmaya devam  
etmektedir. Bu da bu üç dinin ortak köklerine isaret etmektedir. Kudüs'te önemli (Yahudi)  
sinagoglar, (Hiristiyan) kiliseler ve (Müslüman) camiler bir arada yer almaktadir. Bu yüzden  
tam da bu kutsal sehrin çekismelerin merkezi haline gelmesi son derece acikli bir olaydir.  
Evet, binlerce kisinin ölmesinin nedeni bu "ebedî kentin" sahipliginin paylasilamiyor  
olmasidir. Umariz ki Birlesmis Milletler bir gün burayi üç dinin bulustugu bir kutsal merkez  
haline getirebiliri (Simdilik felsefe kursumuzun bu pratik kismina deginmeyecegiz. Bu  
konuyu tümüyle Hilde'nin babasina birakacagiz. Hilde'nin babasinin bir Birlesmis Milletler  
gözlemcisi oldugunu artik anlamis oldugunu saniyorum. Daha da ötesi sana rütbesinin binbasi  
oldugunu da söyleyebilirim. Aradaki iliskiyi anliyorsundur belki de! Neyse, olaylari önceden  
tahmin etmeye ça-lismasak daha iyi olur!)  
Hint-Avrupalilarda en önemli duyunun görme oldugunu söylemistik. Samî kültürler içinse  
duymak çok önemlidir. Yahudi inanç bildiriminin "Duy, ey Israil!" sözleriyle basliyor olmasi  
bir raslanti degildir örnegin. Eski Ahit'te insanlarin Tann'nin sözlerini nasil "isittiklerini"  
okuruz; Yahudi peygamberler de vaazlarina "Yehova(Tanri) dedi ki" sözleriyle baslarlardi.  
Tann'nin dediklerini "duymak" Hiristiyanlikta da önem verilen bir konudur. Her seyden  



 
önemlisi Yahudilik, Hiristiyanlik ve Müslümanlik'ta dini törenlerde yüksek sesle okumaya ya  
da ezberden okumaya büyük bir yer verilmesidir.  
Hint-Avrupalilarin tanrilarin resim ve heykellerini yaptiklarin-dan sözetmistik. Samîler içinse  
ayni ölçüde tipik olan sey "resmi ya-8aklamalan"dir. Tann'nin ya da "kutsal olan"in resmini  
ya da hey-  
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kelini yapmak yasakti. Eski Ahit'te de insanlarin Tanri'nin herhangi bir sekilde resmini  
yapmamalari emredilir. Bu yasak günümüzde Is. lam ve Yahudilikte hâlâ geçerlidir. Islam'da  
bu genel olarak fotogra. fa ve resimli sanatlara da karsi olmak seklinde gelismistir. Buradaki  
düsünce, insanlarin "yaratmak" konusunda Tanri'yla boy ölçüsme-ye girismemeleri  
gerektigidir.  
Peki ama nasil oluyor da Hiristiyan kiliseleri Tanri'nin ve Isa'nin resimleriyle dolu oluyor,  
diye sorabilirsin. Çünkü iste bu Hiristiyanligin Yunan-Roma kültüründen etkilenisine bir  
örnek. (Ortodoks kili-sesinde, yani Yunanistan ve Rusya'da, Incil'de anlatilan öykülerden yola  
çikarak "oyma" putlar ya da heykeller veya Isa'nin haç üstünde resmini yapmak hâlâ yasaktir.)  
Büyük Dogu dinlerinin tersine bu üç Bati dini Tanri ile yarattiklari arasinda bir mesafe  
oldugunu vurgular. Amaç ruhun bedenden bedene geçmesi degil günah ve suçlardan  
arinmaktir. Dini yasama da insanin kendine dönmesi ve meditasyondan çok dua, vaaz ve eski  
yazilarin arastirilmasi damgasini vurur.  
Israil  
Din dersi ögretmeninle asik atmak niyetinde degilim ama, Hiristiyanligin Yahudi geçmisine  
burada kisaca bir göz atalim.  
Her sey Tanri'nin dünyayi yaratmasiyla basladi. Dünyanin nasil yaratildigini Incil'in ilk  
sayfalarinda bulabilirsin. Sonra insan Tan-n'ya karsi geldi. Bu sadece Adem'le Havva'nin  
Cennet Bahçesi'nden atilmalarina degil, yeryüzüne Ölüm'ün gelmesine de neden oldu.  
Insanlarin Tanri'ya karsi gelisleri Incil'in basindan sonuna dek tekrarlanan bir temadir.  
Musa'nin Birinci Kitabi ile devam edecek olursak karsimiza Tufan öyküsü ve Nuh'un Gemisi  
çikar. Sonra Tanri'nin Ibrahim ve onun soyundan olanlarla bir akit yaptigini okuruz. Bu  
anlasmaya göre Ibrahim ve soyundan olanlar Tanri'nin emirle-  
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rine uyacaklardir. Buna karsilik Tanri da Ibrahim'in soyunu koruyacakti''- Bu anlasma daha  
sonra Musa'nin Tur Dagi'na çikip Tanri ile konusmasi ve ondan "On Emir"i almasiyla  
yenilenir. Bunlar I.Ö. 1200 yillarinda olmaktadir. Bu zamana dek Ibraniler uzun yillar  
Misir'da köle olarak yasamislar, ancak bu yillarda Tanri'nin yardimiyla Israil'e  
dönebilmislerdir.  



 
Isa'dan önce 1000 yillarinda, henüz Yunan felsefesi ortaya çikmadan önce, Israil'de üç büyük  
kral yasamisti. Bunlarin ilki Saul, ikincisi oglu Davudve üçüncüsü de Kral Solomon'du. Tüm  
Israilliler tek bir krallik altinda bir araya gelince ve özellikle Kral Solomon döneminde  
politik, askeri ve kültürel bakimdan parlak bir dönem yasadilar.  
Krallar basa geçmeden önce halk onlari yaglardi. Bu yüzden de onlara "yaglanmis" anlaminda  
Mesih denirdi. Dinsel açidan krallar Tanri ile insanlar arasinda bir araci olarak görülürdü. Bu  
yüzden krallara "Tanri'nin Oglu", ülkeye de "Tanri'nin Kralligi" denirdi.  
Ancak Israil çok geçmeden gücünü kaybetti. Krallik Kuzey (Israil) ve Güney (Judea) olarak  
ikiye ayrildi. I.Ö. 722 yilinda Asurlular tarafindan ele geçirilen Kuzey Ibrani Kralligi tüm  
politik ve dinsel gücünü yitirdi. Güney Kralligi'nin akibeti de pek farkli olmadi. Burasi da I.Ö.  
586 yilinda Babillilerin eline geçti. Babilliler kentin tapinagini yiktilar ve halkin çogunu  
Babil'e köle olarak götürdüler. Bu "Babil esareti" I.Ö. 539 yilina dek sürdü. Ibraniler ancak o  
zaman Kudüs'e geri dönüp büyük tapinagi yeniden insa edebildiler. Ama Isa'nin dogumuna  
kadar olan dönemde Yahudiler sürekli baska uluslarin idaresi altinda yasadilar.  
Yahudilerin kendilerine sorduklari en önemli soru Davud'un Kralligi'nin neden dagildigi,  
Israil halkinin basina neden bir felaketin ardindan bir baskasinin geldigiydi. Tanri daima  
Israil'i gözetecegine söz vermemis miydi? Ama halk da Tann'nin emirlerine uyacagina söz  
vermisti. Demek ki Tanri emirlerine uymadigi için Israil'i cezalandiriyordu.  
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Isa'dan önce 750 yillarindan itibaren bir takim kâhinler ortaya çikarak Israil'in Tanri'nm  
emirlerine uymadigi için Tanri tarafindan cezalandirilacagini söylediler. Tanri bir gün Israil'i  
yargilayacak, dediler. Bu tür kehanetlere "Kiyamet kehanetleri" diyoruz.  
Öte yandan çok geçmeden baska kâhinler çikip Tanri'nm seçtigi bir takim kullarini  
kurtaracagini, onlara Davud'un soyundan bir "Baris Prensi" gönderecegini söylemeye  
basladilar. Bu kisi Davud'un Kralligi'ni yeniden kuracak, insanlara mutlu bir gelecek  
getirecekti.  
Kâhin Isaiah "Karanlikta dolanip duranlar büyük bir isik görecekler," diyordu. "Gölgeler  
ülkesinin üzerinde isik parildar." Bu tür kehanetlere de "Kurtulus kehanetleri" diyoruz.  
Özetleyecek olursak: Israil halki Kral Davud'un idaresinde mesut bir sekilde yasiyordu.  
Ancak zamanla Ibraniler güçten düsmeye baslayinca, bir takim kâhinler çikip Davud'un  
soyundan yeni bir kral gelecegi kehanetinde bulundular. Bu "Mesih" ya da "Tanri'nin Oglu"  
insanlari "kurtaracak", Israil'i eski gücüne kavusturup "Tanri'nin Kralligi"ni kuracakti.  
Isa  
Evet Sofi, söylediklerimi takip ediyorsundur umarim! Anahtar sözcükler "Mesih", "Tanri'nin  
Oglu", "kurtulus" ve "Tanri'nin Kralligi". Baslangiçta bu politik bir konuydu. Isa'nin  
döneminde de basa Kral Davud gibi yeni bir politik, askeri ve dini önder gelecegine inananlar  



 
çoktu. Bu "kurtarici" Yahudilerin Roma idaresi altindaki izdiraplari-na bir son verecek, ulusal  
bir lider olarak görülüyordu.  
Ancak bunlarin yaninda ufkunu biraz daha genisletmis olanlar da vardi. Isa'dan birkaç yüz yil  
öncesinden itibaren bir takim kâhinler "Mesih"in tüm dünyanin kurtaricisi olacagini  
söylüyorlardi. Bu kisi sadece Ibranileri yabanci boyundurugundan kurtarmakla  
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um msan'an günah ve suçlarindan, en önemlisi de ölüm-kurtaracakti. Bu anlamiyla "kurtulus"  
tüm Helenistik dünyada  
da yayg|n olan bir özlemdi-  
Ve sonra Isa ortaya çikti. Kendini beklenen Mesih olarak göstetek  
kisi olmamakla beraber, O da "Tanri'nin Oglu", "Tanri'nin Kralligi". "Mesih" ve  
"kurtulus" sözcüklerini kullanarak eski kehanetlerle bir baglanti kuruyordu. Atin üzerinde  
Kudüs'e girerek halkin kendisine kurtarici olarak tezahürat yapmasina izin veriyor, böylelikle  
bir anlamda eski krallarin "taç devir törenine" dogrudan göndermede bulunuyordu. Halkin  
kendisini yaglamasina izin veriyordu. "Artik zamani geldi," diyordu "Tanri'nin Kralligi  
yakindir."  
Tüm bunlar önemli, ancak en önemlisi su: Isa'yi diger "Mesih-|er"den ayiran sey, kendisinin  
askeri ya da politik bir isyanci olmadigini özellikle ortaya koymasidir. Onun çok daha büyük  
bir görevi vardi. O insanlara kurtulus ve Tanri'nin affini bildiriyordu. Insanlarin arasinda  
dolasip onlara "günahlarinin bagislandigim" söylüyordu.  
Böyle "günah bagisi" dagitmak o zamana dek duyulmus bir sey degildi. Bu yetmiyormus gibi  
Tanri'ya da "baba" (abba) diyordu. Bu da Yahudi çevrelerinde daha önce asla görülmemis bir  
seydi. Bu yüzden çok geçmeden fakihler arasindan güçlü protestolar yükselmeye, Isa'nin  
idami istenmeye basladi.  
Yani durum suydu: Isa'nin yasadigi dönemde pek çok insan gösterisli bir biçimde (yani  
mizrakla ve kiliçla) gelerek "Tanri'nin Kralligi"ni kuracak bir Mesih bekliyordu. "Tanri'nin  
Kralligi" deyisinin kendisi de, iyice genisletilmis anlamiyla, Isa'nin vaazlarinda sürekli  
tekrarlanir. Isa "Tanri'nin Kralligi"nin insanlari sevmek, güçsüzlerle yoksullara yardim etmek  
ve hata yapanlari bagislamak oldugunu söylüyordu.  
Bu, çok eski ve askeri baglamda kullanilagelmis bir sözcügün ilamini yüz seksen derece  
degistirmek anlamina geliyor. Insanla-rin "Tanri'nin Kralligfni kuracak bir ordu kumandani  
bekledigi bir  
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zamanda, çarsaf ve sandalet giyinmis Isa çikip, Tanri'nin Kra||K gi'nin ya da "Yeni Ahif'in  
"komsunu kendin gibi sevi" demek oldu. gunu söylüyor. Ve dahasi Sofi, Isa düsmanlarimizi  
sevmemiz gerelc. tigini söylüyor! Birisi sana vurursa sen de ona aynen karsilik verme,  
yeceksin; sana vurana "öbür yanagini döneceksin"! Ve affedecek, sin - yedi defa degil, yedi  
kere yetmis defa affedeceksin!  
Isa kendi hayatinda da fahiselerle, rüsvet yiyen tefecilerle ve halkin düsmani politikacilarla  
konusarak kendinin onlardan daha üstün olmadigini gösteriyordu. Daha da ileri giderek,  
babasinin tün) mirasini çarçur eden ise yaramaz bir ogulun ya da devletin parasini iç eden bir  
tefecinin bile Tanri'ya dönüp af diledigi takdirde Tanri'nin onu affedecegini söylüyordu.  
Siki dur Sofi, çünkü Isa daha da ileri giderek, Tann'nin gözünde bu tür günahkârlarin kusursuz  
Ferisîlerden ya da kusursuzluklariy-la böbürlenen "ipeksi yurttaslardan" çok daha dürüst  
oldugunu, dolayisiyla Tanri'nin affina daha çok layik olduklarini söylüyordu.  
Isa'ya göre insanlar Tanri'nin merhametini kazanamazlar. Insanlar kendi kendilerini  
kurtaramazlar. (Yunanlilarin çogu ise böyle düsünüyorlardi!) Isa'nin Dag Vaazi'nda en kati  
ahlaksal kurallardan bahsetmesindeki tek amaç bunlari insanlara anlatmak degil, hiçbir  
insanin Tanri'nin gözünde yeterince kusursuz olamayacagini göstermekti. Tanri bagislayicidir,  
ancak insan bunun için ona dönüp dua etmeli, af dilemelidir.  
Isa'nin hayati ve ögretisine dair diger bilgilerden sözetmeyi din ögretmenine birakiyorum.  
Çok önemli bir görev bu. Umarim sizlere Isa'nin ne kadar olaganüstü bir insan oldugunu  
anlatmayi basarabilir. O, hem çaginin diliyle konusan, hem de eski deyislere yepyeni ve daha  
genis bir içerik kazandiran bir insandi. Çarmiha gerilerek öldürülmesinin nedenini anlamak  
ise güç degil: onun gösterdigi kurtulus yolu pek çok çikar ve güç sahibinin çikarlarina  
öylesine ters düsüyordu ki, bir an önce ortadan kaldirilmasi bir zorunluluk olmusta  
Sokrates'ten sözederken insanlarin mantigina seslenmenin ne  
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kadar tehlikeli olabilecegini görmüstük. Simdi Isa'dan sözederken kosulsuz insan sevgisi ve  
kosulsuz merhamet ilkelerini öne çikarmanin da bir o kadar tehlikeli olabilecegini görüyoruz.  
Günümüzde bUe koskoca devletlerin baris, sevgi, yoksullara yiyecek ve devlet düsmanlarina  
af gibi son derece basit istekleri karsilayamadigini görüyoruz.  
Platon'un, Atina'nin en dürüst insani olan Sokrates'in bu dürüstlügünü hayatiyla ödemek  
zorunda kalisindan nasil dehsete düstügünü hatirhyorsundur. Hiristiyanliga göre de yasamis  
tek dürüst insan Isa'dir. O da buna ragmen ölüme mahkum edilmistir. Hiristiyan inanisina  
göre o insanlik ugruna ölmüstür. Isa'nin "izdirabi" deyisiyle kastedilen de budur. Isa, insanlar  
Tanri'yla "ödessinler" ve Tanri'nin gazabindan kurtulsunlar diye tüm insanlarin suçunu  
üstlenmis "mazlum hizmetkâr"dir.  
Pavlus  



 
Çarmiha gerilerek öldürülüp mezara gömülmesinin ardindan birkaç gün geçtikten sonra  
Isa'nin mezarinda dirildigi söylentileri duyulmaya basladi. Böylelikle onun siradan biri  
olmadigi, gerçekten "Tanri'nin oglu" oldugu dogrulanmis oluyordu.  
Hiristiyan Kilisesi, Isa'nin dirildigi söylentilerinin yayildigi bu Paskalya Sabahi kurulmustur  
bir anlamda. Bunu daha o zamanlar, Pavlus'un sarfettigi su sözlerde görmek mümkün: "Isa  
dirilmediyse bizim sözlerimiz bos, inancimiz anlamsizdir."  
O zaman artik tüm insanlar "yeniden dogusu" bekleyebilirlerdi. Isa tam da bizim  
kurtulusumuz için çarmiha gerilmemis miydi! Ancak Sofi, bu, Yahudi bakis açisindan "ruhun  
ölümsüzlügü" ya da bir 'ur "ruhun beden degistirmesi" anlamina gelmez. Bunlar Yunan ya da  
Hint-Avrupa düsüncesinde vardi. Hiristiyanliga göre ise insanda kendiliginden ölümsüz olan  
bir sey, örnegin ölümsüz bir "ruh" yok-  
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tur. Kilise "bedenin yeniden dogusuna ve sinirsiz yasama" inanir bizler ancak Tanri'nin  
mucizesiyle ölümden ve "cehennem aza. bi"ndan kurtulabiliriz. Bu ne bizim faziletimize ne  
de dogustan gelme bir takim özelliklerimize baglidir.  
Ilk Hiristiyanlar insani kurtulusa götürecek yolun Isa Mesih'e inanmaktan geçtigi yolundaki  
"sevinçli haber"! yaymaya basladilar. Onun arabuluculugu sayesinde "Tann'nin Kralligi"nin  
kurulmasi yakindi. Artik tüm dünya Isa adina kazanilabilirdi.  
Isa'nin ölümünden hemen birkaç yil sonra Ferisî Pavlus Hiristi-yanliga döndü. Tüm Yunan-  
Roma dünyasina yaptigi misyonerlik yolculuklari sonunda Hiristiyanligi bir dünya dini haline  
getirdi. Bu konu "Apostellerin Isleri"nde geçmektedir. Bu konudaki bilgileri ayrica Pavlus'un  
ilk Hiristiyan cemaatlere yazdigi mektuplardan da elde ediyoruz.  
Ve Pavlus Atina'ya da gelir. Dogruca felsefenin baskentinin meydanina varir. "Kentin putlarla  
dolu olusundan üzüntü duydugu" söylenir. Yahudi Sinagogu'nu ziyaret ederek Epikurosçu ve  
Stoaci filozoflarla konusur. Bunlar onu alip Areopagos Tepesi'ne çikarirlar ve sorarlar:  
"Anlattiklarin ilginç seyler. Nasil bir yeni ögreti bu? Danasini da bilmek isteriz!"  
Gözünün önüne getirebiliyor musun, Sofi? Atina meydaninda birden bir Yahudi ortaya çikip  
çarmiha gerilmis bir kurtaricidan ve sonra onun nasil öldükten sonra dirildiginden sözetmeye  
basliyor. Pavlus'un Atina'yi bu ziyareti sirasinda Yunan felsefesiyle Hiristiyan kurtulus  
ögretisinin birbirleriyle nasil çelistigini görüyoruz. Ama Pavlus Atinalilara kendini dinletmeyi  
basariyor. Areopagos'da, yani Akropol'daki heybetli tapinaklarin asagisinda dururken su  
konusmayi yapiyor:  
"Ey Atina erleri! Görüyorum ki her bakimdan epey dindarsiniz-Çünkü kutsal yerlerinizi  
gezerken su kitabenin yazili oldugu bir mihrap gördüm: 'Meçhul Tanri'ya!' Tanimadan  
taptiginiz bu  
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Tanri'yi iste simdi size ilan ediyorum. Dünyayi ve dünyadaki her seyi yaratan Tanri,  
yeryüzünün ve gökyüzünün Rabbi oldugundan insan elleriyle yaratilmis tapinaklarda  
yasamaz. Insan eliyle yaratilmis hiçbir seye ihtiyaci da yoktur. Her seye can ve nefes veren  
O'dur. Tüm milletleri bütün dünyaya dagitarak vare-den, onlara belli zamanlar ve yerler  
taniyan, onlari bir kandan vareden O'dur. Bunu Tanri'yi arasinlar, mümkün ise O'nu el  
yordami ile bulabilsinler diye yapmistir. Aslinda hiçbirimizden uzak degildir O. O'nda yasar,  
hareket eder, O'nda varoluruz. Çünkü sairlerinizden birinin dedigi gibi, 'Biz de O'nun  
soyunda-niz'. Tann'nin soyundan oldugumuz için Tanri'yi insan sanati ya da düsüncesiyle  
oyulmus altina veya gümüse yahut tasa benzer sanmamaliyiz. Tanri bu cehalet zamanlarina  
sabir göstermistir ama artik nerede olurlarsa olsun tüm insanlarin tövbe etmelerini ögüt  
veriyor. Çünkü dünyayi adaletle yargilayacagi günü ve bu is için uygun olani seçti."O'nu  
ölümden dirilterek bütün insanlara teminat verdi."  
Pavlus Atina'da Sofi! Burada Hiristiyanligin Yunan-Roma dünyasina girmeye baslayisini  
görüyoruz. Hiristiyanlik Epikurosçu, Stoaci ya da Yeni Platoncu felsefelerden apayri bir  
seydi. Pavlus yine de Yunan kültüründe Hiristiyanlik ile ortak bir yan bulur. Tanri'yi  
aramanin tüm insanlarin içinde varolan bir istek olduguna isaret eder. Bu, Yunanlilar için de  
yeni bir sey degildir. Pavlus'un söylediklerinde yeni olan sey Tann'nin artik insanlara kendini  
gösterdigi, onlarla gerçekten temasa geçtigidir. Yani Tanri, yalnizca insanlarin düsünceleriyle  
ulasabilecegi "felsefi bir Tanri" degildir. Ne de "altin veya gümüs yahut tastan yapilma bir  
esere" benzer - ki Akropolis ve büyük meydanda bunlardan yüzlercesi mevcuttu! Hayir, Tanri  
"insan elleriyle yaratilmis tapinaklarda da yasamiyordu". Bu, tarihe katilip kendini insanlar  
ugruna feda ederek çarmiha gerilen, kisisel bir Tanri idi. Resullerin Isleri'nde anlatilir ki,  
Pavlus Areopagos'da bu ko-  
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nusmayi yapip Isa'nin öldükten sonra dirildigini anlatinca dinleyen, lerin bazisi onunla alay  
etmeye girisir. Ancak bazilari da "Bunm, hakkinda seni yine dinlemek isteriz," derler. Ve  
bazilari da oracj9 Pavlus'a katilip Hiristiyanligi kabul ederler. Bunlardan birisi Dama. ris  
isimli bir kadindir. Bu, kadinlarin da Hiristiyanligi kabul edisjne bir örnek oldugu için önemli  
bir noktadir.  
Pavlus bu sekilde misyonerligini sürdürdü. Isa'dan birkaç on yt| sonra Atina, Roma,  
Iskenderiye, Ephesus ve Korintos gibi en önemli Yunan ve Roma illerinde Hiristiyan  
cemaatler olusmustu.  
Inanç Bildirimi  
Pavlus'un Hiristiyanlik'taki rolü sadece misyonerligiyle sinirli degildir. Ruhani yol  
göstericilige büyük ihtiyaç duyan Hiristiyan cemaatler üzerinde de büyük etkisi olmustur.  
Isa'dan sonraki ilk yillarda tartisilan önemli sorulardan biri halen Yahudi olmayanlarin  
Hiristiyan olmadan önce Yahudi olmalarinin gerekip gerekmedigiydi. Örnegin bir Yunanli On  
Emir'e uymak zorunda mi, degil miydi? Pavlus'a göre degildi. Hiristiyanlik bir Yahudilik  
mezhebi olmaktan daha öte bir seydi. Hiristiyanlik tüm insanlara evrensel bir kurtulus  



 
vaadiyle geliyordu. Tanri ile Israil arasindaki "Eski Ahif'in yerini, Tanri ile tüm insanlar  
arasindaki "Yeni Ahit" aliyordu.  
O siralar ortaya çikan tek yeni din de degildi Hiristiyanlik. Hele-nizmde pek çok dinin  
varoldugunu görmüstük. Hiristiyanligi diger dinlerden ayirabilmek ve dagilmayi önlemek için  
Kilisenin Hiristiyan ögretisinin ne oldugunu kisaca özetlemesi gerekiyordu. Böylece ilk  
inanç bildirimleri ortaya çikti. Inanç bildirimleri, önemli Hiristiyan*  
lik "dogmalarini" ya da ögretilerini özetler.  
Inanç bildirimlerinin en önemlilerinden biri Isa'nin hem Tanri  
hem insan olduguydu. Yani Isa yalnizca "Tanri'nin Oglu" degil, Tan-  
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'nin kendisiydi. Ancak o, insanca yasayisi paylasmis ve çarmihta rçekten aci çekmis "gerçek  
bir insan"di ayni zamanda.  
Bu bir çeliskiymis gibi görünebilir. Ancak Kilisenin verdigi meal tam da, Tanri'nin insan  
haline geldigi idi. Isa kismen insan kismen Tanri, yani bir "yari-Tann" degildi. Böyle "yari-  
Tanri"lar Yunan dinleri ve Helenistik dinlerde sikça rastlanilan bir seydi. Oysa Kilise Isa'nin  
"tam bir Tanri ve tam bir insan" oldugunu anlatiyordu.  
Hamis  
Sana her seyin nasil birbirine bagli oldugunu anlatmaya çalisiyorum, sevgili Sofi!  
Hiristiyanligin Yunan-Roma dünyasina girisi yalnizca bu iki kültürün dramatik bir biçimde  
karsilasmasi anlamina gelmekle kalmiyor, ayni zamanda tarihin en büyük kültür  
devrimlerinden biri anlamina da geliyor.  
Böylece Antik Çagi geride birakiyoruz. Bu noktada ilk Yunanli filozoflardan bu yana yaklasik  
bin yil geçmis oluyor. Simdi önümüzde uzanan Hiristiyan Ortaçag da yaklasik bin yil  
sürmüstür.  
Alman sairi Goethe, "Üçbin yillik geçmisinin hesabini yapamayan insan günübirlik yasayan  
insandir," demistir. Ben de senin bu kisilerden biri olmaman, tarihini taniman için elimden  
geleni yapiyorum. Ancak böylelikle insan olunur. Insan ancak böylece çiplak bir maymun  
olmaktan kurtulabilir. Insan ancak böylece boslukta dönüp durmaktan kurtulabilir.  
"Ancak böylelikle insan olunur. Insan ancak böylece çiplak bir maymun olmaktan  
kurtulabilir..."  
Sofi bir süre öylece durup çitteki küçük deliklerden bahçeyi seyretti. Yavas yavas insanin  
tarihsel kökenlerini bilmesinin ae kadar önemli bir sey oldugunu anlamaya basliyordu. Bu, hiç  
degilse Israil halki için son derece büyük bir anlam tasimisti.  
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Kendisi siradan bir insandi o kadar. Ama tarihini bilen k insan, daha az siradan bir insan  
olurdu.  
Kendisi bu gezegende henüz birkaç yil yasamisti. Ama in. sanligin tarihinin onun kendi tarihi  
anlamina da gelecegi dü. sünülürse, aslinda binlerce yil yasindaydi.  
Kâgitlarini toparlayip Geçitten çikti. Nese içinde hoplaya ziplaya bahçeden geçip odasina  
çikti.  
184  
ORTAÇAG  
...yolun birazini katetmis olmak yolunu sasirmis olmak demek degildir...  
Bir haftadir Alberto Knox'dan haber çikmamisti. Ne de Lübnan'dan kart gelmisti. Ama bu  
arada Sofi sürekli Jorün'le Binbasinin Evi'nde bulduklari kartlari konusmustu. Aslinda olup  
bitenlerden akli çikmis olan Jorün, ortalik simdi biraz yatisinca tekrar derslerine dönmüs,  
eskisi gibi badminton oynamaya baslamisti.  
Sofi, Hilde'yle ilgili ipucu bulabilmek için Alberto'dan gelen mektuplari tekrar tekrar okumus,  
bu arada da Antik Çag felsefesini iyice sindirerek ögrenmisti. Artik Demokritos ile Sokrates'i,  
Platon ile Aristoteles'i birbirine karistirmak gibi bir problemi kalmamisti.  
Sofi 25 Mayis Cuma günü evde ocagin basinda durmus yemek yapiyordu. Annesiyle  
anlasmalari böyleydi; cuma günleri aksam yemegini hazirlamak Sofi'nin isiydi. Bugün  
hazirladigi yemek ise sulu balik köftesi ve haslanmis havuçtu. Basit bir yemek yani.  
Disarida siddetli bir firtina baslamisti. Sofi çorbayi karistirirken camdan disariya bakti. Koca  
hus agaçlari rüzgârda misir basaklari gibi sallaniyordu.  
Birden cama bir sey çarpti. Bu bir kâgit parçasiydi.  
Kâgidin ne oldugunu anlamak için cama yaklasan Sofi, bunun bir kartpostal oldugunu gördü.  
Üzerinde yazilanlari camdan okumaya basladi: "Sofi Amundsen eliyle Hilde Möller Knag..."  
Tabii ki tahmin etmisti bunu! Cami açip karti içeri aldi.  
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Kart ta Lübnan'dan buraya uçarak mi gelmisti yoksa!  
Kartin üzerindeki tarih, 15 Haziran Cumaydi.  



 
Sofi tencereyi ocagin üzerinden kaldirip mutfak masasinin üzerine koydu. Kartta sunlar  
yaziliydi:  
Sevgili Hilde! Bu karti okurken hâlâ yasgünün mü bilmiyorum. Degilse de umarim üzerinden  
pek fazla gün geçmemistir. Sofi'nin bir-iki haftasi bizim için bir-iki hafta anlamina  
gelmeyebilir. Bense eve 24 Haziranda dönüyorum. Döndügümde bahçedeki salincaga oturup  
beraber denizi seyrederiz Hildecigim! Konusacak çok seyimiz var. Sevgiler. Imza: Bazen  
Yahudiler, Hiristiyanlar ve Müslümanlar arasindaki yüzyillik anlasmazliklardan umutsuzluga  
kapilan baban! Sürekli kendime bu üç dinin de köklerinin Ibrahim'e uzandigini hatirlatmaya  
çalisiyorum. O zaman hepimizin ayni Tanri'ya inanmamiz gerekmez mi? Buralarda ise Hâbil  
ile Kabil hâlâ birbirine düsman! NOT. Benden Sofi'ye selâm söylemeni istesem, olur mu?  
Zavalli Sofi, hâlâ olan biteni tam olarak anladigini sanmiyorum. Ya sen, sen anlayabildin mi?  
Sofi, kendini iyice yorgun hissederek masanin üzerine yaslandi. Olan biteni anlamadigi  
dogruydu. Ya Hilde, o anlayabiliyor muydu acaba?  
Hilde'nin babasinin Hilde'den kendisine selâm söylemesini istemesi, Hilde'nin Sofi'den daha  
çok sey bildigi anlamina geliyordu. Tüm bunlar öyle karmasikti ki, Sofi her seyi unutmaya  
çalisip yemegi hazirlamaya devam etti.  
Mutfak camina yapisan bir kartpostal! Kelimenin tam anlamiyla hava postasi!  
Tencereyi yeniden ocaga koymustu ki telefon çaldi.  
Ah, keske babasi olsaydi arayan! Babasi eve bir dönse, ona  
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on haftalarda olan bitenlerin hepsini bir anlatabilseydi! Ama arayan herhalde ya annesi ya da  
Jorün'dü... Sofi ahizeyi kaldirdi-  
. Sofi Amundsen.  
. Benim, dedi telefondaki ses.  
Sofi üç seyden emindi: Bir, arayan babasi degildi. Iki, bu bir erkek sesiydi. Üç, bu sesi bir  
yerden hatirladigina emindi.  
- Siz kimsiniz? diye sordu.  
- Ben, Alberto. -Ha?  
Sofi ne cevap verecegini sasirmisti. Sesi de Atina'daki videodan hatirliyordu anlasilan.  
- Nasilsin, iyi misin?  
- Sey... iyiyim.  



 
- Bundan sonra mektuplasmayacagiz artik. Yüz yüze konusmaliyiz, Sofi. Hem de bir an önce!  
- Neden?  
- Çünkü Hilde'nin babasi bizi kusatmaya basliyor.  
- Nasil kusatmaya?  
- Dört bir yandan, Sofi! Artik isbirligi yapmamiz gerekiyor.  
- Nasil yani?  
- Ama Ortaçagi bilmeden bana yardim edemezsin. Rönesans ve 16. yüzyili da ögrenmelisin.  
Berkeley'in önemli bir katkisi olacak bu konuda...  
- Binbasinin Evi'nde resmi asili olan Berkeley degil miydi?  
- Evet. Saniyorum mücadelemiz onun felsefesi üzerinde yükselecek!  
- Sanki bir savastan bahsediyor gibisiniz...  
- Buna ruhsal bir savas demek daha dogru olur. Hilde'nin ilgisini uyandirip, babasi Lillesand'a  
dönmeden önce onu bizim tarafimiza çekmeye çalismaliyiz.  
- Pek bir sey anladigimi söyleyemem.  
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- Yeni ögrenecegimiz filozoflar sana yardimci olacaktir sa. niyorum. Simdi... Yarin sabaha  
karsi saat 4'te Maria Kilisesi'n-de bulusmaliyiz. Ve buraya yalniz gelmelisin çocugum.  
- Gece yarisi mi geleyim yani? -... tik!  
- Alo? Alo?  
Olacak is mi yani! Telefon kapanmisti bile. Sofi tekrar ocagin basina gitti. Çorba neredeyse  
tasacakti. Köftelerle havuçlari tencereye atip, ocagin altini kisti.  
Maria Kilisesinde ha? Bu, Ortaçagdan kalma tas bir kili-seydi. Sofi, burasinin artik yalnizca  
konserlerde ve çok özel ayinlerde kullanildigini saniyordu. Yazin da bazen turistlerin  
ziyaretine açiliyordu. Gece yansi nasil açik olacakti ki?  
Annesi geldiginde Sofi Lübnan'dan gelen yeni karti da Al-berto ve Hilde ile ilgili diger  
seylerin yanina koymustu. Aksam yemeginden sonra Jorünlere gitti.  
- Özel bir anlasma yapmamiz gerekiyor, dedi Jorün kapiyi  
açar açmaz.  



 
Sonra da Jorün'ün odasina çikip arkalarindan kapiyi kapayana kadar bir sey söylemedi.  
- Bu biraz zor bir mesele, dedi Sofi daha sonra.  
- Hadi anlat artik!  
- Anneme bu aksam sizde kalacagimi söylemek zorundayim.  
- Bizde mi kalacaksin? Aman ne güzel!  
- Evet ama bu tam da dogru degil. Gecenin bir kisminda baska yerde olmam gerekiyor.  
- Eyvah, desene! Biri filan mi var yoksa?  
- Hayir, biri filan yok. Hilde filan var!  
Jorün alçak sesle bir islik öttürdü. Sofi Jorün'ün ta gözlerine bakarak:  
- Aksam size geliyorum, dedi. Sonra saat üç siralarinda  
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gerekiyor. Dönene kadar da durumu idare etmelisin. . peki ama nereye gideceksin? Ne  
yapacaksin Sofi?  
- Üzgünüm, söyleyemem. Kesin emir aldim bu konuda.  
Annesi Sofi'nin arkadasinda kalmasina bir sey demezdi. Hattâ g0U( onun arada bir evin  
tümüyle kendisine kalmasindan hoslandigini düsünürdü.  
- Yarin sabah kahvaltisina geliyorsun, degil mi? dedi annesi yalnizca Sofi giderken.  
- Gelmesem de nerede oldugumu biliyorsun.  
Niye böyle demisti sanki? En hassas noktaya deginmisti böyle diyerek.  
, Arkadasini ziyareti tam bir arkadas ziyareti olarak basladi. Geç saatlere kadar oturup sohbet  
ettiler. En sonunda saat bire dogru yatarlarken Sofi çalar saati üçe çeyrek kalaya kurdu.  
Iki saat kadar sonra Sofi çalar saati susturdugunda Jorün gözlerini zorlukla açarak:  
- Lütfen dikkatli ol, Sofi! dedi.  
Ve Sofi yola koyuldu. Maria Kilisesine birkaç kilometrelik bir yol vardi. Çok az uyumasina  
ragmen, Sofi kendini cin gibi uyanik hissediyordu. Gökyüzünde, dogudaki düzlüklerin  
üzerinde kirmizi bir serit uzaniyordu.  



 
Eski tas kilisenin kapisina vardiginda saat dörde geliyordu. Agir kapiyi yokladi. Kapi açikti!  
Kilisenin içi eski oldugu kadar bos ve sessizdi. Vitraylardan içeri süzülen mavimsi isik  
havadaki binlerce toz parçasini ortaya.çikariyordu. Tozlar kilisenin bir kösesinden diger  
kösesine giden isinlar halindeydi sanki! Kilisenin orta kisminda bir banka oturdu. Mihrabi ve  
donuk renklerle boyanmis eski bir Isa heykelini seyretmeye koyuldu.  
Birkaç dakika sonra aniden org çalmaya basladi. Sofi arka-  
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sini dönüp bakmaya cesaret edemiyordu. Çalan eski bir ilâhiydi. Ortaçagdan olmaliydi bu da.  
Bir süre sonra ses kesildi. Ve hemen ardindan arkasinda ayak sesleri duydu. Dönüp baksa  
miydi? Onun yerine gözlerini çarmiha gerilmis Isa'ya dikti.  
Adimlar yanindan geçip gitti ve Sofi, kilisede ilerleyen göl. geyi gördü. Üzerinde kahverengi  
bir kesis giysisi vardi. Sofi bu kisinin Ortaçagdan çikip gelmis bir kesis olduguna yemin  
edebilirdi neredeyse.  
Korkuyordu ama akli basindan gitmis filan degildi. Kesis mihrabin önünde bir dönüs yapip,  
kürsüye çikti. Kürsünün üzerine egildi, Sofi'ye bakip Latince:  
- Gloria patri et filio et spirito sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper in saecula  
saeculorum, dedi.  
- Hey, Nonfeççe konus be adam! Sözleri kilisede yankilandi.  
Kesisin Alberto Knox oldugunu anlamisti. Yine de eski bir kilisede agzindan saygisizca  
dökülen bu sözlerden utanç duydu. Ama çok korkmustu iste ne yapsin! Insan korkunca  
kurallari çignemekte bir tür teselli bulur.  
- Hiss!  
Alberto, rahiplerin cemaatin oturmasini istediklerinde yaptiklari gibi bir elini yukariya  
kaldirmisti.  
- Saat kaç çocugum? diye sordu.  
- Dörde bes var, dedi Sofi. Korkusu geçmisti artik.  
- O zaman vakit gelmis. Simdi Ortaçag basliyor. Sofi aptallasmis bir halde,  
- Ortaçag saat dörtte mi basliyor? diye sordu.  
- Yaklasik olarak dörtte, evet. Sonra saat bes ve alti ve yedi oldu. Ama sanki zaman geçmiyor  
gibiydi. Sonra sekiz ve dokuz ve on oldu. Ama vakit hâlâ Ortaçagdi. Artik yeni bir güne  
baslamanin zamani gelmedi mi? diye düsünüyorsundur belki. Evet,  
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ne demek istedigini anliyorum. Ama bu bir pazar günüydü, anliyor musun, uzun upuzun bir  
pazar... Saat on bir ve on iki ve on üç oldu. Bu zaman parçasina Geç Ortaçag diyoruz.  
Avrupa'nin büyük katedralleri bu dönemde yükseldi. Ancak on dördüncü yüzyilda bir horoz  
ötebildi. Ve ancak o zaman bu uzun Ortaçag silinip gitmeye basladi.  
. O zaman Ortaçag on saat mi sürmüs oluyor? diye sordu Sofi.  
Alberto kahverengi kesis elbisesinin basligindan basini çikarip, bakislariyla tek bir küçük  
kizdan ibaret cemaatini süzerek:  
- Bir saati bir yüzyil olarak düsünürsek evet, dedi. Isa'nin tam gece yarisi dogdugunu  
varsayalim. O zaman Pavlus misyonerlik yolculuklanna saat yarimda basliyor; bir çeyrek saat  
sonra Roma'da ölüyor. Saat üçe kadar kilisenin faaliyetleri yasaklanmis durumda. Ancak 313  
yilinda Hiristiyanlik Roma Imparatorlugunda kabul edilir bir din haline geliyor. Bu dönemde  
Imparatorlugun basinda Konstantinus bulunuyor. Ama bu ünlü imparator bile ancak ölüm  
dösegindeyken vaftiz oluyor. 380 yilindan itibaren Hiristiyanlik tüm Roma Imparatorlugunun  
resmi dini oluyor.  
- Bu sirada Roma Imparatorlugu dagiliyor, degil mi?  
- Evet, bu dönemde Imparatorluk parçalanmaya basliyor. 300 yillarinda Roma hem kuzeyden  
gelen akinlara, hem de iç çözülmelere maruz kaliyor. 330 yilinda Konstantinus  
Imparatorlugun baskentini, daha önce Karadeniz'e yaptigi deniz seferi sirasinda kurmus  
oldugu Konstantinopolis sehrine tasiyor. Bu yeni kenti pek çoklari "ikinci Roma" olarak  
görüyor. 395'de Roma Imparatorlugu ikiye ayriliyor: Roma'nm hâlâ baskenti oldugu Bati  
Roma Imparatorlugu ve baskenti Konstantinopolis olan Dogu Roma Imparatorlugu. Roma  
410 yilinda barbarlar tarafindan yagma ediliyor ve 476 yilinda Bati Roma împa-  
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ratorlugu tümüyle yikiliyor. Dogu Roma Imparatorlugu ise Türklerin Konstantinopolis'i alis  
tarihi olan 1453 yilma dek devlet olarak varligini sürdürüyor.  
- Ve o zaman bu kentin adi Istanbul oluyor, degil mi?  
- Dogru! Bilmemiz gereken bir baska önemli tarih de 529. Bu tarihte kilise Platon'un  
Atina'daki Akademisi'ni kapatiyor ve ayni yil Benediktin tarikati kuruluyor. Bu, ilk manastir  
düzeni olarak tarihe geçiyor. Böylece 529 yili, Hiristiyanligin Yunan felsefesinin üzerine  
büyük bir örtü çekisinin sembolü olmakta. Bu tarihten itibaren egitim, düsünce ve meditasyon  
manastirlarin tekeline geçiyor. Bu sirada saat bes buçuga gelmekte...  



 
Sofi Albelto'nun bu saat benzetmesiyle ne demek istedigini anlamisti artik. Geceyarisi 0  
yilina, saat bir I.S. 100 yilma, saat 6, I. S. 600 yilma ve saat 14, I. S. 1400 yilina karsilik  
geliyordu...  
Alberto sözlerini sürdürdü:  
- Rönesans döneminde ortaya çikmis olan "Ortaçag" sözcügü, "iki dönem ortasinda kalmis  
çag" anlamina gelir aslinda. Ortaçag, Antik Çagin sonunda baslayip Rönesansla sona eren,  
Avrupa'nin üzerine serilmis "bin yillik karanlik" olarak görülmüstür. Günümüzde de  
"Ortaçag" sözcügü otoriter olan, esnek olmayan anlamlarinda kullanilir. Ancak kimilerine  
göre de Ortaçag "bin yillik gelisme" dönemidir. Örnegin okul sistemi bu dönemde  
biçimlenmeye baslamistir. Manastir okullari Ortaçagin en baslarinda ortaya çikmistir.  
Yaklasik olarak 1100 yilinda katedral okullari, 1200'lerden itibaren de üniversiteler  
görülmeye baslanmistir. Bu gün de hâlâ çesitli konular, aynen Ortaçagdaki gibi belli basliklar  
ya da "fakülte"ler altinda gruplanir.  
- Bin yil çok uzun bir süre...  
- Evet, Hiristiyanligin kitlelere ulasmasi uzun zaman aldi  
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ondan. Üstelik kendi kentleri ve kaleleriyle, kendi halk mü-kleri ve halk anlatilanyla ulusal  
devletlerin pek çogu Orta-ada ortaya çikmaya basladi. Masallarin, halk müziginin hali d  
Ortaçag olm? Y A' hl  
ada ortay çaya basladi. Masallarin, halk müziginin hali olurdu Ortaçag olmasa? Ya  
Avrupa'nin hali ne olurdu Orta-gsiz Sofi? Avrupa, bir Roma eyaletinden baska bir sey 
olmazikj  
de. Ortaçag denen dipsiz deniz Norveç, Ingiltere ve Al dlarindaki td t d Gl  
,  
jjg çg p eniz Norveç, Ingiltere ve Almanya  
adlarindaki tinidir tam da. Gözle görünmese de bu derin denizde pek çok balik yüzer.  
Snorri Ortaçagda yasamistir, örnegin. Aziz Olav da öyle. Charlemagne da. Romeo ve Juliet,  
Benediktus ve Arolilja, Olav Asteson, Heddal ormaninin cinleri de Öyle. Ve bunlara ek olarak  
büyük prensler, görkemli krallar, kahraman sövalyeler ve güzel bakireler, adlari bilinmeyen  
vitray ustalan ve yetenekli org ustalari... Üstelik henüz sözünü etmeme sira gelmeyen irerler,  
Haçli askerleri ve büyücüler...  
- Rahiplerden de söz etmedin daha.  
- Haklisin. Bu arada Norveç'in de 1000'li yillarda Stikles-tad savasinin hemen ardindan  
Hiristiyan oldugunu iddia etmek dogru olmaz. Uzun bir dönem Hiristiyanlik örtüsü altinda  
pek çok putperest inanç sürdügü gibi, bir çok eski din ögesi Hiristiyanlik ögeleriyle karisarak  



 
devam etti. Örnegin Norveç'teki Noel kutlama biçimi, eski Norön gelenekleriyle Hiristiyan  
geleneklerin evliliginden olusmustur. Bir atasözünün dedigi gibi de, evli çiftler zamanla  
birbirine benzer. Norveç'in Noel pastasi, Noel domuzu ve Noel birasi da Dogunun Üç Bilge  
Adami ile Betlehem'de Isa'nin dogdugu ahira benzemeye baslamistir. Yine de Hiristiyanlik  
hayat görüsünün zamanla tüm Avru-Pa da yaygm tek görüs haline geldigini belirtmemiz  
gerek. Yani Ortaçag deyince birlestirici bir kültür olarak Hiristiyanlik ak-'"niza geliyor.  
- Ortaçag sadece karanlik ve iç kapayici bir dönem degildi o  
halde?  
• 400 yilindan sonraki ilk yüzyillar gerçekten bir kültürel  
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gerileme dönemiydi. Çünkü bundan önce kanalizasyonla ^ mamli ve kütüphaneli sehirleriyle,  
hele hele görkemli mimar-siyle Roma dönemi "yüksek bir kültür"dü. Tüm bu kültür, or  
taçagin ilk yüzyillarinda yokolmaya basladi. Bu, ticaret vepat ekonomisi için de geçerliydi.  
Ortaçagda paranin yerini teW mal degis tokusu, takas aldi. Ekonomide feodalizm egemen ol  
maya basladi. Feodalizmde zengin derebeyleri topragin sahibi-dir. Yoksul serfler bu topraklan  
isletip hayatini kazanmaya &. hsir. Ortaçagin ilk yüzyillarinda Avrupa'nin nüfusu da gerile.  
misti. Antik Çagda nüfusu milyonu asan Roma'nin nüfusu 600 yilinda 40.000'e inmisti!  
Kentin görkemli zamanlarindan kalma harabelerde dolasan bir avuç insan kalmisti kala kala.  
In-saat malzemesi gerektiginde eski harabelerden malzeme almak yetip de artiyordu bile.  
Tabii arkeologlar üzülüyorlar Ortaçagda antik eserlerin tahrip olmus olmasina...  
- Sonradan demesi kolay tabii!  
- Roma'nin politik gücünü yitirmesi daha da öncesine, 3O01 lü yillarin sonlarina rastlar.  
Ancak hemen sonra Roma piskoposu tüm Ronia-Katolik Kilisesi'nin basma geçer. "Papa",  
yani "baba" unvanini alan piskopos, Isa'nin Dünya üzerindeki vekili olarak görülmeye  
baslanir. Böylece Roma, hemen hemen tüm Ortaçag boyunca Hiristiyanligin baskenti olarak  
hüküm sürer. "Roma'ya karsi gelmeye" cesaret eden de çikmaz pek. Ama yine de zamanla  
ulusal devletlerin kral ve prensleri öyle güçlenirler ki, aralannda bu müthis kilise gücüne karsi  
çikmaya baslayanlar olur. Hattâ bunlardan biri de Norveç krali Sverre'dir...  
Sofi bu bilgili kesise bakti:  
- Kilisenin Platon'un Atina'daki Akademisi'ni kapattigim söylemistin. Bu arada bütün Yunan  
filozoflari da unutuldu  
mu?  
- Kismen öyle oldu. Yine de surda burda Aristoteles'in "e Platon'un bazi yazilarini bilenler  
çikiyordu. Ancak eski R"18  
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j Daratorlugu zamanla üç ayri kültüre ayrildi: Bati Avrupa'da Roma merkezli, dili Latince  
olan bir Hiristiyan kültür. Dogu Avrupa'da baskenti Konstantinopolis, dili Yunanca olan bir  
Hiristiyan kültür. Konstantinopolis'in adi sonradan Yunanca hjr sözcük olan Bizans'a çevrildi.  
Bu yüzden Roma-Katolik Ortaçagdan ayn olmak üzere "Bizans Ortaçagindan da sözediyoniz.  
Bunlardan baska Kuzey Afrika ve Ortadogu da Roma Im-paratorlugu'na dahildi.  
Buralarda da Ortaçagda dili Arapça olan Müslüman bir kültür gelisti. Muhammed'in 632  
yilinda ölümünden sonra, Islam tüm Ortadogu ve Kuzey Afrika'ya yayilmisti. Ardindan  
Ispanya da Müslüman alemine katildi. Islam dininin en önemli kentleri Mekke, Medine,  
Kudüs ve Bagdat oldu. Kültür tarihi bakimindan baska bir önemli nokta, eski Helenistik kent  
Iskenderiye'nin de Araplann idaresi altina girmis olmasidir. Böylelikle Araplar Yunan  
bilimini miras almis oldular. Tüm Ortaçag boyunca matematik, kimya, astronomi ve tip gibi  
bilimlerde en ileri ulus Araplardi. Günümüzde hâlâ "Arap rakamlari"ni kullaniyoruz. Bir çok  
baska alanda da Arap kültürü Hiristiyan kültürden daha ileri bir durumdaydi.  
- Yunan felsefesine ne oldugunu sormustum...  
- Gözünün önüne önce üçe ayrilan, sonra bu üç kolun birlesmesiyle yeniden tek bir hale gelen  
bir nehir getirmeye çalis...  
- Evet?  
- O zaman Yunan-Roma kültürünün üçe, batida Roma-Katolik kültürü, doguda Dogu Roma  
kültürü ve güneyde Arap kültürüne ayrilmakla beraber nasil ayakta kaldigini anlayabilir? sin.  
Iyice basitlestirecek olursak, Yeni Platonculugun batida, Platon'un doguda ve Aristoteles'in  
Araplarda yasamaya devam ettigini söyleyebiliriz. Ancak elbette bu üç kol da içinde diger  
kollardan bir seyler tasiyordu. Sonuç olarak bu üç kol, Ortaçag biterken Kuzey Italya'da  
bulustu. Arap etkisi Ispanya'daki Araplardan, Yunan etkisi de Yunanistan ve Bizans'dan geli-  
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yordu. Böylelikle "Rönesans" ya da baska bir deyisle antik kül. türün "yeniden dogusu"  
basladi. Dolayisiyla antik kültür de uzun bir Ortaçagdan hayatta kalarak çikmis oluyordu.  
- Anliyorum.  
- Ama her seyi sirasi gelince ele almak en iyisi! Öncelik)e Ortaçag felsefesinden sözedecegiz  
çocugum. Artik sana kürsü-den hitap etmeyecegim. Asagiya iniyorum.  
Sofi birkaç saatcik uyku uyumus olmanin yorgunlugunu duy. du birden. Bu garip kesisin  
Maria Kilisesi'nin kürsüsünden indigi su an bir rüyaydi sanki.  
Alberto mihrabin önünde durup yukariya, Isa'nin çarmihtaki heykeline bakti. Sonra Sofi'ye  
dönerek ona dogru yürümeye basladi ve gelip yanina oturdu.  



 
Alberto'nun bu kadar yakininda olmak Sofi'yi heyecanlandirdi. Basligin altindaki bir çift  
kahverengi göz kendisine bakiyordu. Bu gözler koyu renk saçli, top sakalli, ortayasb bir  
adamin gözleriydi.  
Kimsin sen? diye düsündü Sofi. Niçin hayatima girdin?  
Alberto Sofi'nin düsüncelerini okumus gibi:  
- Zamanla birbirimizi daha iyi taniyacagiz, dedi.  
Onlar böyle otururlar ve vitraylardan içeri süzülen isik giderek daha parlak bir hal alirken,  
Alberto Ortaçag felsefesini anlatmaya basladi.  
- Ortaçag filozoflari Hiristiyanligin dogru oldugunu verili aldilar. En önemli soru ise  
Hiristiyanligin yalnizca inanilmasi gereken bir sey mi oldugu yoksa Hiristiyanliktaki  
dogrulara akli kullanarak varilabilecegi miydi? Yunan filozoflariyla Incil'de yazilanlar  
arasinda nasil bir iliski vardi? Incil ve akil birbirleriyle çelisen seyler miydi, yoksa inançla  
bilgi bir arada varolabilir miydi? Tüm Ortaçag felsefesi büyük ölçüde bu tek soruyla ugrasti.  
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Sofi basini "dinliyorum" anlaminda salladi sabirsizlikla. Din sinavinda inanç ve bilgi  
konusundaki soruyu cevaplarken düsünmüstü zaten bu konuyu.  
. Bu sorunsalin Ortaçagin iki büyük filozofunca nasil ele alindigini görecegiz. Bunlardan ilki,  
354 ile 430 yillan arasinda yasamis olan Augustinus'dur. Bu tek insanin yasaminda Geç Antik  
Çagdan Ortaçagin baslangicina geçisi inceleyebiliriz. Augustinus Kuzey Afrika'da küçük bir  
kent olan Tagaste'de dogdu. Henüz 16 yasindayken okumak üzere Kartaca kentine gitti. Daha  
sonra Roma ve Milano'da bulunan Augustinus, hayatinin son yillannda Kartaca'nin birkaç  
kilometre batisindaki Hippo kentinde piskoposluk yapti. Hiristiyan olmadan önce pek çok  
degisik din ve felsefi akimi benimsedi.  
- Örnegin?  
- Örnegin bir dönem boyunca Mani idi. Maniler Geç Antik Çagda oldukça yaygin olan dinsel  
mezheplerden birini olustururlar. Manicilik yan dinsel, yan felsefi bir kurtulus ögretisiydi. Bu  
ögretiye göre dünya iyi ve kötü, aydinlik ve karanlik, ruh ve özdek olarak ikiye aynlir. Insan,  
ruhuyla özdekler dünyasini, asip ruhun kurtulusuna bir temel hazirlayabilir. Ancak iyi ile kötü  
arasindaki bu keskin aynm genç Augustinus'u tatmin etmiyordu. Onu daha çok "kötülük  
problemi" ilgilendiriyordu ki bununla kastedilen, kötülügün nereden geldigini arastirmaktir.  
Bir dönem Stoaci felsefenin etkisi altinda kalmis olan Augustinus, Stoaci felsefenin  
öngördügü gibi iyi ile kötü arasinda böyle keskin bir aynm olmadigina inaniyordu. Ancak  
Augustinus her seyden çok, Geç Antik Çagin ikinci önemli felsefi akimi olan Yeni  
Platonculuktan etkilenmis, burada tüm varolusun tanrisal bir dogasi oldugu düsüncesiyle  
karsilasmisti.  
- Yani Augustinus'un Yeni Platoncu bir piskopos oldugunu söyleyebilir miyiz?  



 
- Evet, öyle denebilir. Öncelikle Hiristiyan olan Augusti-  
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nus'un Hiristiyanligi büyük ölçüde Platoncu düsünce biçin^. den etkilenmistir. Bu yüzden, iste  
tam bu yüzden Sofi, Hiristj. yan Ortaçaga geçer geçmez Yunan felsefesinden tümüyle k0.  
pulmadigini anlamalisin. Augustinus gibi kilise pederleri §a. yesinde Yunan felsefesi bu yeni  
zamana aktarilmistir.  
- Augustinus'un yüzde elli Hiristiyan, yüzde elli Yeni Platoncu oldugunu mu kastediyorsun?  
- Augustinus kendisini yüzde yüz Hiristiyan olarak görü. yordu. Ancak Hiristiyanlikla  
Platon'un felsefesi arasinda keskin bir karsitlik olmadigina inaniyordu. Platon'un felsefesiyle  
Hiristiyan ögreti arasinda öyle açik bir benzerlik görüyordu ki Platon'un Eski Ahit'i bildigini  
bile düsünebiliyordu. Bu elbette pek mümkün degil. En iyisi biz Platon'u  
"Hiristiyanlastiranin" Augustinus oldugunu söyleyelim.  
- Hiristiyanliga inanmaya baslayinca felsefeye veda etmemis hiç degilse!  
- Hayir, ama yine de dini konularda akim her soruya cevap bulmaya yetmeyecegini  
söylüyordu. Ona göre Hiristiyanlik yalnizca inanç yoluyla ulasabilecegimiz tanrisal bir  
gizemdi. Ancak Hiristiyanliga inanirsak Tanri ruhumuzu "aydinlatir" ve biz de böylece  
Tanriya dair dogaüstü bir tür bilgiye varabilirdik. Augustinus kisisel olarak da felsefenin  
sinirlarini içinde duyuyordu. Ancak Hiristiyan olduktan sonra ruhu huzura kavusmustu.  
"Sen'de dinlenene dek yüregimiz huzur bulmaz," diyordu.  
- Platon'un idea ögretisinin Hiristiyanlikla nasil bagdastirilabilecegini pek anlayamiyorum. Ya  
mutlak idealara ne oldu?  
- Augustinus Tann'nin dünyayi yoktan var ettigini savunur ki bu da incil'de yer alan bir  
düsüncedir. Yunanlilar ise dünyanin her zaman varolmus olduguna inaniyorlardi. Ama Tanri  
dünyayi yaratmadan "fikirler" Tann'nin düsüncelerinde varolmustur, der Augustinus. Yani  
Platoncu fikirleri Tanri'y3  
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^estirerek, Platon'un mutlak idealar görüsüne sahip çikar. ye .Iyifikir!  
. Ama bu bize Augustinus ve diger kilise pederlerinin Yunan ve Yahudi düsünce biçimlerini  
bagdastirmak için isi nerelere kadar götürebildiklerini gösteriyor. Bir anlamda onlar her jjii  
kültüre de aittiler. Augustinus kötülük konusunda da Yeni platonculuga sarilir. Plotinos gibi o  
da kötülügün "Tann'nin yoklugu"ndan baska bir sey olmadigini savunur. Kötü diye jcendi  
basina bir sey yoktur, kötü yokolan seydir. Çünkü Tann sadece iyi olani yaratmistir. Kötülük  
insanlar Tann'nin sözlerine uymadiklari için vardir. Kendi deyisiyle: "Iyilik Tann'nin isidir;  
kötülük Tann'nin isinden gerilemektir."  



 
- Insan ruhunun tarinsal oldugunu da söylüyor muydu Augustinus?  
- Hem evet, hem hayir. Augustinus Tanri ile insan arasinda asilamaz bir engel oldugunu öne  
sürüyordu. Bu noktada Incil'de yazilanlara inaniyor, Platon'un her seyin bir oldugu seklindeki  
ögretisini reddediyordu. Ancak insanin ruhsal bir yaratik oldugunu da belirtiyordu. Insan  
bedeni maddeseldir ki bu yaniyla insan "güvenin ve pasin çözüldügü" fiziksel dünyaya aittir,  
ama insanin ayni zamanda Tann'yi taniyabilmesine yarayan bir ruhu da vardir.  
- Ölünce insanin ruhuna ne olur?  
- Augustinus'a göre Adem'in elma hirsizligi yani ilk günah insan soyunu ölüme mahkûm  
etmistir. Ne var ki Tann bunlarin içinden kimilerini seçmekte ve kurtarmaktadir.  
- Bence Tann bunun yerine herkesi kurtarmaya karar vermis olsa daha iyi olurdu, diye karsi  
çikti Sofi.  
- Augustinus'a göre insanin Tanri'yi elestirmeye hakki  
yoktur. Bu noktada Pavlus'un Romalilara mektubuna basvurur:  
Ey adam, sen kim oluyorsun ki Tann'yla hesaplasmak istiyorsun? Kendine sekil veren sey,  
sekil verene: Niçin beni  
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böyle yaptin der mi? Yahut ayni yigindan bir kabi hürm için ve bir baskasini hürmetsizlik için  
yapmaya çömlek nin balçik üzerinde kudreti yok mudur?  
- Yani Tanri cennette oturup insanlarla diledigi gibi oynar öyle mi? Yaratan kendisi olmasina  
ragmen hosnut kalmadik lanni kaldirip atar mi?  
- Augustinus'un söylemek istedigi sey, hiçbir insanin Tann tarafindan kurtarilmayi hak  
edemeyecegidir. Tann kurtaraca-gi kullarini seçer. Augustinus'a göre kimin kurtarilacagi  
kimin ölüme mahkûm edildigi önceden açikça bellidir. Biz bunu bilip degistirenleyiz. Evet,  
bizler Tanri'nin elindeki balçiktan baska bir sey degilizdir. Hepimiz Onun insafina  
kalmisizdir.  
- Öyleyse Augustinus bir anlamda yeniden Kadercilige dönmüs oluyor, degil mi?  
- Belki de. Ancak Augustinus insanin kendi yasamindan sorumlu oldugu gerçegini reddetmez.  
Bize, seçilmisler arasinda oldugumuzu hissedecek bir sekilde yasamamizi ögütler. Çünkü  
özgür bir irademiz vardir. Ancak Tanri her birimizin nasil bir hayat sürecegini "önceden  
görmüstür".  
- Biraz haksizlik olmuyor mu bu? diye sordu Sofi. Sokrates tüm insanlarin ayni sanslara sahip  
oldugunu, çünkü tüm insanlarin ayni sagduyuya sahip olduklarini söylemisti. Oysa  



 
Augustinus insanlari ikiye bölerek, bazi insanlarin kurtulacagini, digerlerininse ölüme  
mahkûm edildigini söylüyor.  
- Evet, Augustinusla beraber Atina'daki Hümanizmden bir parça uzaklasmis oluyoruz. Öte  
yandan insanlari bu sekilde ikiye bölen Augustinus degildir. O bu konuda yalnizca Incil'de  
yazilanlara basvurur. "Tanri Devleti Hakkinda" adli eserinde bu konuyu iyice açar.  
- Anlat anlat!  
- "Tanri devleti" ya da "Tann'nin kralligi" deyisi Incil'den  
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ve Isa'nin ögretilerinden kaynaklanir. Augustinus, tüm insanim tarihinin "Tann devleti" ile  
"yeryüzü devleti" arasindaki mücadeleden ibaret olduguna inanir. Bu iki "devlet" birbirinden  
tamamen ayn iki politik devlet degildir. Ikisi de her bir insanin içinde gücü ele geçirmek için  
savasir. Yine de "Tann dev-leti"nin kilisede, "yeryüzü devleti"nin de politik devlet aygitinda  
(örnegin Augustinus'un yasadigi dönemde dagilan Roma Imparatorlugunda) vücut buldugu  
söylenebilir. Tüm Ortaçag boyunca kilise ve devlet, gücü ele geçirmek için savastikça bu  
anlayis daha da yayginlasti. "Kilisenin disinda kurtulus yoktur," dendi. Sonunda  
Augustinus'un 'Tanri devleti" kilise kurumuyla özdeslestirildi. Ancak 1500'lü yillardaki  
Reformasyon hareketi sirasinda, Tanri tarafindan kurtarilmanin yolunun Kiliseden geçmek  
zorunda olusu elestirilmeye baslandi.  
- Eh, sirasiymis hani!  
- Bu arada Augustinus'un tarihi felsefeye dahil eden ilk filozof oldugunu da belirtmek gerek.  
Iyi ile kötü arasindaki mücadele felsefede çokça ele alinmis olmasina ragmen, bu  
mücadelenin tarihsel bir süreç içinde gelistigi düsüncesi yeni bir düsünceydi. Ve bu noktada  
Augustinus'da Platoncu düsünceden hiçbir ize rastlanmiyordu. Augustinus'un bu konudaki  
görüsleri tamamen Eski Ahit'te varolan çizgisel tarih anlayisina dayaniyordu. Burada egemen  
olan düsünce, "Tann devletfni kurabilmek için Tanri'nin tüm bir tarihe ihtiyaci oldugu idi.  
Insanlari aydinlatmak ve kötülügü yok etmek için gereklidir tarih. Ya da Augustinus'un dedigi  
gibi: "Tanrisal öngörü, çocukluktan yasliliga dek yavas yavas gelisen tek bir insanin yasami  
gibi Adem'den baslayip tarihin sonuna dek ilerleyen insanlik tarihine yol gösterir."  
Sofi saatine bakti:  
- Saat sekize geliyor. Birazdan gitmem gerek.  
- Ama gitmeden önce sana öteki büyük Ortaçag filozofunu  
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da anlatmaliyim. Çikip biraz disarda oturalim mi?  



 
Alberto ayaga kalkti. Avuçlarini gögüs hizasinda birlestirip kilisenin ortasindaki koridordan  
yürümeye basladi. Tanriyi ya da baska bir takim ruhani konulan düsünür gibi bir hali vardi.  
Sofi de onun arkasindan yürümeye basladi. Baska bir sey de yapamazmis gibi hissediyordu  
kendini zaten!  
Disarida, tepenin üzeri ince bir çiy tabakasiyla örtülüydü. Dogali çok olmasina ragmen günes  
henüz sabah sisini aralayip yüzünü gösterebilmis degildi. Maria Kilisesi sehrin eski  
semtlerinin disindaki bir bölgeydi.  
Alberto kilisenin disindaki banklardan birine oturdu. Sofi, su an birisi kendisim görse neler  
olacagini düsünmeden edemedi. Sabahin sekizinde bir bankta, hele hele yaninda bir kesisle  
oturmak pek sik rastlanilan bir manzara degildi dogrusu!  
- Saat sekiz, diye söze basladi Alberto. Augustinus'dan bu yana dört yüz yil geçti ve simdi  
uzun bir okul günü basliyor. Saat 10'a dek egitimde varolan tek kurum manastir okullariydi.  
Saat 10 ile 11 arasinda ilk katedral okullari ve 12 siralarinda da ilk üniversiteler kurulmaya  
baslandi. Bu yillarda büyük gotik katedrallerin yükseldigini de görürüz. Bu kilise de 1200  
yillarinda ya da bir baska deyisle geç Ortaçagda insa edilmistir. Oslo'da daha büyük bir  
katedral yapmaya güçleri yetmemisti.  
- Yapmalarina da gerek yokmus bence, diye söze atladi Sofi. Hosuma gitmeyen bir sey varsa  
o da bos katedrallerdir!  
- O büyük katedraller içlerine çok kisi sigsin diye yapilmiyordu ki sevgili Sofi! Bunlar  
Tanri'nin onuruna yapiliyor, varliklariyla basli basina bir ibadet olusturuyorlardi. Ancak  
bunlarla beraber geç Ortaçagda bizim gibi filozoflari yakindan ilgilendiren baska bir sey daha  
oluyordu.  
- Anlat, anlat lütfen! Alberto devam etti:  
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- Bu dönemde Ispanya'daki Araplarin etkileri hissedilmeye baslandi. Araplar tüm Ortaçag  
boyunca Aristoteles gelenegini diri tutmuslar, egitim görmüs Araplarin bir çogu llOO'lü  
yillarin sonlarindan itibaren Kuzey ttalya'daki prenslerin davetlisi olarak Italya'ya gelmeye  
baslamislardi. Böylelikle Aristoteles'in yazilari taninmaya, bunlar zamanla Yunanca ve  
Arapçadan Latinceye çevrilmeye baslandi. Bu durum dogabi-lini konularina karsi ilgi  
uyanmasina yol açti. Ayrica Hiristiyan ögretinin Yunan felsefesiyle iliskisi üzerine yeni  
görüslerin dogmasina da hizmet etti.- Dogabilim konularinda Aristoteles'in dediklerinin  
ilerisine geçilmedi. Ancak insanin ne zaman "felsefe"nin, ne zaman incil'in sesine kulak  
verecegi sorusuna hâlâ bir cevap araniyordu. Anliyorsun, degil mi?  
Sofi basini salladi. Kesis sözlerini sürdürdü:  
- Geç Ortaçagin ilk ve en önemli filozofu, 1225 ile 1274 yillari arasinda yasamis olan  
Aquino'lu Thomas'dir. Roma ile Napoli arasinda küçük bir kent olan Aquino'da yasayip Paris  
Üni-versitesi'nde ögretmenlik yapmaktaydi. Thomas'a "filozof diyorum, ancak o filozof  
oldugu kadar teologdu da ayni zamanda. Zaten bu dönemde "felsefe" ile "teoloji" arasinda bir  



 
fark da yoktu. Kisaca, Augustinus'un Ortaçagin basinda Platon'u "Hiristi-yanlastirisi" gibi  
Aquino'lu Thomas'in da Aristoteles'i Hiristi-yanlastirdigini söyleyebiliriz.  
- Isa'dan yüzlerce yil önce yasamis filozoflari Hiristiyanlas-tirmak biraz acayip degil mi?  
- Böyle diyebilirsin belki, ama bu iki büyük filozofun "Hiris-tiyanlastirilmasi" ile  
kastettigimiz sey, bunlarin artik Hiristiyan ögretiye tehdit olusturmayacak bir sekilde  
yorumlanip açiklanmasidir. Aquino'lu Thomas için de "meselenin köküne indi" denir.  
- Felsefenin kökler ve bitkilerle bir iliskisi oldugunu bilmiyordum dogrusu!  
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- Aquino'lu Thomas Hiristiyanlikla Aristoteles felsefesini bagdastirmaya çalismis  
filozoflardan biridir. Onun inançla bilgi arasinda bir büyük sentez yarattigini söylüyoruz ki  
bunu da Aristoteles'in sözlerini kelimesi kelimesine ele alarak gerçeklestirdi.  
- Ya da demin dedigin gibi "köküne inerek"! Çok az uyudugumdan olacak, kafam pek iyi  
çalismiyor korkarim. Tüm bu deyimlerle ne demek istedigini açiklar misin lütfen?  
- Aquino'lu Thomas'a göre, felsefenin ya da aklin bize söyledigiyle Hiristiyan ögretinin ya da  
inancin söyledigi arasinda bir karsitlik olmasi gerekmez. Çogu zaman Hiristiyanlikla felsefe  
ayni seyleri söyler. Bu yüzden biz aklimizin yardimiyla Incil'de yazan dogrulara ulasabiliriz.  
- Nasil olur? Aklimiz bize Tanri'nin dünyayi alti günde yarattigini nasil söyleyebilir? Isa'nin  
Tann'nin oglu oldugunu aklimizla nasil bilebiliriz?  
- Dogru, bilemeyiz. Bu tür "inanç gerçekleri"ne ancak inançla ye Hiristiyanligin verdigi  
ilhamla varilabilir. Ancak Thomas'a göre bunun yanisira bir dizi "dogal tannbilimsel  
gerçeklik" de vardir. Bu gerçekliklere hem Hiristiyanligin verdigi ilhamla, hem de bizde  
dogustan ya da "dogal olarak" varolan aklimizla ulasabiliriz. Bu türden gerçeklige  
verilebilecek örneklerden biri, Tanrinm varligidir. Thomas'a göre Tann'ya iki yoldan  
varilabilir. Birincisi, inançla ve Hiristiyanligin verdigi ilhamla. Ikincisi, akilla ve  
duyularimizla. Elbette bunlardan en güvenilir olani inancin yoludur; insan sadece aklina  
güvenecek olursa kolayca yolundan sasabilir. Yine de Thomas'a göre Aristoteles ile Hiristiyan  
ögreti arasinda bir karsitlik bulunmasi gerekmez.  
- Incil'i ya da Aristoteles'i seçmek bize kalmis öyleyse?  
- Hayir, hayir! Hiristiyanligi bilmeyen Aristoteles yolun pek azini katetmis sayilir. Öte yandan  
yolun birazini katetnûs  
204  
ORTAÇAG  



 
olmak yolunu sasirmis olmak demek degildir! Atina'nin Avrupa'da yer alan bir kent oldugunu  
söylersek yanlis bir sey söylemis olmayiz. Ama kesin olmamis oluruz. Bir kitapta Atina'nin  
bir Avrupa kenti oldugu yaziyorsa, bir baska kitaba daha bakmak akillica olabilir. Çünkü bir  
baska kitapta Atina'nin, Avrupa'nin güneydogusunda yer alan küçük bir ülke olan  
Yunanistan'in baskenti oldugunu bulabilirsin. Hattâ sansin rast giderse kitapta Akropolis ve  
hattâ Sokrates, Platon ve Aristoteles hakkinda bir seyler yaziyor da olabilir!  
- Ama Atina hakkindaki ilk bilgi de dogruydu, degil mi?  
- Kesinlikle evet! Thomas'm göstermek istedigi sey, tek ve yalnizca tek bir dogru oldugu idi.  
Aristoteles'in bize gösterdigi, bizim de aklimizi kullanarak dogrulugunu kavrayabilecegimiz  
seyler Hiristiyan ögretiyle çelismek zorunda degildir. Dogrunun bir yanma aklimizi ve  
duyularimizi kullanarak varabiliriz. Aristoteles dogrularin bu tür yanlarina örnegin bitkiler ve  
hayvanlar aleminden sözederken deginir. Dogrunun bir baska yani daha vardir ki buna ancak  
Tann'nin bize încil yoluyla verdigi ilhamla ulasabiliriz. Ama dogrunun bu iki yüzü pek çok  
önemli noktada birbiriyle kesisir. Pek çok soruya încil ve akil ayni yaniti verir.  
- Tanri'nin varolup olmadigina da mi örnegin?  
- Evet. Aristoteles'in felsefesi de tüm dogal süreçleri harekete geçiren bir Tanri ya da bir "ilk  
neden" oldugunu varsayar. Ama Tann'nm daha ayrintili bir tanimina girmez. Bu noktada  
Incil'e ve Isa'nin ögretilerine kulak vermemiz gerekir.  
- Tanri'nin varligi bu kadar kesin mi yani?  
- Bu tartisilabilir kuskusuz! Ancak günümüzde pek çok insana göre de insan aklinin Tann'nin  
varolmadigini ispat etmeye gücü yetmez. Thomas daha da ileri giderek Aristoteles'in,  
felsefesinin isiginda Tann'nm varoldugunu ispatlayabilecegi-fli öne sürüyordu.  
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- Vay canina!  
- Aklimizla da her seyin bir "ilk nedeni" olmasi gerektigini bulabiliriz, diyordu Thomâs. Tanri  
kendini insanlara hem Incil, hem de akil yoluyla ilan etmistir. Dolayisiyla hem bir "inanç  
teolojisinden, hem de "dogal bir teoloji"den söz etmek mümkündür. Ahlâk söz konusu  
oldugunda da ayni sey söylenebilir. Incil bize nasil yasamamiz gerektigini ögretir. Ama Tann  
bize, dogru ile yanlisi "dogal" bir temelde ayirabilmemizi saglayacak bir vicdan da vermistir.  
Dolayisiyla ahlaksal yasama da "iki yol" gider. Incil'de yazan: "Baskasina da kendine  
yapilmasini istedigin gibi davran!" sözlerini okumadan da insanlara zarar vermenin kötü bir  
sey oldugunu bilebiliriz. Ama burada en güvenli rehberimiz Incil'in salik verdikleridir.  
- Anladim saniyorum, dedi Sofi. Havanin firtinali oldugunu hem simsekleri görerek, hem gök  
gürültüsünü duyarak anlamamiz gibi...  



 
- Dogru! Kör olsak gök gürültüsünü duyar, sagir olsak simsekleri görebiliriz. En iyisi hem  
görüp hem isitmek tabii! Ama gördügümüz seyle duydugumuz seyin birbiriyle çelismesi  
gerekmiyor. Bu iki izlenim birbirini tamamliyor.  
- Anliyorum.  
- Baska bir örnek daha vereyim. Bir roman, örnegin Knut Hamsun'un "Victoria" adli romanini  
okursan...  
- Okudum da gerçekten ben bu romani...  
- Yalnizca romani okumak da sana romanin yazan hakkinda bir fikir verdi, degil mi?  
- Romani yazan biri var, diyebilirim en azindan.  
- Yalnizca bu kadar mi?  
- Aska bakisinin oldukça romantik oldugunu da söyleyebilirim.  
- Hamsun'un yarattigi bir sey olan bu roman, sana Ham-sun hakkinda da bir bilgi verir. Ama  
yazarin kisisel özellikleri-  
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ni anlatmaz. "Victoria"ya bakarak yazarin bu romani yazarken kaç yasinda oldugunu, nerede  
yasadigini ya da kaç çocugu oldugunu söyleyebilir misin örnegin?  
- Tabii ki hayir.  
- Ama bu tür bilgileri, Knut Hamsun hakkinda yazilmis bir biyografide bulabilirsin. Ancak bu  
tür bir biyografi ya da otobiyografi sayesinde yazarin kisiligine dair daha ayrintili bilgin olur.  
- Dogru!  
- Tann'nin yarattiklari ile.Incil arasinda da buna benzer bir iliski vardir. Yalnizca dogaya  
bakarak da Tann'nin varligini duyabiliriz. Çiçeklere ve hayvanlara bakarak Tanri1 nin tüm  
bunlan sevdigini söyleyebilir, sevmese yaratmazdi diyebiliriz. Ama Tann'nin sahsina dair  
bilgilere yalnizca Incil'de ya da Tann'nin bu "otobiyografi"sinde rastlayabiliriz. -  
- Iyi bir örnekti bu dogrusu!  
- Himmm...  
Alberto ilk kez cevap vermiyor, yalnizca düsünüyordu.  
- Hilde'yle bir ilgisi var mi bunun? diye agzindan kaçirdi Sofi.  



 
- "Hilde" diye birinin varolup olmadigindan emin degiliz.  
- Ama ondan bir takim izlerin orda burda önümüze koyuldugundan eminiz: kartpostal, ipek  
esarp, yesil bir cüzdan, bir çorap...  
Alberto basini sallayarak:  
- Üstelik ne kadar iz bulacagimiza Hilde'nin babasi karar veriyormus gibi görünüyor. Ama  
bildigimiz kesin olan sey, bize tüm bu kartpostallari gönderen biri oldugu. Keske kendi  
hakkinda bir seyler de yazsa! Neyse, nasil olsa yeniden dönecegiz bu konuya.  
- Saat on iki. Ortaçag bitmeden yemege yetissem iyi olur!  
- Aquino'lu Thomas'm kilisenin teolojisine ters düsmeyen  
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her konuda Aristoteles'in felsefesini nasil sahiplendigine dair birkaç söz daha edip bu konuyu  
kapatacagim. Buna Aristoteles'in mantik, bilgi teorisi ve doga felsefesi konularindaki  
görüsleri dahildir. Aristoteles'in bitkiden hayvanlara, oradan insanlara yükselen doga  
basamaklarini hatirliyor musun?  
Sofi basini salladi.  
- Aristoteles'in kendisi de bu ölçegin en ucunun, varligin bir çesit doruk noktasi olan Tann'ya  
uzandigini söylüyordu. Bu semayi Hiristiyanliga uyarlamak hiç de zor degildi. Thomas'a göre  
bitki ve hayvanlardan insanlara, insanlardan meleklere ve meleklerden Tann'ya kadar  
varolusun çesitli düzeyleri vardir. Insanlarin da hayvanlar gibi duyu organlari vardir, ama  
insanlar hayvanlardan ayri olarak bu duyulardan yola çikarak muhakeme de edebilirler.  
Meleklerin vücutlarinda böyle duyu organlari yoktur, bu yüzden de onlarin kendiliginden ve  
hemen olan bir zekâlari vardir. Insanlar gibi "söyle bir düsünmeleri", zihinlerinde söyle bir  
tartmalari gerekmez. Insanlarin yavas yavas kesfettigi her seyi onlar önceden bilirler.  
Vücutlari olmadigi için ölmezler de. Tann gibi mutlak degildirler, çünkü onla-n da Tanri  
yaratmistir. Ama sonunda aynlacaklan bir vücutlari olmadigi için ölmezler de.  
- Ne güzel!  
- Ama Tann her seyin, meleklerin de üzerindedir Sofi. Birbirleriyle baglantisi içinde, bir  
bütün olarak her seyi görür ve bilir.  
- O zaman simdi bizi de görüyordur.  
- Evet, belki de. Ama "simdi" degil. Çünkü Tann'nin zamani bizimkiyle ayni degildir. Bizim  
"simdi"miz Tann'nin "sim-di"siyle ayni sey degildir. Bizim hayatimizda birkaç hafta,  
Tann'nin birkaç haftasi anlamina gelmeyebilir.  
- Vay anasini! diye kaçirdi agzindan Sofi.  



 
Eliyle agzim kaparken Alberto ona bakiyordu. Sofi konus-  
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y devam etti:  
- Hilde'nin babasindan yeni bir kart geldi. Kartta "Sofi'nin bir-iki haftasi bizim için bir-iki  
hafta anlamina gelmeyebilir" diye yaziyordu. Senin Tann'yla ilgili söylediklerine ne kadar çok  
benziyor!  
Sofi kahverengi basligin altindaki yüzün kaslannm çatil-digini gördü.  
- Utanmasi lâzim aslinda!  
Sofi Alberto'nun ne demek istedigini anlamamisti. Öylece söylenmis sözlerdi bunlar belki de!  
Alberto sözlerini sürdürdü:  
- Aquino'lu Thomas, Aristoteles'in kadinlar konusundaki görüslerini de devraldi ne yazik ki.  
Aristoteles'in kadinlarin eksik erkek olduklarini söyledigini hatirliyorsundur. Ona göre  
çocuklar da özelliklerini babadan aliyorlardi. Çünkü kadin edilgen ve alici, erkek ise etken ve  
vericiydi. Thomas'a göre bu sözler Incil'in sözleriyle mükemmel bir uyum içindeydi. Incil de  
kadinin erkegin kaburga kemiginden yaratildigini söylemiyor jnuydu zaten!  
- Saçmalik!  
- Bu noktada memelilerde disi yumurtanin varliginin ilk kez 1827 yilinda ortaya çikarildigini  
hatirlamakta yarar var. Bundan önce insanlann, döllenmede erkegin veren ve yaratan cins  
oldugunu düsünmeleri pek de anlasilmayacak bir sey degil belki de. Aynca belirtmek gerekir  
ki, Thomas'a göre kadinlar yalnizca dogal yönleriyle erkeklerden asagiydilar. Yoksa kadin  
ruhuyla erkek ruhu esit degerdeydi. Cennette cinsler tamamen esittir, çünkü o zaman tüm  
vücut farkliliklan ortadan kalkar;  
- Hah, zügürt tesellisi bu! Ortaçagda hiçbir kadin filozof yok muydu?  
- Ortaçagda kilise yasantisina büyük ölçüde erkekler hakimdi. Ama bu, kadin düsünürler  
olmadigi anlamina gelmiyor. Bunlardan biri Bingen'li Hildegard idi...  
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Sofi gözlerini kocaman açip:  
- Bizim Hilde'yle bir ilgisi var mi bunun? diye sordu.  



 
- Sen de sordun mu soruyorsun hani! Hildegard 1098-1179 yillari arasinda, Ren Vadisi'nde  
yasadi. Kadin olmasina rag. men vaiz, yazar, doktor, botanikçi ve dogabilimci olarak çalisti.  
O, Ortaçagda ayaklan en çok yere basan ve en bilimsel olanlarin kadinlar oldugunun bir  
simgesidir adeta!  
- Hildegard'in Hilde'yle bir ilgisi olup olmadigini sormustum...  
- Tanri'nm yalnizca erkek olmadigi eski bir Yahudi ve Hiristiyan inanisidir. Bu inanisa göre  
Tanri'nm bir de disi yani ya da "doga analigi" vardir. Çünkü kadinlar da Tann'mn suretidir.  
Yunanca'da Tanri'nm disi yanina Sophia denir. "Sophia" ya da "Sofi" "bilgelik" anlamina  
gelir.  
Sofi içini çekti. Niye kimse anlatmamisti simdiye dek bunu kendisine? Ya o niye kimseye  
sormamisti? Alberto konusmaya devam etti:  
- Ortaçagda "Sophia" ya da Tann'mn doga analigi inanci hem Yahudiler arasinda, hem de  
Yunan Ortodoks Kilisesi'nde varligini sürdürdü. Bati'da ise bu unutuldu. Ama sonra  
Hildegard ortaya çikip, degerli mücevherler, san elbiseler giyinmis haliyle Sophia'nin  
kendisine göründügünü iddia etti...  
Sofi banktan kalkti. Sophia Hildegard'a görünmüstü...  
- Belki ben de Hilde'ye görünürüm.  
Tekrar oturdu. Alberto üçüncü kez elini Sofi'nin omzuna  
koydu.  
- Evet, bu konuyla ilgilenmemiz gerek. Ama simdi saat bire geliyor neredeyse. Sen yemek  
yemelisin, bu çag da degismeli artik. Rönesans konusunda görüsecegimiz zaman Hermes  
gelip seni alir.  
Ve ardindan bu garip kesis ayaga kalkti ve kiliseye dogru yürümeye basladi. Sofi oldugu  
yerde Hildegard'la Sophia'yi.  
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fjilde'yle Sofi'yi düsünmeye daldi. Aniden aklina bir sey geldi. Kosup kesisi yakaladi ve:  
- Ortaçagda Alberto diye biri de yasadi mi? diye sordu. Kesisin adimlari yavasladi, basini  
Sofi'ye döndürdü:  
- Aquino'lu Thomas'in çok meshur bir felsefe ögretmeni vardi. Adi Albertus Magnus, yani  
Büyük Alberto'ydu...  
Sonra basini egip Maria Kilisesi'nin kapisindan içeri girerek kayboldu.  
Bu cevapla yetinmeyen Sofi onun arkasindan kiliseye girdi. Ama kilise bombostu. Alberto  
yerin dibine girmistr sanki!  



 
Kiliseden çikmak üzereyken Sofi'nin gözü duvardaki bir Meryem resmine takildi. Yaklasip  
resmi yakindan incelemeye koyuldu. Meryem'in gözünde bir damla yas vardi. Agliyor muydu  
yoksa?  
Sonra kiliseden hizla çikip Jorünlere kosmaya basladi.  
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.ey, insan kiligindaki kutsal soy.  
Sofi saat bir buçuk civarinda nefes nefese Jorünlere vardiginda Jorün sari evlerinin disinda  
durmus onu bekliyordu.  
- Gideli on saatten çok oldu, neredeydin? diye patladi Jorün.  
Sofi basini salladi:  
- Hayir, ben gideli bin yildan çok oldu!  
- Peki ama neredeydin?  
- Ortaçagli bir kesisle randevum vardi. Fena tip de degildi dogrusu!  
- Delisin vallahi sen! Yarim saat önce de annen aradi.  
- Ne dedin?  
- Bakkala kadar gittigini söyledim.  
- O ne dedi?  
- Gelince onu aramani istedi. Ya annem ve babamla olana ne demeli? Saat on siralarinda  
ellerinde kakao ve sandviçlerle bizim odaya geldiler. Tabii ki yataklardan biri bostu!  
- Ne dedin onlara?  
- Çok utanç verici ama kavga ettigimizi, sonra da senin  
çekip eve gittigini söyledim.  
- O zaman elimizi çabuk tutup hemen barismamiz gerek. Annenlerle annemi de birkaç gün  
görüstürmemeliyiz, oldu  
mu?  



 
Jorün omuzlarini silkti. Ayni anda elinde üç tekerlekli çöp arabasi, üzerinde is tulumuyla  
Jorün'ün babasi belirdi. Bahçedeki yapraklan toplamakla ugrastigi belliydi.  
- Sizi gidi yaramazlar, demek yine baristiniz ha! dedi-  
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Bakin bakalim, merdivenlerde tek bir yaprak bulabilecek misiniz?  
misiniz?  
- Evet, tek bir yaprak bile yok, dedi Sofi. Yatakta s'apica-gimiza merdivenlerde oturup içsek  
daha iyi olurdu kakaomuzu!  
zu!  
Jorün'ün basindan asagi kaynar sular dökülür gibi oldu; babasi sinirli sinirli güldü. Ne de olsa  
bay ve bayan ekonomi danismani Ingebritsenlerin evinde konusulan dil Sofilerde-kinden  
oldukça farkliydi!  
- Özür dilerim Jorün! Su gizleme operasyonunda benim de payim olsun istedim.  
- Artik anlatacak misin neler oldugunu?  
- Benimle eve kadar yürürsen, evet. Zaten anlatacaklarimi ekonomi danismanlariyla onlarin  
çok gelismis Barbi bebegi karilari duymasa da olur!  
- Ne fenasin Sofi! Eslerden birini denizlere açilip evden uzaklasmak isteten evlilikler daha mi  
iyi sanki!  
- Haklisin herhalde. Ama bütün gece hiç uyumadim neredeyse. Üstelik Hilde her yaptigimizi  
görüyormus gibi geliyor bana.  
Yonca Sokagi'na dogru yürümeye baslamislardi.  
- Yani Hilde'nin telepatik güçleri mi var sence?  
- Bilmem. Belki var, belki de yok.  
Jorün'ün tüm bu gizli sakliliklardan pek hoslanmadigi gün gibi ortadaydi.  
- Ama yine de bu, babasinin ormandaki bir kulübeye neden o deli saçmasi kartpostallari  
yolladigini açiklamaya yetmiyor.  
- Bence de açiklamasi zor bir sey bu.  
- Nereye gittigini anlatmayacak misin artik?  
Bunun üzerine Sofi nereye gittigini anlatti. Gizemli felsefe kursundan da bahsetti. Ama önce  
tüm bunlann Jorün'le  
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kendisi arasinda kalacagina dair yemin ettirdi Jorün'e. Sonra uzun bir süre konusmadan  
yürüdüler. Yonca Sokagi numara 3'e yaklasirlarken:  
- Hosuma gitmiyor tüm bunlar, dedi Jorün.  
Sofi'lerin kapisinin önünde durmus, geri dönmeye yelte-niyordu bunu söylerken.  
- Hosuna gitmesi de gerekmiyor zaten, dedi Sofi. Felsefe zararsiz ve yalnizca eglence için  
yapilan bir ugras degil. Felsefenin konusu kim oldugumuz ve nereden geldigimiz. Sence  
okulda bu konuda yeterli bilgi edinebiliyor muyuz?  
- Ama kimse bu sorulara bir yanit veremez ki zaten!  
- Evet ama, bize daha bu sorulari sormayi bile ögretmiyorlar!  
Sofi mutfak kapisindan içeri girdiginde öglen yemegi masada hazir bekliyordu. Annesi  
Jorün'lerden neden telefon etmedigini sormadi.  
Sofi yemekten sonra biraz kestirmek istedigini söyledi. Jorünlerde pek uyumadigini itiraf etti.  
Geceyi bir arkadasinda geçirdiginde hep böyle olurdu zaten.  
Yatmadan önce duvarda asili olan büyük pirinç aynanin önünde durup kendine bakti. Önce  
aynada kendi soluk ve yorgun yüzünü gördü. Ama sonra... sonra kendi yüzünün arkasinda  
soluk hatlariyla bir baska yüz belirdi.  
Sofi birkaç kez nefesini tuttu. Hayal görmenin âlemi yoktu durup dururken!  
Keskin hatlariyla kendi yüzü ve kendinden baskasina ait olamayacak kara, "pirasa" saçlari  
görülüyordu aynada. Ama bu yüzün arkasinda bir baska kizin yüzü daha sakliydi.  
Aniden aynadaki kiz iki gözünü birden kirpti. Sanki "ben gerçekten burada, aynanin öteki  
yüzündeyim," demek ister gibiydi. Birkaç saniye sonra ise yok oldu.  
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Sofi yatagina oturdu. Gördügü yüzün Hilde'nin yüzü oldugundan hiçbir süphesi yoktu.  
Binbasinin Evi'ndeki kimlik kartinda birkaç saniye süreyle gördügü yüz olmaliydi bu.  
Bu gizemli durumlari hep çok yorgunken yasamasi da ilginç degil miydi? Dolayisiyla  
sonradan hep, olan bitenin yalnizca yorgunlukta yaratilmis hayal ürünü seyler oldugunu  
düsünmek zorunda kaliyordu.  



 
Sofi elbiselerini bir sandalyenin üzerine atip yorganinin altina girdi ve hemen uykuya daldi.  
Uykusunda son derece açik seçik bir rüya görmeye koyuldu.  
Rüyasinda kirmizi bir kayikhaneye inen büyük bir bahçede duruyordu. Kayikhanenin  
yanindaki iskelede san saçli bir kiz oturmus denizi seyrediyordu. Sofi kiza dogru gidip yanma  
oturdu. Kiz ise sanki onun varligini farketmemis gibi davraniyordu. "Merhaba, benim a.dim  
Sofi," diye kendini tanitti Sofi. Ama kiz onu ne görüyor, ne de duyabiliyordu. "Kör ve  
sagirsin galiba!" dedi Sofi. Kiz gerçökten de Sofi'nin sözlerine sagirdi. Bir anda "Hilde!" diye  
bagirdi biri. Kiz o zaman hemen ayaga firlayip eve dogru kosmaya basladi. Demek ki ne kör,  
ne de sagirdi! Orta yasli bir adam evden çikmis kiza dogru kosuyordu. Üzerinde üniforma ve  
mavi bir bere vardi. Kiz adamin boynuna sarildi, adam da kizi etrafinda birkaç kez döndürdü.  
Sofi'nin gözü kizin biraz önce oturdugu yerde durmakta olan, ucunda küçük bir haç takili altin  
bir kolyeye ilisti. Uzanip kolyeyi eline aldi. O sirada da uyandi.  
Sofi saate bakti. Birkaç saatir uyuyordu anlasilan. Yatakta oturup rüyasini düsünmeye basladi.  
Rüyasi öyle berrak, öyle açik seçikti ki, sanki rüya degil gerçekten yasadigi bir seydi. Bu ev  
ve iskelenin gerçekten bir yerlerde varolduguna emindi. Burasi Binbasinin Evi'nde asili olan  
resimdeki eve ve bahçeye benzemiyor muydu sahiden? Rüyasindaki kizin Hilde Möller Knag  
ve ona dogru kosan adamin da Lüb-  
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nan'dan eve dönmüs olan babasi oldugundan emindi en azin-dan. Adam biraz Alberto Knox'u  
andiriyordu üstelik...  
Sofi yatagini düzeltmeye basladigi sirada yastiginin altinda, ucunda bir haç olan altin bir  
kolye buldu. Haçin arkasinda üç harf kaziliydi: "HMK".  
Daha önce de rüyasinda kiymetli seyler buldugu olmustu. Ama böyle bir seyi rüyasinin disina  
çikarmayi ilk kez ba-sanyordu.  
- Vay canina! diye bagirdi yüksek sesle.  
Öyle kizgindi ki, dolabin kapagini açip bu degerli kolyeyi ipek esarbin, beyaz çorabin ve  
Lübnan'dan gelen kartpostallarin durdugu rafa firlatip atti.  
Pazar sabahi Sofi'yi tost, portakal suyu, yumurta ve Italyan salatah bir kahvalti bekliyordu.  
Annesi pazar sabahlan So-fi'den daha geç kalkardi genellikle. Böyle erken kalktigi zamanlar  
da, bunun serefine, Sofi'yi uyandirmadan önce mükellef bir pazar kahvaltisi hazirlamis  
olurdu. Annesi kahvaltida:  
- Bahçede yabanci bir köpek var, dedi. Sabahtan beri eski çitin oralarda dolanip duruyor. Ne  
isi var bu köpegin burada biliyor musun?  
- A, evet! diye bagirdi Sofi. Ama böyle der demez de dedigine pisman oldu.  
- Daha önce gördün mü bu köpegi buralarda?  



 
Bu arada Sofi kalkmis, oturma odasinin büyük bahçeye bakan penceresine gitmisti bile. Tam  
tahmin ettigi gibi, Her-mes Geçit'in gizli girisinin önüne yatmisti.  
Ne deseydi? Daha ne diyecegine karar vermeden annesi yaninda belirdi.  
- Daha Önce gördün mü bu köpegi buralarda? diye sordum.  
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- Ah, bahçede bir yere bir kemik parçasi gömmüs olsa gerek. Simdi de gelmis hazinesini  
ariyor herhalde. Köpeklerin de bir hafizasi vardir...  
- Belki de! Aramizda hayvan psikologu olan biri varsa, o da sensin. '  
Sofi hemen kararini verdi.  
- Hemen alip evine götüreyim hayvancigi!  
- Evini biliyor musun ki? Sofi omuzlarini silkti.  
- Bilmiyorum ama, tasmasinin arkasinda bir adres yazilidir herhalde.  
Birkaç dakika sonra Sofi bahçeye çikti. Hermes onu görünce kosarak gelip, kuyrugunu  
çilginca sallayarak üzerine atladi.  
- Hermes, akilli köpekcik! dedi Sofi.  
Annesinin pencerede durup onlari seyrettigini biliyordu. Insallah Hermes'in Geçit'e atlayacagi  
tutmazdi! Yok, hayir, Hermes bahçedeki patikada kosup bahçe kapisinin üzerinden atladi.  
Bahçe kapisini kapayip disari çiktiktan sonra da Hermes Sofi'nin birkaç metre önünden  
yürümeye devam etti. Böylece tek katli evlerin arasindan uzun bir yürüyüs basladi. Pazar  
yürüyüsüne çikmis pek çok kisi vardi onlardan baska. Pek çok aile vardi gezinen. Sofi bu  
ailelere imrendi.  
Hermes arada bir gidip baska köpeklerle ya da yol kenarindaki nesnelerle ilgileniyor, ama  
Sofi "buraya gel!" der demez yine onun yanma geliyordu.  
Çok geçmeden eski bir mera, büyük bir stadyum ve bir çocuk bahçesini arkalarinda birakip,  
trafigin daha yogun oldugu bir bölgeye geldiler'. Kaldirim taslari ve troleybüs raylarinin  
oldugu büyük bir caddeden sehrin merkezine dogru yürümeye basladilar.  
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Merkeze vardiklarinda Hermes Büyük Meydan'dan ayrilip Kilise Caddesi'ne girdi. Yüzyil  
basinda yapilmis eski apartmanlarin oldugu bölgelere geldiklerinde saat bir buçuga  
yaklasiyordu.  
Artik sehrin öteki uçundaydilar. Sofi'nin geldigi pek olmazdi buralara. Bir keresinde  
küçükken yasli bir teyzeyi ziyarete gelmislerdi o kadar.  
Birazdan eski apartmanlarin çevreledigi küçük bir meydana vardilar. Her sey çok eski  
olmasina ragmen meydanin adi "Yeni Meydan"di. Aslinda sehrin kendisi de oldukça eskiydi.  
Ortaçagda bir zamanlar kurulmustu.  
Hermes 14 numarali kapiya gidip Sofi'nin kapiyi açmasini beklemeye basladi. Sofi kalbinin  
hizla çarptigini hissediyordu.  
Apartmanin girisinde bir dizi yesil posta kutusu asiliydi. Sofi en üst siradaki posta  
kutularindan birinin üzerine bir kartpostal yapistirilmis oldugunu farketti. Kartin üzerinde  
postacidan gelen, kartin yollandigi kisinin adina bu adreste rastlanmadigina dair bir not da  
vardi. Kartta: "Hilde Möller Knag, Yeni Meydan 14..." yaziliydi. Kart, 15 Haziran tarihliydi.  
15 Hazirana daha iki hafta vardi ama postaci buna dikkat etmemisti anlasilan.  
Sofi karti alip okumaya basladi:  
Sevgili Hilde. Sofi simdi felsefe ögretmeninin evine geliyor. Yakinda 15 yasina girecek, sense  
dün 15 yasina girdin. Yoksa bugün mü Hildecigim? Bugünse saat epey geç olmus olmali.  
Ama saatlerimiz de hep ayni gitmiyor. Bir nesil yok olurken bir baska nesil doguyor. Bu arada  
tarih basini almis gidiyor. Avrupa tarihinin bir insan yasamiyla karsilastirilabilecegini  
düsündün mü hiç? O zaman Antik Çag Avrupa'nin çocuklugu olarak görülebilir.  
RÖNESANS  
Uzun Ortaçag Avrupa'nin okul yillaridir. Bu uzun yillardan sonra genç Avrupa cosku ve  
sabirsizlikla hayatin içine atilir. Rönesansin Avrupa 'nin 15. yasgünü oldugunu söyleyebiliriz  
belki de. Haziranin tam ortasindayiz çocugum ve yasamak harika bir sey! NOT: Altin kolyeni  
yitirdigine üzüldüm. Sahip oldugun seylere daha çok özen göstermelisin!. Çok yakinda  
yaninda olacak olan baban...  
Hermes merdivenleri çikmaya baslamisti bile. Sofi kartpostali alip Hermes'i izlemeye basladi.  
Hermes çilginca kuyrugunu sallayarak merdivenleri çikiyor, Sofi de onunla beraber kosmak  
zorunda kaliyordu. Ikinci, üçüncü, dördüncü ve besinci katlari geçtiler. Buradan sonra yukari  
küçük bir merdiven çikiyordu. Ta çatiya m; çikacaklardi yoksa? Evet, Hermes bu  
merdivenleri de çikti. Merdivenlerin ucundaki dar kapiya varinca kapiyi tirnaklariyla  
kazimaya basladi.  
Çok geçmeden içeriden ayak sesleri geldigini duydu Sofi. Kapi açildi. Alberto Knox kapida  
duruyordu iste. Üzerinde baska elbiseler vardi ve bugün de özel bir biçimde giyinmisti.  
Dizlerine kadar gelen beyaz çoraplar, bol, kirmizi bir panta-lon ve omuzlari vatkah san bir  
ceket giyiyordu. Bu haliyle iskambil kâgitlari içindeki bir jokeri andiriyordu. Yanilmi-yorsa  
tipik bir Rönesans giysi siydi bu.  
- Seni hokkabaz! diyerek yorumda bulundu Sofi ve Al-berto'yu hafifçe yana iterek içeri girdi.  



 
Yine korku ve utancinin acisini zavalli felsefe ögretmeninden çikarmisti. Sofi'nin telasinin bir  
nedeni de merdivenlerin girisinde buldugu kartpostaldi.  
- Sakin ol çocugum! dedi Alberto kapiyi kapatirken. Sofi:  
- Buyrun iste bugünkü postaniz! diyerek ve sanki olan  
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bitenden Alberto'yu sorumlu tutarak kartpostali Alberto'ya  
uzatti.  
Alberto kartta yazanlari okuduktan sonra basini iki yana salladi ve:  
- Bu adam git gide daha cüretkarlasiyor, dedi. Bizi kizina yasgünü eglencesi olarak kullanmak  
niyetinde, görürsün!  
Böyle dedikten sonra karti alip parça parça etti. Parçalari kâgittan bir kutuya atti.  
- Kartta Hilde'nin altin kolyesini kaybettigi yaziyor, dedi  
Sofi.  
- Gördüm.  
- Ya benim bu kolyeyi yatagimda bulmama ne demeli? Açiklayabilir misin nasil olabilir böyle  
bir sey?  
Alberto ciddiyetle Sofi'nin gözlerinin ta içine bakarak:  
- Olmayacak bir seymis gibi geliyor insana, dedi. Ama inan o bunu hiçbir zahmete girmeden  
yapabilir. Gel biz en iyisi, evrenin siyah silindir sapkasindan çikarilan tavsana dönelim.  
Oturma odasina geçtiler. Burasi Sofi'nin simdiye dek gördügü en tuhaf odalardan biriydi.  
Alberto'nun yasadigi bu daire egik duvarli, büyük bir çati katiydi. Tavandaki pencereden  
içeriye keskin gün isigi giriyordu. Odanin bir de sehre bakan bir penceresi vardi. Sofi bu  
pencereden etraftaki tüm eski apartmanlarin çatilarini  
görebiliyordu.  
Sofi'yi en çok sasirtan sey ise odadaki tüm ivir zivirdi. Oda, tarihin pek çok farkli döneminden  
kalma mobilyalar ve nesnelerle doluydu. Bir koltuk otuzlu yillardan, eski bir masa yüzyil  
baslarindan kalma, sandalyelerden biri ise yüzlerce yillik olmaliydi. Mobilyalar isin bir  
parçasiydi yalnizca. Raflarda ve dolaplarda, birbirine karismis bir sekilde pek çok süs ve  
kullanim esyasi da duruyordu. Raflarda neler yoktu  
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ki! Eski saatler, vazolar, havanlar, imbikler, biçaklar, bebekler, ucu tüylü kalemler, kitap  
arkaliklari, sekizgenler, altigenler, pusula ve barometreler... Duvarlardan biri bir uçtan bir uca  
kitapla kapliydi. Ama öyle kitapçilardan alman türden kitaplarla degil! Buradaki kitaplar da  
yüzlerce yillik kitap üretiminden bir kesit sunuyordu insana. Duvarlarda çesitli çizimler ve  
resimler asiliydi. Bir kismi son on yillarda yapilmis olsa da resimlerin çogu oldukça eskiydi.  
Duvarlarda eski haritalar da asiliydi. Haritalardan birinde Sogn fiyordu Tröndelag'a  
yerlestirilmis, Trondheim fiyordu da Nordland'da bir yerlere çizilmisti.  
Sofi bir sey söylemeksizin durarak odayi tüm açilardan seyretti birkaç dakika. Sonra:  
- Bakiyorum ivir zivir toplamaya epey meraklisin, dedi.  
- Olur mu ya? Bu odada bulunan yüzlerce yillik tarihe ivir zivir denir mi hiç!  
- Antikacilikla filan mi ugrasiyorsun yoksa? Alberto'nun yüzünde neredeyse aci dolu bir ifade  
belirdi:  
- Herkes kendini tarihin akisina birakamaz Sofi! Kimilerinin durup, nehrin kenarinda kalmis  
olanlari toplamasi gerekir.  
- Garip bir sey bu söyledigin!  
- Garip ama dogru! Insan yalnizca kendi çaginda yasamaz. Tarihini de beraberinde tasir. Bu  
odada gördüklerinin bir zamanlar gicir gicir yeni seyler olduklarini unutma. 1500'lerden  
kalma bu küçük tahta bebek küçük bir kizin besinci yasgününe bir armagan olarak yapilmisti  
belki. Dede-siydi yapan belki de, kim bilir... Sonra bu kiz on yasma geldi. Sonra evlendi ve  
belki de bir kizi oldu. Bu bebek de kendi kizma geçti. Sonra yaslandi ve öldü. Uzun bir hayat  
yasadi, ama sonunda yok oldu. Bir daha da geri gelmeyecek. Kendisi kisa bir ziyarette  
bulundu ama bebegi... evet, bebegi iste bu-  
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rada, rafta duruyor hâlâ.  
- Her sey çok acikli ve ciddi oluyor sen böyle anlatinca.  
- Evet çünkü hayatin kendisi de acikli ve ciddi de ondan. Muhtesem bir dünyaya geliyoruz,  
insanlarla karsilasiyor, onlarla tanisiyor ve bir süre beraber yolculuk ediyoruz. Sonra da aynen  
dünyaya birdenbire gelisimiz gibi yine birdenbire dünyadan yok oluyoruz.  
- Bir sey sorabilir miyim?  
- Tabii, artik aramizdaki bilmecelere son!  



 
- Neden Binbasinin Evi'ne tasinmistin?  
- Mektupla haberlestigimiz sirada birbirimize yakin olalim diye. O eski kulübenin de bos  
durdugunu biliyordum.  
- Sonra da kulübeye öylece yerlesiverdin, öyle mi?  
- Evet, öylece yerlesiverdim.  
- O zaman Hilde'nin babasinin bundan nasil haberi oldugunu da biliyorsundur herhalde?  
- Sanirim onun pek çok seyden haberi var.  
- Üstelik postacinin ormanin derinlerindeki bir kulübeye nasil mektup birakabildigini de  
anlamiyorum!  
Alberto kurnazca gülümsedi.  
- ^unlar Hilde'nin babasi için çocuk oyuncagi! Ucuz numaralar bunlar, basit sihirbazliklar!  
Dünyanin en siki gözetlenen insanlari senle beniz belki de!  
Sofi bir anda sicak bastigini hissetti.  
- Bir elime geçirsem, gözlerini oyacagim bu adamin! Alberto gidip üçlü koltuga oturdu. Sofi  
de rahat bir koltuga kuruldu.  
- Yalnizca felsefe bizi Hilde'nin babasina yaklastirabilir, dedi Alberto. Bugün sana Rönesansi  
anlatacagim.  
- Haydi basla!  
- Aquino'lu Thomas'dan hemen birkaç yil sonra Hiristiyan birlik kültüründe çatlaklar  
olusmaya basladi. Felsefe ve  
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bilim, kilisenin teolojisinden giderek daha bagimsiz bir hal alirken, bu durum inanç  
dünyasinin akil karsisinda daha özgür bir tutum edinmesine yardimci oldu. Giderek daha çok  
insan Tanri'ya aklimizla ulasamayacagimizi, çünkü zaten düsüncenin Tanri'yi  
kavrayamadigini düsünmeye basladi, însan için en önemli sey Hiristiyanligin gizemini  
anlamak degil, kendini Tann'nin ellerine birakmakti.  
- Anliyorum.  
- Inanç dünyasiyla bilimin daha özgür bir iliskiye girmesi yeni bir bilimsel yöntemin ve dinsel  
alanda yeni bir sevkin dogmasina yol açti. Böylelikle 15 ve 16. yüzyilin iki önemli  
hareketinin, Rönesans ve Reformasyon'un temeli atilmis oldu.  



 
- Hareketleri birer birer ele alalim lütfen!  
- Rönesansla, 14. yüzyil sonlarinda baslayan kapsamli bir kültürel patlamayi kastediyoruz.  
Kuzey Italya'da baslayan bu olay, 15 ve 16. yüzyillarda kuzeye yayildi.  
- "Rönesans" sözcügünün "yeniden dogus" anlamina geldigini söylemistin, degil mi?  
- Evet, yeniden dogacak olan sey ise, Antik Çagin sanati ve kültürüydü. Bir de "Rönesans  
Hümanizmi"nden söz edilir, çünkü tüm yasami tanrisal bir isik altinda gören uzun Ortaçagin  
tersine, simdi yine çikis noktasi olarak insan almiyordu. "Kaynaga" yönelmek, yani öncelikle  
Antik Çag Hümanizmine dönmek ana slogan oldu. Antik Çagdan kalma heykeller, yazitlari  
bulup çikarmak neredeyse bir halk sporu haline geldi. Yunanca ögrenmek de moda oldu bu  
dönemde. Dolayisiyla Yunan kültürü yeniden arastirilmaya baslandi. Yunan Hümanizmini  
ögrenmenin hiç degilse bir önemli pedagojik amaci vardi: Hümanist konulari ögrenmek  
insana "klasik bir yapilanma", dolayisiyla "insancil nitelikler" kazandiriyordu. "Atlar, at  
olarak dogar," deniyordu, "ama insanlar, insan ola-  
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rak dogmaz, olusturulur!"  
- Yani insan olmak ögrenilecek bir seydir, öyle mi?  
- Evet, ana fikir buydu. Ama simdi Rönesans Hümanizmi düsüncelerine daha fazla girmeden,  
Rönesansin arkasindaki politik ve kültürel yapilanmadan sözedecegiz.  
Alberto sandalyesinden kalkip odada dolasmaya basladi. Bir süre sonra durup raflardan  
birinde duran eski bir aleti isaret etti ve:  
- Bu nedir, biliyor musun? diye sordu.  
- Eski bir pusulaya benziyor.  
- Dogru.  
Sonra koltugun üzerinde, duvarda asili olan eski bir tüfegi göstererek:  
- Ya bu? diye sordu.  
- Eskilerden kalma bir silah.  
- Evet, ya bu?  
Alberto raftan çekip aldigi kalin bir kitabi gösteriyordu.  
- Eski bir kitap.  



 
- Daha dogrusu bir "incunabulum".  
- Ne demek?  
- Sözcük olarak "çocukluk" anlamina geliyor, ama "incunabulum" kitap basma sanatinin ilk  
gelistigi yillarda, yani 15. yüzyilda basilan kitaplari anlatmak için kullanilan bir sözcük.  
-, Bu kitap gerçekten o kadar eski mi?  
- Evet, o kadar eski. Ve simdi gördügümüz bu üç sey, pusula, barut ve kitap basma sanati,  
Rönesans dedigimiz bu yeni çagin önemli unsurlari.  
- Bir parça daha açiklayabilir misin bunu?  
- Pusulanin varligi gemiyle yolculuk yapmayi kolaylastirdi. Bir baska deyisle pusula, büyük  
kesif yolculuklarina bir temel olusturdu. Barut da öyle, bir anlamda. Yeni silah-  
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lar Avrupalilarin Amerika ve Asya kültürleri üzerinde askeri üstünlük kazanmalarini sagladi.  
Avrupa'da da barut önemli bir yer kazandi. Kitap basma sanati da Rönesans Hümanistlerinin  
fikirlerini yaymak açisindan önemliydi. Kitap basma sanatinin yayginlasmasi, kilisenin bilgi  
üzerindeki tekelinin ortadan kalkmasina katkida bulundu en azindan. Bundan sonra baska  
baska yeni araç ve gereçler birbirini izledi. Önemli araçlardan biri de örnegin teleskoptu.  
Teleskopun bulunmasi astronomide yeni ufuklar açilmasina neden oldu.  
- Sonra da füzeler ve aya giden uzay araçlari bulundu.  
- Yok, o kadar da çabuk degil! Ama diyebiliriz ki, Röne-sansda sonunda insanlarin aya kadar  
gidebilmesini saglayan bir süreç basladi. Hirosima ve Çernobil'e vardigi da söylenebilir bu  
sürecin. Her sey kültürel ve ekonomik alanlarda bir dizi degisikligin ortaya çikmasiyla  
basladi. Ortaçagin sonlarina dogru para ekonomisine ve banka sistemine dayali, yepyeni  
mallar içeren el sanatlari ve ticaretin canli bir biçimde varoldugu kentler dogmustu. Böylece  
dogal kosullar karsisinda belli bir özgürlük kazanmis olan bir burjuvazi ortaya çikti. Yasamsal  
ihtiyaçlar parayla alinabilen seyler haline geldi. Bu gelisme bireylerin gayretlerini, hayal gücü  
ve yaraticiliklarini destekleyen bir gelismeydi. Bu sekilde insandan yepyeni seyler  
beklenmeye baslandi.  
- îki bin yil önce ortaya çikan Yunan kentleri geliyor insanin aklina.  
- Tabii. Yunan felsefesinin, köylü kültüründe yasayan mistik dünya görüsünden kendini nasil  
siyirdigini anlatmistim. Rönesans dönemi insani da benzer sekilde kendini feodal beylerden  
ve kilisenin gücünden kurtarmaya basladi. Bu, ispanya'da Araplarla ve Dogu'da Bizans  
kültürüyle daha yakin bir iliskiye girilmesi sonucu Yunan kültürünün yeniden  
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kesfedilmesiyle ayni zamana rastladi.  
- Antik Çagin üç kolu birleserek yeniden koca bir nehir  
oldu.  
- Dikkatli bir ögrencisin gerçekten! Evet, bu anlattikla-rim Rönesansm arka planini anlatmaya  
yetsin. Simdi yeni düsüncelerden söz edecegim.  
- Hemen basla. Aksam yemegine yetismem lazim.  
Su ana dek ayakta durmakta olan Alberto yeniden koltuga oturdu. Sofi'nin gözlerinin içine  
bakarak:  
- Rünesans her seyden önce yeni bir insan görüsü yaratti, dedi. - Rönesans Hümanistleri  
insana ve insanin degerine inandilar. Bu, insanin günaha yatkin yaninin tek tarafli bir biçimde  
vurgulandigi Ortaçag insan görüsüyle taban tabana zit bir görüstü. Insan sonsuz büyük ve  
sonsuz degerli bir varlik olarak görüldü. Rönesansm en önemli kisiliklerinden biri olan  
Ficinius: "Kendini tani, ey insan kiligindaki kutsal soy!" diyordu. Pico Della Mirandola  
"Insanin Degeri Üzerine Nutuk"u yazdi. Bu Ortaçagda düsünülemeyecek bir seydi. Tüm  
Ortaçag boyunca hep Tanri'dan yola çikilmisti. Rönesans Hümanistleriyse insandan yola  
çiktilar.  
- Ama Yunanli filozoflar da ayni seyi yapmisti.  
- Evet, tam da bu yüzden Antik Çag Hümanizminin "yeniden dogusu"ndan söz ediyoruz. Ama  
Rönesans Hümanizmi bireycilige Antik Çag Hümanizminden çok daha fazla önem veriyordu.  
Yalniz insan olmakla kalmayip, özgün birer bireydik de ayni zamanda. Bu düsünce insan  
dehasina sinirsiz bir tapinmaya yol açiyordu. Ideal bir tip olarak görülüyordu "Rönesans  
insani". Bu insan yasamin, sanatin ve bilimin her alaninda yer alan bir insandi. Bu yeni insan  
görüsü insan vücudunun anatomisine de ilgi duyuyordu. Yine Antik Çag-daki gibi ölüler  
kesip biçilerek insan vücudunun yapisi kav' ranmaya çalisiliyordu. Hem tip, hem de sanat için  
önemliyi  
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bu. Sanatta insani çiplak göstermek yeniden yayginlasti. Bu noktaya bin yillik bir utangaçlik  
döneminden sonra yeniden gelindi de denebilir. Insan yine kendisi olmaya cesaret etti.  
Utanacak bir seyi yoktu artik.  
- Mutluluktan sarhos olmus gibiler, dedi. Sofi ögretmeniyle kendisi arasindaki küçük bir  
sehpanin üzerine yaslanarak.  
- Kesinlikle! Yeni insan görüsü yepyeni bir yasam duygusu dogurdu. Artik insanlar yalnizca  
Tanri'dan dolayi var degildiler. Tanri insani, insanin kendisi yüzünden de yaratmisti ayni  
zamanda. Insan yasarken mutlu olabilirdi yasamaktan. Yasamdan özgürce zevk alabilirse,  
insanin önüne sonsuz olanaklar çikabilirdi. Amaç tüm sinirlari asmakti. Bu da Antik Çag  



 
Hümanizmine göre yeni bir seydi. Antik Çag Hümanistleri insan ruhunun dinginligi,  
kanaatkârlik ve insanin kendini denetlemesi gibi degerleri ön plana çikariyorlardi.  
- Ama Rönesans Hümanistleri kendilerini denetlemeyi birakiyorlardi öyle mi?  
- Pek kanaatkar olduklari söylenemezdi en azindan! Tüm dünyanin yeniden uyandigini  
düsünüyorlardi. Böylelikle güçlü bir çag bilinci kendini göstermeye basladi. "Ortaçag"  
sözcügü de, Antik Çagla Rönesans ortasindaki yüzlerce yillik dönemi anlatan bir sözcük  
olarak bu dönemde ortaya çikti. Sanattan mimariye, edebiyattan müzige, felsefeden bilime her  
alanda pek çok gelisme oldu. Buna somut bir örnek verecegim. Antik Çag Roma'sindan, bu  
kentin "kentlerin kenti", "dünyanin merkezi" gibi sifatlarla tanimlandigindan sözet-mistik.  
Ortaçag'da Roma zayifladikça zayifladi ve 1417'de eski milyonluk kentten geriye yalnizca  
17.000 nüfusluk küçük bir kent kalmisti.  
- Neredeyse Lillesand'in nüfusu kadar bir sey!  
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- Rönesans Hümanistleri için Roma'yi yeniden kurmak kültürel-politik bir amaç oldu. Her  
seyden önce havari Pet-rus'un mezari üzerinde büyük Aziz Peter Kilisesi insa edilmeye  
baslandi. Aziz Peter Kilisesi söz konusu oldugunda ne kanaatkârliktan söz edebiliriz, ne de  
insanin kendini denetlemesinden! Rönesansin önemli kisilikleri dünyanin bu en büyük insaat  
projesinde görev aldilar. 1506'da baslanan insaat tam 120 yil sürdü. Kilisenin önündeki  
meydanin ta-mamlanmasiysa bir 50 yil daha aldi.  
- Epey büyük bir kilise olmus olmali sonunda!  
- Eni 200 metreden fazla, 130 metre yüksekliginde ve a-lani 16.000 metrekareyi asan bir  
kilise oldu bu. Bu Rönesans insaninin cesaretini anlatmaya yetsin simdilik. Rönesansin yeni  
bir doga görüsü getirmesinin de büyük bir anlami oldu. Insanin kendini bulundugu ortama ait  
hissetmesi ve dünyadaki yasamini yalnizca cennetteki yasamina bir hazirlik olarak görmemesi  
fiziksel dünyaya karsi tutumunun degismesine neden oldu. Doga pozitif bir sey olarak  
algilandi. Pek çoguna göre Tanri da yaradilisin içinde yer aliyordu. Tanri sonsuz olduguna  
göre, her yerde de varolmaliydi. Bu görüse Tümtanricilik (Panteizm) diyoruz. Ortaçag  
filozoflari Tanri ile yarattiklari arasinda asilamaz bir mesafe oldugunu vurguluyorlardi.  
Simdiyse doganin tanrisal bir sey oldugu, doganin Tanri'nin açilisi" oldugu söylenebiliyordu.  
Bu tip düsünceler Kilise tarafindan her zaman hos karsilanmiyordu elbette. Buna örnek olarak  
Giordano Bruno'nun basina gelenleri verebiliriz. Bruno yalnizca Tanri'nin dogada  
varoldugunu söylemekle kalmayip, evrenin sonsuz oldugunu da öne sürdü. Bundan ötürü de  
müthis bir biçimde cezalandirildi.  
- Nasil?  
- 1600'de Roma'daki Çiçek Meydani'nda yakilarak...  
- Korkunç bir sey bu! Ne kadar da aptalca! Bu mu senin  
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Hümanizm dedigin?  
- Hayir, bu degil elbette. Hümanist olan Bruno'ydu, onu yakanlar degil! Ama Rönesans  
sirasinda "Antihümanizm" dedigimiz tutum da güçlendi. Bununla otoriter Kilise gücünü ve  
devlet gücünü kastediyorum. Rönesansta cadi avi, kiliseye karsi gelenleri yakma, büyü, batil  
inanç, kanli din savaslari ve de Amerika'nin vahsi bir biçimde ele geçirilmesi gibi olaylar da  
yasandi. Hümanizmin hep böyle bir karanlik arka plani oldu. Tarihin hiçbir dönemi yalnizca  
iyi ya da yalnizca kötü olarak görülemez. Iyi ve kötü tüm insanlik tarihi boyunca bir arada  
varolagelmistir. Çogunlukla da iç içe geçmis bir haldedirler. Bu, simdi bahsedecegimiz  
anahtar sözcük için de geçerli. Rönesans yeni bir bilimsel yöntem de gelistirdi.  
- tik fabrikalar da bu sirada mi yapildi?  
- Yok, hemen degil. Ancak Rönesanstan sonra gelen tüm teknik gelismelerin temelini bu yeni  
bilimsel yöntem olusturur. Bununla, bilimin ne olduguna dair yepyeni bir anlayisin ortaya  
çiktigini anlatmak istiyorum. Bu anlayis zamanla meyvelerini vermeye basladi.  
- Bu yeni yöntem neydi?  
- Öncelikle doganin duyular araciligiyla arastirilmasini içeriyordu. Daha 14. yüzyildan  
baslayarak eski otoritelerin söylediklerine körü körüne inanmamak gerektigini söyleyenler  
vardi. Bu otoritelerin içinde Kilise ögretileri ve Aristoteles'in doga felsefesi de bulunuyordu.  
Bir sorunun çözümünün yalnizca düsünerek bulunamayacagi yolunda ikazlar da yükseliyordu.  
Mantigin gücüne abartili bir sekilde inanmak tüm Ortaçagda yaygin olan bir görüstü. Oysa  
simdi, dogayla ilgili her türlü arastirmanin gözlem, deneyim ve deneye dayali olmasi gerektigi  
savunuluyordu. Iste bu yönteme deneysel yöntem diyoruz.  
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- Yani?  
- Yani, seyler hakkindaki bilgilerimizi yalnizca kendi deneyimlerimizden yola çikarak  
edinebiliriz. Tozlu kitaplardan ya da tekrar tekrar düsünülen düsüncelerden degil! Antik  
Çagda da deneysel bilime rastliyoruz. Örnegin Aristoteles'in dogaya dair pek çok gözlemi  
vardi. Ama sistemli deneyler ancak Rönesansla birlikte ortaya çikmistir.  
- Günümüzdeki gibi gelismis teknik araçlar yoktu herhalde o zamanlar...  
- Tabii, ellerinde ne bilgisayarlar, ne de elektrikli tartim araçlari vardi. Buna karsilik  
matematige ve mekanik tarti aletlerine sahiptiler. Bilimsel gözlemlerin kesin bir matematiksel  
dilde dile getirilmesinin ne kadar önemli oldugunu vurguladilar. 17. yüzyilin en önemli bilim  
adami Galileo Ga-lilei, "Ölçülebileni ölç, ölçülemeyeni ölçülebilir yap!" ve "Doganin kitabi  
matematiksel bir dilde yazilmistir." diyordu.  
- Ve sonra tüm bu deneyler ve ölçümler sayesinde yeni buluslarin yolu açildi...  



 
- îlk adim bilimsel yöntemin kendisiydi. Bu, teknolojik devrime, teknolojik devrim de yeni  
buluslara yol açti. Insanlarin artik doganin sartlarindan kendilerini siyirmaya basladiklarini  
söyleyebiliriz. Doga artik insanin yalnizca bir parçasi oldugu bir sey degil, insanin  
kullanabilecegi, faydalanabilecegi bir seydi, ingiliz filozofu Francis Bacon "Bilgi güçtür!"  
diyordu. Bacon böylece bilginin pratik bir faydasi oldugunu dile getiriyordu ki bu düsünce de  
insanlik için yeni bir düsünceydi. Insanlik bundan sonra gerçekten dogaya müdahale edip onu  
kontrol etmeye basladi.  
- Ama bu gelisme yalnizca olumlu yönde olmadi, degil  
mi?  
- Evet, olumsuz yanlari da oldu. Demin de dedigimiz gibi, insanin yaptigi her seyde iyi ve  
kötü iç içe geçmis bir hal-  
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dedir. Rönesansta baslayan teknolojik gelisme, çikrik maki-nalariyla beraber issizlige,  
ilaçlarla beraber yeni hastaliklara, tarimin modernlestirilmesi yaninda topragin fakirlesmesine,  
çamasir makinasi ve buzdolabi gibi yeni pratik araçlarla beraber çevre kirliligi ve endüstriyel  
atiklarin olusmasina da yol açti. Bugün karsilastigimiz çevre sorunlarina bakarak, bu teknik  
gelismelerin doganin kosullarindan tehlikeli bir biçimde uzaklasmis olmak anlamina geldigini  
söyleyenler var. Insanlik, artik kontrol altina alamadigi bir sürece girmis bulunuyor bu görüste  
olanlara göre. Öte yandan, gelismelere çok daha olumlu bakanlara göre insanlik henüz  
teknolojinin çocukluk dönemini yasiyor. Teknolojiye dayali uygarlik çocukluk hastaliklarini  
geçiriyor, ama insanlik zamanla dogayi tehdit etmeksizin onu kontrol etmeyi ögrenecek, diyor  
bu görüs.  
- Peki bu konuda senin görüsün ne?  
- Her iki görüsün de hakli buldugum yanlari var. Bazi alanlarda insan dogaya müdahale  
etmeyi birakmali, bazi alanlarda ise dogaya müdahale etmek o kadar kötü sonuç vermeyebilir.  
Ama emin olabilecegimiz bir sey varsa o da artik Ortaçaga dönmenin mümkün olmadigi.  
Rönesanstan itibaren insan yalnizca yaradilisin bir parçasi olmakla kalmayip dogaya  
müdahale etmis ve onu kendi kafasina göre biçimlendirmistir. Bu da bize insanin ne müthis  
bir yaratik oldugunu gösteriyor.  
- Ay'a bile gittik. Ortaçagda kimsenin aklinin ucundan bile geçmezdi herhalde bu!  
- Tabii, hiç kuskun olmasin bundan! Bu da bizi yeni dünya görüsü konusuna getiriyor. Tüm  
Ortaçagda insanlar gökyüzüne bakip Günes'i, Ay'i, yildizlari ve gezegenleri gördüler. Ancak  
Yer'in evrenin merkezi oldugundan kimse süphe bile etmiyordu. Tüm gözlemler Yer'in  
hareket etmeksizin  
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durdugunu ve Yer'in etrafinda dönenlerin diger "gök cisimle, ri" oldugunu gösteriyordu. Bu  
görüse, yani her seyin merkezinde Yer'in oldugu görüsüne, geosentrik dünya görüsü diyo-ruz.  
Tanri'nin tüm gök cisimlerine hükmettigi yolundaki Hiristiyan inanisi da bu tür bir dünya  
görüsünü destekliyordu.  
- Keske her sey bu kadar basit olsaydi!  
- Ama 1543'de "Gök Cisimlerinin Dönüsleri" adli bir kitap yayinlandi. Kitabin yazari,  
kitabinin çiktigi gün ölen Polonyali astronom Copernikus'du. Copernikus, Günes'in Yer'in  
etrafinda degil, Yer'in Günes'in etrafinda döndügünü öne sürüyordu. Bunun gök cisimlerinin  
hareketine bakilarak anlasilabilecegini söylüyordu. Insanlarin Günes'in Yer'in etrafinda  
döndügünü sanmalarinin nedeninin de Yer'in kendi ekseni etrafinda dönüyor olmasi oldugunu  
söylüyordu. Yer'in ve diger gök cisimlerinin Günes'in etrafinda dairesel yörüngelerde hareket  
ettiginden yola çikildiginda, gök cisimlerine dair gözlemlerin çok daha rahat  
anlasilabilecegini iddia ediyordu. Bu görüse, yani her seyin merkezinde Günes'in oldugu  
görüsüne de heliosentrik dünya görüsü diyoruz.  
- Ve dogru olan görüs de buydu, degil mi?  
- Tam da degil! Buradaki ana nokta, Yer'in Günes'in etrafinda döndügü noktasi elbette dogru.  
Ancak Copernikus Günes'in evrenin merkezi oldugunu da iddia ediyordu. Oysa bugün  
biliyoruz ki Günes sayisiz pek çok yildizdan yalnizca biridir ve etrafimizdaki tüm yildizlar da  
milyarlarca yildiz kümesinden yalnizca bir tanesidir. Ayrica Copernikus Yer'in ve diger  
gezegenlerin Günes'in etrafinda dairesel bir biçimde döndüklerini söylüyordu.  
- Dogru degil miydi bu?  
- Hayir, degildi. Bu dairesel hareket varsayiminin ardinda gök cisimlerinin yusyuvarlak  
olduklari ve "ilahi" olduklari için dairesel hareketlerde bulunduklari inanisindan baska  
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bir sey yatmiyordu. Platon'dan beri küre ve daire geometrik biçimlerin en mükemmeli  
sayiliyordu. Ancak 17. yüzyilin baslarinda Alman astronomu Johannes Kepler, gözlemlerinin  
sonucunda gezegenlerin, merkezlerinden birinde Günesin oldugu eliptik ya da yumurta  
biçiminde yörüngeler boyunca döndüklerini söyleyebiliyordu. Aynca gezegenlerin Günes'e en  
yakin olduklari noktalarda en hizli hareket ettiklerine, Günes'ten uzaklastikça hizlarinin  
azaldigina da isaret ediyordu. Yer'in de diger gezegenler gibi bir gezegen oldugunu da ilk kez  
Kepler dile getirdi. Kepler ayrica fiziksel yasalarin tüm evrende geçerli olduklarinin da altini  
çizdi.  
- Bundan nasil bu kadar emin olabiliyordu?  
- Çünkü Ortaçagdan kalma görüslere körü körüne inanmadan .gezegenlerin hareketlerini  
kendi algilayisiyla çözüm-lüyordu. Kepler'le ayni zamanlarda yasamis bir baska bilim adami  
da, ünlü Italyan âlimi Galileo Galilei idi. Galilei de gök cisimlerini teleskop kullanarak  
gözledi. Ay'in kraterlerini görerek, Ay'da da tipki Yer'deki gibi daglar ve vadiler oldugunu  



 
söyledi. Jüpiter gezegeninin dört uydusu oldugunu da kesfetti. Böylece Yer'den baska  
gezegenlerin de Ay'i oldugu anlasilmis oldu. Ancak Galilei en çok, Atalet Yasasi olarak  
bilinen yasasiyla taninir.  
- Ne diyor bu yasa?  
- Galilei bunu söyle dile getiriyordu: "Bir cismin edindigi hiz, hizlanma ve yavaslamaya  
neden olan dis etkenler ortadan kaldirildigi sürece, sabit kalir."  
- Vallahi, bana göre hepsi bir!  
- Ama çok önemli bir gözlem bu! Antik Çagdan beri, Yer'in kendi ekseni etrafinda dönmesine  
karsi çikilirken ileri sürülen en önemli neden sudur: eger böyleyse, Yer çok hizli dönmek  
zorunda kalacagindan, havaya diklemesine atilacak bir tas atildigi yerden metrelerce ileriye  
düsmek zorunda kaf- 
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lacaktir.  
- Niye böyle olmuyor gerçekten?  
- Trende giderken elinde tuttugun elmayi düsürürsen, elma, tren hareket ediyor diye arkana  
düsmez. Dümdüz asagiya düser. Bunun nedeni atalet yasasidir. Elma, sen düsürmeden önceki  
hizim aynen korur.  
- Anliyorum sanirim.  
- Galilei'nin zamaninda trenler yoktu tabii. Ama bir küreyi yerde elinle biraz yuvarladiktan  
sonra birakirsan...  
-... küre hareketine devam eder...  
-... çünkü küre, sen elinden biraktiktan sonra da ilk elde ettigi hizi korur.  
- Ama oda yeterince büyükse, sonunda durur.  
- Çünkü diger kuvvetler kürenin hizini frenler. Öncelikle yer frenler, hele islenmemis tahtadan  
olusan bir yerse. Sonra da yerçekimi eninde sonunda küreyi durduracaktir. Bekle biraz, sana  
bir sey gösterecegim.  
Alberto Knox böyle dedikten sonra kalkip eski masaya gitti. Masanin çekmecelerinden aldigi  
bir seyi getirip sehpanin üzerine koydu. Bu, bir ucu birkaç milimetre kalinliginda, diger ucu  
ipince olan bir tahtaydi. Neredeyse tüm sehpayi kaplayan tahtanin yanma bir de yesil  
mermerden bir küre  
koydu.  



 
- Buna egik düzlem denir, dedi sonra. Mermer küreyi, bu yüzeyin kalin tarafina koyup  
birakirsam ne olur sence?  
Sofi, "bundan kolay ne var?" dercesine omuz silkti:  
- On kronuna bahse girerim ki yuvarlanarak sehpaya varir ve sonra da yere düser.  
- Bakalim!  
Alberto küreyi birakti. Küre de Sofi'nin dedigi gibi yuvarlanip sehpanin yüzeyine vardi,  
sehpanin üzerinde yuvarlanmaya devam edip hafif bir ses çikararak yere çarpti ve  
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sonra da kapinin esigine çarpana dek yerde yuvarlandi.  
- Aman, ne ilginç! dedi Sofi.  
- Evet ya, degil mi? Galilei iste bu tür deneyler yapiyordu.  
- Bu kadar aptal miydi gerçekten?  
- Agir ol biraz. Galilei her seyi kendi duyulanyla algilamak istiyordu. Üstelik biz ise henüz  
basladik! Anlat bakalim, küre neden egik düzlemde yuvarlandi?  
- Agir oldugu için yuvarlanmaya basladi.  
- Peki, ya agirlik dedigin sey nedir çocugum?  
- Bu aptalca bir soru oldu iste!  
- Cevap veremiyorsan sordugum soru aptalca sayilmaz. Küre neden yere yuvarlandi?  
- Yerçekiminden dolayi.  
- Evet, dogru. Demek ki agirlik yerçekimiyle ilgili bir sey. Mermer küreyi harekete geçiren  
sey de iste bu kuvvetti.  
Alberto bu arada mermer küreyi yerden kaldirmisti. Elinde mermer küreyle yine egik  
düzlemin yaninda durdu.  
- Simdi küreyi egik düzlem boyunca yuvarlamaya çalisacagim, dedi. Kürenin hareketini  
dikkatle izle.  
Egilip küreyi egik düzlemi enlemesine geçecek sekilde hareket ettirdi. Sofi kürenin egri bir  
hareket yaptiktan sonra yüzeyin asagisina dogru çekildigim gözledi.  
Alberto:  



 
- Ne oldu? diye sordu.  
- Küre egri bir hareketle yuvarlandi, çünkü bu egri bir yüzey.  
- Simdi küreyi ispirtolu kalemle boyayalim ve senin "egri" demekle ne kastettigini görelim.  
Siyah bir ispirtolu kalem bulup kürenin tümünü boyadi daha sonra. Simdi deneyi  
tekrarladiklarinda Sofi kürenin egik düzlem üzerinde tani olarak nasil hareket ettigini daha  
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kolay görebiliyordu, çünkü küre geçtigi yerde siyah bir iz birakiyordu. Alberto:  
- Kürenin hareketini nasil tanimlayabilirsin? diye sordu.  
- Yay biçiminde... Bir dairenin parçasi gibi sanki.  
- Iste dogru cevap! dedi Alberto.  
Sonra Sofi'ye bakip kaslanni kaldirarak:  
- Ama tam da daire denemez! Bu sekle parabol diyoruz.  
- Valla, bana göre hepsi bir!  
- Ama küre neden tam da bu sekilde yuvarlaniyor? Sofi iyice düsündükten sonra cevap verdi:  
- Yüzey egimli oldugu için, küre de yerçekimine bagli olarak yere çekildi.  
- Evet ya! Su ise bak! Söyle rastgele bulup tavan arasina çikardigim bir kiz, tek bir deneyden  
sonra Galilei'nin buldugu sonucun tipatip aynisini buluyor!  
Ve Alberto Knox neseyle ellerini çirpmaya basladi. Sofi bir an Alberto'nun delirmis  
olmasindan kaygilandi. Alberto sözlerini sürdürdü:  
- Ayni cisme nasil iki kuvvetin birden etki yaptigini görüyoruz burada. Galilei ayni seyin  
örnegin bir top mermisi için de geçerli oldugunu kesfetti. Mermi de havaya atildiktan sonra  
bir süre uçar ve sonra belli bir egimle yere dogru çekilir. Mermi de mermer kürenin egik  
düzlem üzerinde izledigi yörüngeye benzer bir yörünge izler. Galilei'nin yasadigi dönemde  
yeni bir kesifti bu. Aristoteles havaya atilan bir top güllesinin önce hafif bir egimle hareket  
edecegini, ama sonra dimdik bir sekilde yere düsecegini söylüyordu. Dogru degildi bu tabii  
ama Aristoteles'in dogru düsünmedigini Galilei'nin yaptigi gibi göstererek kanitlamak  
gerekiyordu.  
- Bana göre hava hos! Ama sahiden çok önemli bir kesif  



 
mi bu?  
- Hem de nasil! Bunun kozmik bir önemi var, çocugum-  
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Bu, insanlik tarihindeki bilimsel kesiflerin en önemlilerinden biri.  
- O zaman niye böyle oldugunu da anlatacagina bahse girerim!  
- Galilei'den sonraki önemli bilim adamlarindan biri de 1642-1727 yillari arasinda yasamis  
olan Isaac Neivton'du. Newton günes sistemi ve gezegenlerin hareketine son ve dogru  
açiklamayi getiren bilim adami olmustu. Yalnizca gezegenlerin Günes etrafinda nasil  
döndüklerini açiklamakla kalmayip tam olarak neden böyle hareket ettiklerini de  
açiklayabilmisti. Bunu yaparken de Galilei'nin dinamigi dedigi- ' miz seyi esas aliyordu.  
- Gezegenler egik düzlem üzerindeki küreler gibi mi görülebilir?  
- Öyle bir sey, ama biraz sabirli ol Sofi...  
- Baska seçenegim yok ki zaten!  
- Kepler de gök cisimlerini birbirine çeken bir kuvvet olmasi gerektigine isaret etmisti.  
Örnegin gezegenleri yörüngesinde tutan sey Günes kuvveti olmaliydi. Böyle bir kuvvet  
gezegenlerin neden Günes'ten uzaklastikça hizlarinin azaldigini da açiklar. Kepler ayrica gel  
gitin, yani deniz suyunun yükselip alçalmasinin da Ay'in kuvvetine bagli olmasi gerektigini  
söylüyordu.  
- Ve de dogruydu bu, degil mi?  
- Evet. Ama Galilei bu görüsü reddetmisti. "Ay'in denize hakim oldugu fikrini onayliyor"  
diyerek Kepler'i alaya bile almisti. Çünkü Galilei, yerçekimi kuvvetlerinin böyle uzak  
mesafelerde ve degisik gök cisimleri arasinda varolabilecegi düsüncesini reddediyordu.  
- Ve de yaniliyordu!  
- Evet, bu noktada yaniliyordu. Çok ilginç, çünkü aslinda Galilei Yer'in çekim kuvveti ve  
cisimlerin yere düsüsleriyle  
237  
SOFÎ'NIN DÜNYASI  
çok ilgileniyordu. Birden fazla kuvvetin bir cismin hareketini nasil belirleyebildigine de  
dikkat çekiyordu.  
- Aslinda Newton'dan söz etmeye baslamistin...  



 
- Evet, sonra Newton geldi ve evrensel yerçekimi dedigimiz yasayi buldu. Bu yasaya göre, iki  
cisim birbirini büyük-lükleriyle orantili, aralarindaki mesafeyle ters orantili olarak çeker.  
- Sanirim anliyorum. Örnegin iki fil arasinda iki fare arasindakinden daha büyük bir çekim  
vardir. Ayni hayvanat bahçesindeki iki fil arasinda da, Hindistan'daki bir fille Afri-ka'daki bir  
fil arasindakinden daha büyük bir çekim vardir.  
- Demek ki anlamissin. Simdi en önemli nokta geliyor. Newton bu çekimin evrensel olduguna  
isaret etti. Yani bu çekim her sey için ve dolayisiyla uzaydaki degisik gök cisimleri arasinda  
da geçerliydi. Nevvton'un bunu, bir elma agacinin altinda otururken kesfettigi söylenir.  
Newton bir elmayi yere düserken görünce, Ay'i Yer'e çeken ve dolayisiyla Ay'in durmaksizin  
Yer'in etrafinda dönmesini saglayan kuvvetin, elmayi yere çeken kuvvetle ayni sey olup  
olmadigini sormustur kendisine.  
- Iyi düsünmüs, ama çok da iyi düsünememis bence.  
- Neden Sofi?  
- Ay'i Yer'e, elmayi yere çeken kuvvet gibi bir kuvvet çekseydi, Ay da Yer'in etrafinda  
kedinin yemek kabinin etrafinda dönüp durusu gibi sürekli dönemez, sonunda Yer'in üzerine  
düserdi!  
- Öyleyse Newton'un gezegenlerin hareketiyle ilgili yasalarindan söz etmenin tam sirasi.  
Yer'in Ay üzerindeki çekim kuvveti konusunda söylediklerinin yarisinda hakli, yarisinda  
haksiz sayilirsin. Ay niçin Yer'e düsmez Sofi? Çünkü Yer'in Ay üzerindeki çekim kuvveti  
gerçekten çok büyüktür. Gel git sirasinda denizin birkaç metre yükselmesi için gereken kuv-  
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veti bir düsünsene!  
- Pek anladigimi söyleyemem.  
- Galilei'nin egik düzlemini hatirla. Küreyi egik düzlem üzerinde hareket ettirdigimde ne  
olmustu?  
- Ay'in da iki farkli kuvvetin çekimi altinda oldugunu mu söylemek istiyorsun?  
- Evet. Çok eskiden, günes sisteminin olusmasi sirasinda, Ay müthis bir kuvvetle ileriye,  
Yer'den daha ileriye firlatilmisti. Bu kuvvet Ay'in üzerinde sonsuza dek varolacak, çünkü Ay  
havasiz bir mekânda, herhangi bir direnisle karsi-lasmaksizm hareket etmekte...  
- Ama öte yandan onu Yer'e çeken, Yer'in çekim kuvveti de var, öyle mi?  
- Evet. Bu iki kuvvet sabit ve Ay'i ikisi de ayni anda etkilemekte. Ay, bu yüzden Yer'in  
etrafinda hareket etmeyi sürdürüyor.  
- Bu kadar basit mi gerçekten?  



 
- Evet, bu kadar basit. Newton'un söylemek istedigi de bu "basitlik"ti zaten! Tüm evrende  
geçerli olan birkaç fizik yasasi vardi, o kadar. Gezegenlerin hareketini de, Galilei'nin  
kendisinden önce kesfettigi iki doga yasasina dayanarak açiklayabiliyordu. Bunlardan ilki  
Atalet Yasasi idi ki New-ton bunu kendi sözleriyle söyle dile getiriyordu: "Bir cisim dis bir  
kuvvetin etkisi olmadigi takdirde durmasini ya da sabit hizla hareket etmesini sürdürür."  
Ikinci yasayi ise Galilei egri bir yüzey üzerindeki kürelerle göstermisti: Bir cismin üzerine iki  
kuvvet ayni anda etki ettigi taktirde, cisim elips biçiminde bir yörünge çizerek hareket eder. /  
- Böylelikle Newton tüm gezegenlerin neden Günes'in etrafinda bir yörünge üzerinde hareket  
ettiklerini açiklayabiliyordu.  
- Evet. Gezegenler Günes'in etrafinda, elips seklindeki  
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yörüngeler üzerinde iki degisik türde hareket ederler: Günes sisteminin olusmasi sirasinda  
edindikleri dogrusal hareket ve yerçekimi dolayisiyla Günes'e dogru çekilme hareketi.  
- Bravo dogrusu!  
- Newton cisimlerin hareketleriyle ilgili yasalarin tüm evrende geçerli oldugunu biliyordu.  
Böylelikle, gökyüzünde yeryüzündekinden baska bir takim yasalarin geçerli oldugu yolundaki  
Ortaçag inanislarina bir son vermis oluyordu. He-liosentrik dünya görüsü böylelikle  
olumlanmis ve son açiklamasina kavusmus oluyordu.  
Alberto kalkip egik düzlemi yerine, çekmecenin içine koydu. Sonra egilip yerden aldigi  
mermer küreyi yerine kal-dirmayip Sofi'yle aralarindaki masanin üzerine koymakla  
yetindi.  
Sofi, egri bir tahta yüzeyle mermer bir küreden ne çok bilgiye ulasilmis oldugunu  
düsünüyordu. Üzerinde hâlâ siyah boya izleri tasiyan yesil mermer küreye bakarken yer  
küreyi düsünmeden edemedi.  
- Ve insanlar koca bir evrenin içindeki siradan bir gezegende yasadiklarini kabul etmek  
zorunda kaliyorlardi, degil mi? dedi.  
- Evet. Yeni dünya görüsü insanlik düsüncesinde büyük degisiklikler öngörüyordu. Tipki  
Darwin'in daha sonra insanin hayvandan geldigini gösterdigi zaman da oldugu gibi. Her iki  
durumda da insan, yaradilis içerisindeki özel sandigi konumundan birazini yitirmis oldu. Ve  
Kilise her iki durumda da bu yeni görüslere siddetle karsi koydu.  
- Bunu anlamak pek güç degil. Çünkü Tanri yok olmustu degil mi tüm bunlarin arasinda?  
Yer'in merkezde, Tanri ve tüm gök cisimlerinin bundan bir kat yukarida oldugu bir düzen  
daha kolay anlasilabilir bir düzendi onlar için.  



 
- Yine de en önemli degisiklik bu sayilmaz. Ayni fizik ya-  
240  
RÖNESANS  
ga]arinin tüm evrende geçerli oldugunu öne süren New-ton'un, Tanri'nm gücüne inancinin  
sarsilmis olacagini düsünebilir insan. Ama Newton'un Tann'ya olan inanci sarsilmadi. O, doga  
yasalarini büyük ve her seye kadir Tanri'nin bir kaniti olarak gördü, insanin kendini  
algilayisina gelince, durum biraz daha zorlasti... ' - Nasil yani?  
- Rönesanstan itibaren insan, kocaman bir evrenin siradan bir gezegeninde varoldugu  
düsüncesine kendini alistirmaya baslamisti. Bu düsünceye tam anlamiyla alisip  
alismadigimizdan hâlâ emin degilim. Ama daha Rönesans döneminde bile insanin simdi  
eskisinden çok daha merkezi bir rol oynadigini ileri sürenler oldu.  
-Anlayamadim.  
- Eskiden evrenin merkezinde Yer vardi. Ama simdi gökbilimciler evrenin mutlak bir merkezi  
olmadigini söyleyince, bu, evrende ne kadar insan varsa o kadar merkez oldugu anlamina  
geliyordu.  
- Anliyorum.  
- Rönesans yeni bir Tanri görüsüne de yol açti* Felsefe ve teknoloji zamanla teolojiden  
ayrildikça, yeni bir Hiristiyan dindarlik türü gelismeye baslamisti. Sonra Rönesansla birlikte  
bireyci bir insan görüsü ortaya çikti. Bu görüs inanç dünyasini etkiledi. Insanin Tanri ile  
bireysel iliskisi, kurum olarak kiliseyle iliskisinden çok daha önemli görülmeye baslandi.  
- Aksam yatmadan önce dua etmek gibi seyler mi örnegin?  
- Evet. Ortaçag Katolik Kilisesi'nde, Latince ayinler ve dualar Tanri'ya ibadetin temelini  
olusturuyordu. Latince oldugu için Incil'i yalnizca rahipler ve papazlar okuyabiliyordu.  
Rönesanstan itibaren Incil Ibranice ve Yunancadan çesit-  
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li dillere çevrilmeye baslandi. Bu, Reformasyon için son derece önemli bir adimdi.  
- Martin Luther...  
- Evet, Luther önemli bir kisiydi ancak Reformasyonu tek basina o gerçeklestirmedi elbette.  
Roma-Katolik Kilisesi' nin içinde varolmayi sürdürerek Reformasyona dahil olanlar da vardi.  
Bunlardan biri Rotterdam'li Erasmus idi.  



 
- Luther günahlarinin bagislanmasi için para ödemek istemedigi için Katolik Kilisesi'nden  
ayrildi, degil mi?  
- Bu da bir neden sayilabilir ama esas olarak Luther, Tanri'nin affini kazanabilmek için  
kilisenin ya da kilise rahiplerinin araci olmasi gerekmedigini söylüyordu. Günahlarin  
bagislanmasi için kiliseye para ödemek bunun yaninda daha az önemli bir konuydu. Zaten bu  
uygulama Katoliklikte de 16. yüzyilin ikinci yansindan itibaren ortadan kalkti.  
- Herhalde bu ise Tanri da sevinmistir!  
- Luther, Kiliseye Ortaçagda dahil olan pek çok dinsel töre ve inanisi reddediyordu. Yeni  
Ahit'te karsimiza çikan, gerçek Hiristiyanliga dönmek istiyordu. "Yalnizca kutsal kitap!"  
diyerek, Rönesans Hümanistlerinin sanat ve kültürün antik kökenlerine dönmeyi isteyisi gibi  
Hiristiyanligin "köklerine" geri dönmek gerektigini dile getiriyordu. Luther ayrica Incil'i  
Almancaya çevirerek, yazili Alman dilinin temelini atmis oldu. Böylece herkes Incil'i  
okuyabilecek, herkes kendi kendisinin rahibi olabilecekti.  
- Kendi kendisinin rahibi olmak mi? Biraz abartili olmuyor mu bu?  
- Luther'e göre rahipler Tanri karsisinda diger insanlardan daha ayricalikli bir konuma sahip  
degildiler. Protestan cemaatlerde de ayinleri yönetmek, kilisenin günlük islerine bakmak  
amaciyla rahipler bulunurdu, ancak Luther'e göre insanin Tanri'nin affini elde edip  
günahlarindan kurtulmasi  
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için kilise törenlerine ihtiyaci yoktu. Insan Tanri'ya inanmak suretiyle Tanri'nin affini  
"bedavadan" elde ederdi. Luther bu sonuca Incil'i okuyarak variyordu.  
- Luther tipik bir Rönesans insaniydi öyleyse...  
- Hem öyle, hem degil. Tipik Rönesans egilimi sayilabilecek yani, bireye ve bireyin Tanriyla  
kisisel iliskisine verdigi önemdi. Rönesansci yanma bir baska örnek 35 yasindayken Yunanca  
ögrenmesi ve Incil'i Almancaya çevirmek gibi zorlu bir ise girismesiydi. Halk dilinin  
Latincenin yerini almasi da Rönesansa özgü bir olguydu. Ancak Luther bir Ficino ya da bir  
Leonardo da Vinci gibi Hümanist sayilmazdi. Rotter-dam'li Erasmus gibi bir takim  
Hümanistler, Luther'i insana yeterince deger vermemekle elestirdiler. Çünkü Luther insanin  
günahkâr oldugu için mahvolmaya mahkûm oldugunu söylüyordu. Insan ancak Tanri'nin  
affiyla "mesrulasabilirdi". Çünkü günahin sonu ölümdü.  
- Amma da acikli!  
Alberto Knox yerinden dogruldu. Masanin üzerindeki yesil ve siyah topu alip cebine koydu.  
- Saat dördü geçiyor! diye haykirdi Sofi.  
- Insanlik tarihinde bundan sonraki büyük dönem Barok dönemi. Ama bunu bir sonraki sefere  
birakalim sevgili Hilde!  
-Ne?  



 
Sofi sandalyesinden ziplamisti.  
- "Sevgili Hilde" dedin!  
- Anlamsiz bir dil sürçmesi iste.  
- Ama insanin dili hiç yoktan sürçmez ki!  
- Belki de haklisin. Görüyor musun, Hilde'nin babasi artik kelimeleri agzimiza tikmaya  
kalkiyor. Sanirim bunun için yorgun düstügümüz anlari kolluyor. Kendimizi savunmamiz  
güçlesiyor çünkü o zaman.  
- Hilde'nin babasi sen degilsin, degil mi? Yemin et degi-  
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lim diye.  
Alberto basini "hayir, degilim" anlaminda salladi.  
- Yoksa Hilde ben miyim?  
- Çok yoruldum Sofi. Anlaman gerek. Iki saattir konusuyoruz, üstelik devamli konusan da  
benim. Aksam yemegine eve yetismen gerekmiyordu muydu senin?  
Sofi'ye Alberto onu basindan savmak istiyormus gibi geldi. Hole dogru yürürken niye  
Alberto'nun agzindan böyle sözler kaçirdigini düsündü. Alberto da arkasindan geliyordu.  
Hermes, tiyatro kostümlerini hatirlatan garip giysilerin asili oldugu gardirobun içinde  
uyukluyordu. Alberto Her-mes'e egilip:  
- Hermes yine gelip seni alir, dedi. Sofi:  
- Görüsmek üzere, deyip parmaklarinin ucunda yükseldi ve Alberto'yu kucakladi.  
- Sen tanidigim en bilgili ve en iyi kalpli felsefe ögretmenisin.  
Böyle dedikten sonra merdivenlere açilan kapiyi açti. Ardindan kapiyi çekmisti ki  
Alberto'nun:  
- Yakinda yine görüsecegiz Hilde! dedigini duydu. Sofi bu sözlerle bir basina kalakaldi.  
Alberto yine agzindan kaçirmisti iste! Sofi kapiyi yeniden çalmak istedi ama içinden bir sey  
onu durdurdu.  



 
Sokaga çiktiginda yanina para almayi unutmus oldugunu farketti. Bütün yolu yürümek  
zorunda kalacakti. Hay Allah! Saat altiya kadar evde olamazsa annesi hem kizar hem de  
meraklanirdi.  
Birkaç metre kadar ya gitmis ya gitmemisti ki kaldirimda bir on kron durdugunu gördü. Tam  
bir otobüs bileti parasiydi bu.  
Sofi en yakin duraga yürüyüp Büyük Meydan'a giden bir  
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otobüse bindi. Oradan da ta evlerine kadar giden bir baska otobüs yakaladi.  
Büyük Meydan'a gelene kadar aklina gelmeyen sey orada aklina geldi. Tam da ihtiyaci oldugu  
anda bir on kron bulmasi ne büyük bir sans olmustu.  
Parayi kaldirima birakan Hilde'nin babasi olabilir miydi? Simdiye dek en beklenmedik seyleri  
en beklenmedik yerlere birakmakta büyük ustalik göstermemis miydi zaten?  
Ama Lübnan'daysa nasil burada da olabilirdi?  
Ya Alberto'nun agzindan, kazayla kaçirdiklari? Bir kez olsa neyse, tam iki kere!  
Sofi omuzlarindan asagi hafif bir ürpermenin yayildigini hissetti.  
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...rüyalarin yapildigi maddeden.  
Alberto'dan birkaç gün ses çikmadi. Bu süre boyunca Sofi defalarca bahçeye çikip Hermes'in  
gelip gelmedigini kontrol etti. Annesine Hermes'in yolunu sasirip bahçelerine geldigini, sonra  
köpegin ona yol göstererek sahibine götürdügünü, sahibinin ise emekli bir fizik ögretmeni  
oldugunu söylemisti. Ögretmen ona günes sisteminden ve 16. yüzyilda gelisen yeni bilimden  
söz etmisti.  
Jorün'e ise bundan daha fazlasini anlatmisti. Ona Alber-to'ya ziyaretinden, apartmanin  
girisinde buldugu kartpostaldan ve eve dönerken yerde karsisina çikan on krondan  
bahsetmisti. Hilde'yle ilgili rüyasini ve altin kolyeyiyse kendine saklamisti.  
29 Mayis Sali günü Sofi mutfakta bulasiklari kurularken annesi içeride haberleri  
seyrediyordu. Giris müziginin hemen ardindan, Norveç BM taburundan bir binbasinin bir  
patlama sonucu öldügü haberi geldi.  
Sofi elindeki bezi mutfak tezgâhina atip odaya kostu. Televizyonda birkaç saniye süreyle BM  
askerinin resmi göründü. Sonra spiker diger haberlere geçti.  



 
- Olamaz! diye haykirdi Sofi. Annesi kizina dönüp:  
- Evet, dedi. Savas çok korkunç bir sey! Bu laf üzerine Sofi aglamaya basladi.  
- Ama Soficigim, bu kadar da degil yani!  
- Binbasinin adini verdiler mi?  
- Evet, ama neydi hatirlamiyorum. Grimstad'liymis gali'  
ba...  
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- Grimstad'la Lillesand ayni yer sayilmaz mi?  
- Yok canim.  
- Grimstad'li biri Lillesand'da okula gidiyor olamaz mi? Artik aglamayi kesmisti. Simdi sira  
annesindeydi. Yerinden hizla kalkip televizyonu kapadi ve:  
- Nedir bu saçmalik Sofi? dedi.  
- Hiçbir sey...  
- Hayir efendim! Bir sevgilin oldugu ve onun senden epeyce büyük olduguna inanmaya  
basliyorum artik. Cevap ver bana: Tanidigin biri mi var Lübnan'da?  
- Hayir, tam olarak degil..."  
- Lübnan'daki birinin ogluyla mi tanistin?  
- Hayir! Kiziyla bile tanismadim üstelik...  
- Kimin?  
- Seni ilgilendirmez.  
- Ilgilendirmez olur mu hiç? -  
- Belki de ben sana sorular sormaya baslamaliyim. Babam niçin hep evden uzakta?  
Ayrilamayacak kadar korkak oldugunuz için mi? Belki de ne babamin ne benim bildigim bir  
sevgilin var? Vesaire, vesaire... ikimizin de soracak sorulan var gördügün gibi!  
- En azindan birlikte konusmaya ihtiyacimiz var sanirim.  
- Olabilir. Ama simdi öyle yorgunum ki gidip yatmak istiyorum. Üstelik aybasi oldum.  



 
Böyle dedikten sonra, bogazinda dügümlenen gözyaslari içinde odasina kostu.  
Banyoda isini bitirip yorganinin altina sokulmustu ki annesi geldi.  
Annesinin inanmayacagini bilmesine ragmen uyuyormus gibi yapü. Oysa annesinin hem  
bunu, hem de kendisinin bu numarayi yutmayacagini Sofi'nin bildigini çok iyi biliyordu.  
Annesi yatagin kenarina oturup Sofi'nin basim oksamaya basladi.  
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Sofi iki hayati ayni anda yasamanin ne güç bir hal aldiga düsündü. Felsefe kursunun bitmesini  
dört gözle beklemeye basliyordu. Belki de yasgününe ya da hiç degilse 24 Hazirana kadar  
bitmis olurdu. Hilde'nin babasi da Lübnan'dan o tarihte dönüyordu...  
- Yasgünümde bir parti vermek istiyorum, dedi.  
- Ne güzel! Kimleri davet edeceksin?  
- Pek çok kisiyi. Tabii eger izin verirsen...  
- Elbette. Kocaman bir bahçemiz var zaten... Umanm havalar da böyle güzel gider.  
- Ama ben yasgünümü 24 Haziranda kutlamak istiyorum.  
- Olur öyleyse.  
* - Önemli bir gün bu, dedi Sofi. -Yani?  
- Son günlerde kendimi oldukça büyümüs hissediyorum.  
- Iyi bir sey bu, degil mi?  
- Bilmem.  
Sofi konusurlarken yatmayi sürdürüyordu. Annesi:  
- Soficigim. Bana anlatmalisin niye böyle... biraz dengesiz oldugunu son günlerde.  
- Sen dengesiz degil miydin on bes yasindayken?  
- Dengesizdim herhalde. Ama sen neden bahsettigimi çok iyi biliyorsun.  
Sofi annesine döndü:  
- Köpegin adi Hermes. -Ya?  



 
- Alberto denen bir adamin köpegi.  
- Devam et.  
¦',_;- Sehrin eski bölgesinde yasiyor.  
- Köpegi oraya dek takip mi ettin?  
- Evet. Bunda sakincali bir yan yok sanirim.  
- Köpegin daha önce birkaç kez buraya geldigim mi söy-  
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lemistin?  
- Söylemis miydim?  
Sofi'nin biraz düsünmesi gerekiyordu. Annesine anlatabileceklerinin tümünü anlatmak  
istiyordu ama her seyi de anlatamazdi.  
- Hiç evde olmuyorsun anne, dedi.  
- Haklisin. Hep çok mesgul oluyorum.  
- Alberto ve Hermes buraya pek çok kez geldiler.  
- Ama neden? Eve de girdiler mi yoksa?  
- Sorularini teker teker sormaya çalisabilir misin lütfen? Hayir, eve girmediler. Ama sik sik  
ormanda gezintiye çikiyorlar. Yoksa bu da çok acayip bir sey mi sence?  
- Hayir, hiç de degil.  
- Herkes gibi onlar da gezintiye çikarken bizim evin önünden geçiyorlar. Bir kez okuldan eve  
döndügümde Hermes'i gördüm. Alberto ile de Hermes araciligiyla tanistim.  
- Ya beyaz tavsanlar filan?  
- Beyaz tavsanlardan Alberto söz etti. Çünkü o tam bir filozof. Bana tüm diger filozoflari da o  
anlatti.  
- Öyle, bahçe çitinin arkasinda durdugu yerden mi?  
- Karsilikli oturduk herhalde! Ama en çok mektupla haberlestik. Mektuplari bazen postaci  
getiriyor, bazen o gezintiye çikarken posta kutusuna birakiyordu.  
- Bir de su "ask mektubu" meselesi vardi...  
- Vardi da, ask mektubunun kendisi yoktu!  



 
- Yalnizca filozoflardan mi bahsetti gerçekten?  
- Ya, ne inanilmaz degil mi! Sanirim ondan, sekiz yildir okulda ögrendiklerimden çok daha  
fazla sey ögrendim. 1600 yilinda ateste yakilarak öldürülen Giordano Bruno diye biri  
oldugunu biliyor muydun örnegin? Ya Nevvton'un evrensel çekim kanununu?  
- Hayir, bilmedigim çok sey var ne yazik ki...  
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- Seni bildigim kadariyla, Dünya'nin neden Günes etrafindaki bir yörüngede hareket ettigini  
de bilmezsin... Üstelik bu senin kendi gezegenin olmasina ragmen!  
- Kaç yaslarinda bu adam?  
- Bilmem. Ama en azindan elli olmali.  
- Lübnan'la ilgisi ne?  
Iste bu zor bir soruydu. Sofi'nin aklindan yüzlerce degisik  
cevap geçti. En sonunda:  
- Alberto'nun BM taburunda binbasi olan bir kardesi var. Lillesand'h. Bir zamanlar Binbasinin  
Evi'nde yasayan da oydu.  
- Alberto biraz garip bir ad degil mi?  
- Olabilir.  
- ttalyancaya benziyor...  
- Biliyorum. Zaten kayda deger her sey ya Yunanistan ya da Italya'dan geliyor!  
- Ama Norveççe biliyor, degil mi?  
- Hem de gürül gürül!  
- Ne diyorum biliyor musun Sofi? Bu Alberto'yu bir gün bize davet etsek... Hiç gerçek bir  
filozofla tanismadim ben.  
- Bakalim!  
- Yasgünü partine çagirabiliriz belki? Birkaç kusagin bir arada olmasi çok hos bir sey bence.  
Ben de davetliyim degil mi? En azindan yiyecekleri getirip götürürüm, iyi fikir degil mi, ne  
dersin?  



 
- Tabii eger o gelmek isterse! Sinifimdaki oglan çocuklarindan çok daha ilginç en azindan!  
Ama...  
- Evet?  
- Ya herkes Alberto'nun senin yeni sevgilin oldugunu sanirsa?  
- Sen de öyle olmadigim söylersin.  
- Bakalim!  
- Bakalim ya! Sofi, babanla çok iyi anlasamadigimiz dogru.  
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Ama hiçbir zaman babandan baskasi olmadi...  
- Uyumak istiyorum artik. Karnim da çok agriyor.  
- Bir paracetamol ister misin?  
- Olur.  
Annesi suyla hapi getirdiginde Sofi çoktan uykuya dalmisti.  
31 Mayis bir persembe gününe rastliyordu. Sofi bugün son derslerin geçmesine güç  
dayanmisti. Felsefe kursuna basladigindan beri bazi dersleri daha iyi gitmeye baslamisti.  
Derslerinin çogunda önceden de fena notlar almiyordu zaten ama simdi sosyal bilgiler ve  
benzeri derslerden hep pekiyi aliyordu. Matematikte ise durumu o kadar iyi sayilmazdi.  
Son derste yine kompozisyon yazmislardi. Sofi "Insan ve Teknik" adli konuyu seçmisti.  
Kompozisyonunda Rönesans ve bilimsel devrimden, yeni doga anlayisindan, "bilgi güçtür!"  
diyen Francis Bacon'dan ve yeni bilimsel yöntemden söz etti. Deneysel yöntemin yeni  
bilimsel buluslara temel olusturdugu üzerinde önemle durdu. Sonra da teknolojinin olumsuz  
bir takim sonuçlarina degindi. Ama sonuç olarak insanin yaptigi her seyin hem kötü hem de  
iyi amaçlarla kullanilabilecegini yazdi. Iyi ve kötü, birbirine geçerek egrilen siyah ve beyaz  
iplik gibidir, dedi. Bu iki ip bazen birbirine öylesine dolanirdi ki, birini digerinden ayirdetmek  
mümkün olmazdi.  
Ögretmen kompozisyon defterlerini geri verirken Sofi'ye egilerek göz kirpti.  
Sofi bu kompozisyonundan "Pekiyi" almis, ögretmen ayrica defterine "Tüm bunlari nereden  
bilebiliyorsun?" diye yazmisti.  
Sofi tükenmez kalemle defterine "Felsefe okuyorum" diye yazdi.  
Defterini katlayip kaldiracakken defterin arasindan bir  
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sey yere düstü. Bu, Lübnan'dan gelen bir kartpostaldi. Sofi sirasinin üzerine egilip karti  
okumaya basladi:  
Sevgili Hilde. Sen bu satirlari okurken, burada olan trajik ölüm olayini telefonda konusmus  
olacagiz. Insanlar biraz daha fazla düsünmeyi basarabilseler, belki de bu savaslar, bu ölümler  
hiç olmazdi diye düsündügüm çok oluyor. Savas ve siddete karsi en iyi çözüm, küçük bir  
felsefe kursu olabilirdi belki de! Ya, dünyaya her yeni gelen insanin kendi anadilinde elde  
edebilecegi "Birlesmis Milletler Felsefe Kitapçigi" fikrine ne demeli! Bu fikri BM Genel  
Sekreterine açacagim.  
Telefonda esyalarini kaybetmeme konusunda daha dikkatli davrandigini söyledin. Iyi olur,  
çünkü sen gerçekten tanidigim en savruk kisilerden birisin. Son konusmamizdan beri  
kaybettigin tek seyin bir on kron oldugunu söyledin. Parani bulman için elimden geleni  
yapacagim. Kendim uzak olsam da, orada bana yardim etmeye hazir dost eli hep var. (On  
kronunu bulursam bunu yasgünü hediyene katacagim.) Sevgiler... Evine dönüs yoluna  
koyulmaya hazirlanan baban!  
Sofi tam karti bitirmisti ki son dersten çikma zili çaldi. Yine aklindan yüzlerce düsünce ayni  
anda geçiyordu.  
Her zaman oldugu gibi okul bahçesinde Jorün'le bulustu. Eve dogru giderlerken Sofi çantasini  
açip arkadasina kartpostali gösterdi. Jorün:  
- Pul hangi tarihte damgalanmis? diye sordu.  
- 15 Hazirandir mutlaka...  
- Hayir, bak... 30/5/1990 yaziyor.  
- Dünün tarihi... Yani Lübnan'daki olayin ertesi günü. Jorün:  
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- Lübnan'dan Norveç'e mektubun bir günde gelebilecegine inanmiyorum, diye sözlerini  
sürdürdü.  
- Hele su özel adrese bakacak olursan: "Sofi Amundsen eliyle Hilde Möller Knag, Furulia  
Lisesi"...  
- Normal postayla mi gelmistir sence? Ya karti ögretmen mi bulup kompozisyon defterinin  
içine koydu acaba?  
- Bilmem. Bilmeye cesaret edip edemedigimden de emin degilim dogrusu!  



 
Kartpostal bahsi böylece kapanmis oldu.  
- 24 Haziranda, bahçemizde büyük bir yasgünü partisi verecegim.  
- Siniftaki çocuklari da çagiracak misin? Sofi omuzlarini silkti:  
- En gerzeklerini çagirmasak da olur!  
- Ama Jörgen'i çagiracaksin, degil mi?  
- Sen istiyorsan çagiririm. Partiye bir sincap iyi gider. Ha, bu arada Alberto Knox'u da davet  
ederim bakarsin.  
- Delisin sen!  
- Biliyorum.  
Alisveris merkezinin kösesinde bu sözlerle ayrildilar.  
Sofi eve gelince ilk is olarak bahçede Hermes'e bakindi. Iste Hermes orada, elma agaçlarinin  
arasindaydi.  
- Hermes!  
Köpek kisa bir saniye süresince hareketsiz durdu. Sofi bu kisa sürede neler oldugunu tami  
tamina kestirebiliyordu: Köpek Sofi'nin sesini duymus, bu sesi tanimis ve tanidigi ses olup  
olmadigini anlamak için sesin geldigi yöne bakmaya karar vermisti. Bakinca hakli oldugunu  
anlamis, Sofiye dogru kosmaya karar vermisti. En sonunda da dört bacaginin üzerinde tram-  
Pet çubugu gibi ses çikararak kosmaya baslamisti.  
Bir saniyede ne çok sey olabiliyordu aslinda!  
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Hermes Sofi'nin yanina geldi. Kuyrugunu çilginca sallayarak Sofi'nin üzerine atladi.  
- Hermes, akilli köpektik! Evet, evet... dur, hayir birak beni yalamayi. Hah, otur bakalim...  
Hah, söyle!  
Sofi kendini eve atü. Bahçedeki yabanci hayvana karsi biraz kuskulu davranan Serekan da bu  
arada çalilarin arasindan çikip Sofi'yle birlikte eve girmisti. Sofi ona yemegini verip kuslarin  
da yem kabina yiyecek koydu. Kaplumbaganin önüne bir salata yapragi biraktiktan sonra  
annesine kisa bir not yazdi. Notta Hermes'i evine götürdügünü, aksam saat yediye kadar eve  
gelmemisse telefon edecegini söyledi.  



 
Sonra sehri bir uçtan bir uca katettiler. Sofi bu kez yanma para almayi unutmamisti. Bir ara  
Hermes'le birlikte otobüse binmeyi düsündü ama sonra bu konuda önce Alberto'nun fikrini  
almaya karar verdi.  
Hermes önde o arkada yürüyüp dururken hayvanlari düsündü.  
Bir insanla bir köpek arasinda ne fark vardi? Aristoteles'in bu konudaki fikirlerini hatirladi.  
Ona göre insanlarla hayvanlar arasinda pek çok bakimdan benzerlikler vardi. Ancak yine  
aralarinda çok büyük bir fark vardi ki bu da yalnizca insana özgü olan akildi.  
Bu fark konusunda nasil böyle kesin konusabiliyordu? Demokritos ise atomlardan olusmalari  
bakimindan hayvanlarla insanlarin birbirine çok benzediklerini söylüyordu. Ne hayvanlar ne  
de insanlarin ölümsüz bir ruhu vardi. Ona göre insanin ruhu da atomlardan olusuyordu ve  
insan ölünce bu ruh atomlari dört bir yana dagiliyordu. Ayrica insan ruhu, insan beyninin  
ayrilamaz bir parçasiydi.  
Ama ruh nasil olup da atomlardan olusabilirdi? Ruh, vücudun diger organlari gibi elle tutulur  
bir sey degildi ki. Adi üstünde ruh, "ruhsal" bir seydi.  
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Büyük Meydan'i geçmis, sehrin eski semtlerine gelmeye baslamislardi. Geçen gün on kron  
buldugu kaldirima geldiklerinde Sofi tekrar israrla yere bakti. Ve iste orada, birkaç gün önce  
on kronu buldugu tam o noktada, bu kez de resimli tarafi üste gelen bir kartpostal duruyordu.  
Resimde palmiyeler ve portakal agaçlari görünüyordu.  
Egilip karta aldi. Ayni anda Hermes hirlamaya basladi. Sofi'nin karti almasindan  
hoslanmamis gibiydi sanki.  
Kartta sunlar yaziliydi:  
Sevgili Hilde! Yasam uzun bir rastlantilar zinciridir. Kaybettigin on kronun tam burada  
karsina çikabilir. Çünkü belki de onu Lillesand'dan Kristiansand'a giden otobüsü beklemekte  
olan yasli bir kadin bulmustur. Bu kadin sonra Kristiansand'dan trene binip torunlarini  
görmeye gelmis, on kronu da burada, Yeni Meydanda düsürmüstür. Sonra bu parayi eve  
gidebilmek için siddetle on krona ihtiyaci olan bir kiz bulmustur belki de. Bilinmez tabii,  
böyle olmus olabilir. Ama eger tüm bunlar olabiliyorsa insanin da tüm bunlarin arkasinda bir  
Tanrinin varolduguna inanasi geliyor. Imza: Su an ruhuyla Lillesand'da iskelenin ucunda  
oturmakta olan baban.  
NOT. On kronunu bulmana yardim edecegim demistim ya!  
Adres hanesinde "Yoldan geçen birinin eliyle Hilde Möller Knag..." diye yaziyordu. Kart 15  
Haziran damgaliydi.  
Sofi Hermes'in ardindan kosar adimlarla merdivenleri çikti. Alberto kapiyi açar açmaz Sofi:  
- Postaciya yol aç bakalim babalik! dedi.  



 
Biraz lanetlik etmeye hakki oldugunu düsünüyordu.  
Alberto Sofi'yi içeriye davet etti. Hermes geçen seferki gibi  
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gardirobun içine kivrilip yatti.  
- Binbasi sana yeni bir isaret mi gönderdi çocugum? Sofi basini kaldirip Alberto'ya bakti.  
Ancak o zaman bu kez  
Alberto'nun üzerinde bambaska bir kostüm oldugunu farketti. Gözüne ilk çarpan seyler basina  
taktigi lüle lüle perukla, dantellerle süslenmis, bol giysisi oldu. Boynuna gösterisli ipek bir  
boyunbagi takmis, giysilerinin üzerine kirmizi bir pelerin geçirmisti. Beyaz çoraplarinin altina  
üzeri kurdeleli rugan ayakkabilar giymisti. Tüm bu giysileriyle Alberto, Sofiye 14. Lou-is'nin  
dönemiyle ilgili gördügü resimleri hatirlatiyordu. Sofi:  
- Palyaço seni! diyerek kartpostali uzatti.  
- Himm... ve sen de kartpostali koydugu bu noktada bir on kron bulmustun, öyle mi?  
- Üstüne bastin!  
- Gitgide daha utanmazlasiyor bu adam. Ama belki böylesi daha iyi.  
- Neden?  
- Çünkü o zaman foyasini ortaya çikarmamiz daha da kolaylasir. Ama bu numarasi gerçekten  
insani küçük duruma düsüren, kötü bir numara. Ucuz bir parfüm kokusu yayiliyor insanin  
burnuna...  
- Parfüm mü?  
- Kibar görünüsünün altinda sahtekârca bir tutum yatiyor. Bizi gözaltinda tutusuyla Tanrinin  
insanlari gözetisini bir tutmaya nasil da cüret ediyor!  
Sonra Alberto karti alip yirtti. Kafasi daha fazla bozulmasin diye Sofi kompozisyon defterinin  
arasinda buldugu karttan söz etmedi.  
- Odaya geçelim sevgili ögrencim! Bu arada saat kaç oldu?  
- Dört.  
- Ve biz de bugün 1600'lü yillardan söz edecegiz.  
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Egri tavanli, tavani pencereli odaya geçtiler. Sofi odadaki nesnelerin degismis oldugunu  
farketti.  
Sehpanin üzerinde içinde pek çok degisik gözlük camlan o-lan bir kutu duruyordu. Kutunun  
yaninda açik bir kitap vardi. Oldukça eski bir kitaba benziyordu.  
- Bu ne? diye sordu Sofi.  
- Bu, Descartes'in ünlü kitabi "Yöntem Üzerine"nin ilk baskisi. 1637 yilinda basilmis bu kitap  
sahip oldugum en degerli seylerden biri.  
-Yakutu?  
- Bu kutuda degerli mercekler, optik camlar var. Bunlari 1600lerin ortasinda Hollandali  
filozof Spinozayontmustu. Bu da en deger verdigim seylerden biri.  
- Su Spinoza ile Descartes'in kim oldugunu bilsem bu kutuyla kitabin degerini ben de  
dahakiyi anlardim herhalde!  
- Elbette. Ama önce onlarin yasadigi çagi anlamaya çalisalim. Söyle bir oturalim...  
Yine geçen seferki gibi oturdular: Sofi koltuga gömülürken Alberto da karsisindaki uzun  
koltuga yerlesti. Ikisinin arasinda kitabin ve kutunun durdugu sehpa yer aliyordu. Alberto  
perugunu çikarip sehpanin üzerine koydu.  
- Simdi 17. yüzyildan ya da bir baska deyisle "Barok döne-mi"nden bahsedecegiz.  
- Barok dönemi mi? Ne garip bir ad bu!  
- "Barok" sözcügü aslinda "düzgün olmayan inci" anlamina gelir. Basit ve uyumlu Rönesans  
sanatinin tersine Barok döneminin sanatina egemen olan sey de birbiriîte uymayan biçimlerdi.  
Genel olarak 17. yüzyila damgasini vuran' sey uzlasmaz karsitliklar arasindaki gerilimdi. Bir  
yandan Rönesattsin sonsuz yasam sevinci sürüp giderken öte yandan dünyasal zevkleri  
reddeden dinsel içedönüklük güncellik kazaniyordu. Bir yandan insan sanatta ve yasamin  
kendisinde kendini debdebeli ve  
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sasaali bir biçimde ifade ederken, bir yandan da dünyaya sirti. ni dönen inzivaci. egilimler  
ortaya çikiyordu.  
- Görkemli saraylarla ücra manastirlar bir arada, öyle mi?  



 
- Evet, böyle diyebilirsin. Barok döneminin en ünlü deyisle, rinden biri "carpe diem", yani  
"günü yakala"dir. Sonralari çok kullanilan bir baska Latince deyis de "memento mori", yani  
"ölecegini hatirla"dir. Resim sanatinda da, lüks bir yasam tarzini anlatan resmin ayri bir  
kösesine çizilmis bir iskelet insana ölümü hatirlatabilirdi. Barok dönemine pek çok bakimdan  
gösteris ya da yapmaciklik hakimdi. Ancak bu arada bazilanni madalyonun diger yüzü, yani  
varolan her seyin geçiciligi ilgi-lendiriyordu. Geçicilikle kastedilen sey etrafimizda  
gördügümüz her seyin bir gün gelip yokolacagi idi.  
- Gerçekten de öyle. Hiçbir seyin sonsuza dek varolmayacagini düsünmek üzüyor beni.  
- Öyleyse sen de tipki 17. yüzyilda pek çok kisinin düsündügü gibi düsünüyorsun. Barok  
dönemi politik açidan da pek çok karsitlik barindiran bir dönemdi. Birincisi, Avrupa'da  
savaslar oluyordu. Bunlardan en kötüsü 1618'den 1648'e dek süren "otuz yil savaslari" idi ki  
bundan en çok etkilenen Almanya oldu. Bu savaslarin da etkisiyle Fransa zamanla tüm  
Avrupa'ya hakim bir güç haline geldi.  
- Neden savasiyorlardi?  
- Öncelikle Protestanlik ve Katoliklikti savasan. Ama politik gücü ele geçirmek de savaslarin  
önemli bir nedenini olusturuyordu.  
- Lübnan'daki gibi yani...  
-17. yüzyila damgasini vuran bir baska sey de sinif farkliliklariydi. Fransiz soylulari ve  
Versailles Sarayi'ndan bahsedildigini duymussundur. Buna karsilik halkin sefaletinin ne  
boyutlara varmis oldugunu da biliyor musun bilmem. Her türlü ihtisam gösterisi güç  
gösterisinin bir yansimasidir. Barok dö-  
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neminin sanat ve mimarisinin de politik ortami yansittigi söylenir. Barok binalari girintili  
çikintili köseler, yariklarla doludur. Barok döneminin politik hayati da ayni sekilde hile,  
suikast ve entrikalarla doluydu.  
- Bir Isveç krali da bir tiyatroda vurulmamis miydi?  
I - 3. Gustav'i kastediyorsun ve bunda da haklisin. 3. Gustav  
Barok döneminden sonra, 1792'de öldürüldü, ama büyük bir maskeli baloda gerçeklestirilen  
bu katliamin yapilis sekli oldukça Baroktu.  
- Ben tiyatrodayken öldürüldü diye hatirliyorum.  
- Büyük maskeli balo bir operada düzenlenmisti. Isveç Barok döneminin 3. Gustav'm  
ölümünden sonra sona erdigini söyleyebiliriz. Gustav döneminde, ondan nerdeyse 100 yil  
önce yasamis 14. Louis dönemindeki gibi "aydin despot" bir hava hüküm sürüyordu. 3.  
Gustav da Fransiz törenleri ve saray adetlerini pek seven, gösterise düskün biriydi. Tiyatroyu  
da çok sevdigini eklemeliyim...  
- Ve ölümü de orada olmus iste!  



 
- Ancak Barok döneminde tiyatro yalnizca bir sanat dali degil, ayni zamanda önemli bir  
simgeydi.  
- Neyin simgesi?  
- Yasamin simgesi Sofi. 17. yüzyilda kim bilir kaç kez "yasam bir tiyatrodur" denmistir!  
Kulisleri ve dekorlariyla modern tiyatronun dogusu da tam bu döneme rastlar. Bir  
yanilsamaydi yaratilan sahnede ve amaci tam da sahnedeki piyesin yalnizca bir yanilsama  
oldugunu göstermekti. Böylece tiyatro tüm yanlariyla yasami yansitan bir sey haline geldi.  
Tiyatro kendisiyle böbürlenen insanin akibetini anlatiyor, insanin zaaflarini acimasizca gözler  
önüne serebiliyordu.  
- Shakespeare de Barok döneminde mi yasadi?  
- Shakespeare en önemli tiyatro eserlerini 1600 yillarinda yazdi. Bu yaniyla biraz Rönesans,  
biraz da Barok dönemine  
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aitti. Onun eserlerinde dahi yasamin tiyatroya benzetildigini görebiliriz. Birkaç örnek duymak  
ister misin?  
- Seve seve.  
- "As you like it" adli eserinde söyle diyor:  
Tüm dünya bir sahnedir  
yalnizca birer oyuncu olan kadinlarla erkeklerin sahneye girip çiktigi. Ve tek bir insanin ömrü  
boyunca pek çok rol oynadigi.  
"Macbeth"de de söyle der:  
Gezinen bir gölgedir hayat, gariban bir aktör sahnede bir ileri bir geri saatini doldurur ve  
sonra duyulmaz olur sesi, bir masaldir gürültücü bir salagin anlattigi ki yoktur hiçbir anlami.  
- Çok da karamsarmis!  
- Ama yasamin kisaligiydi onu ilgilendiren. Shakespeare' in en bilinen sözünü duymussundur  
belki...  
- "To be or not to be - that is the question."  
- Evet, Hamlet'di böyle söyleyen. Bugün buradayiz, yarin yokuz.  
- Sagol, daha fazla söylemesen de olur!  



 
- Yasami tiyatroya benzetmedigi zaman rüyaya benzetiyordu Barok dönemi sairi.  
Shakespeare'de de karsimiza çikar bu: "Rüyalarin yapildigi maddeden yapilmayiz biz ve  
uykuyla çevrilidir küçücük hayatimiz..."  
- Ne siirsel!  
- 1600 yilinda dogmus, Ispanyol sairi Calderon, "Yasam Bir Rüyadir" adli bir tiyatro eseri  
yazmistir. Burada söyle der: "Ha-  
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yat nedir? Bir delilik. Hayat nedir? Bir yanilsama, bir gölge, bir masal... Ve en önemli seyin  
bile bir degeri yoktur, çünkü tüm yasam bir rüyadir ve rüyalar da yalnizca, rüya..."  
- Hakli olabilir. Okulda bir piyes okumustuk. Adi "Dagdaki Jeppe" idi.  
- Evet, Ludvig Holberg'in bir eseri. Ludvig Holberg, Iskandinavya'da Barok döneminden  
Aydinlanma Çagma geçisi temsil eden önemli bir kisilikti.  
- Jeppe bir hendekte uyuya kalir... uyandiginda kendini baronun yataginda bulur. O zaman  
yoksul bir köylü oldugunu rüyasinda gördügünü sanir. Sonra yeniden uykuya daldiginda onu  
yine hendege tasirlar. Bu sefer de uyandiginda rüyasinda baron oldugunu gördügünü sanir.  
- Holberg bu motifi Calderon'dan aldi, Calderon ise "1001 Gece Masallarindan. Ancak yasam  
ve rüya benzetmesine tarihte çok daha önce, örnegin Hindistan ve Çin'de rastlariz. Çinli bilge  
Chuangtze söyle der: Bir kere rüyamda kelebek oldugumu gördüm. Simdi artik rüyasinda  
kelebek oldugunu gören Chuangtze miyim, yoksa rüyasinda Chuangtze oldugunu görmekte  
olan bir kelebek miyim bilmiyorum.  
- Neyin dogru oldugunu bilmek kolay degil.  
- Norveç'de de tam anlamiyla Barok bir sair olan Petter Dass'i örnek verebiliriz. 1647-1707  
yillarinda yasamis olan -Dass, bir yandan su an içinde olunan hayati anlatirken, diger yandan  
yalnizca Tanri'nm sonsuz ve mutlak oldugunu vurgulardi.  
- 'Tüm ülkeler yokolsa yine Tanri Tanri'dir, insanlarin tümü ölse yine Tanri Tann'dir..."  
- Öte yandan ayni ilahide morinalari ve çesit çesit baliklariyla Kuzey Norveç'i anlatan yine  
odur. Bu, Barok'un en tipik özelliklerinden biridir. Ayni metinde hem dünyevi ve buraya ait  
olan, hem ilahi ye öte dünyaya ait olan ayni anda ele alinir.  
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Tüm bunlar bize somut duyular dünyasiyla idealann degismez dünyasi arasinda bir fark  
gözeten Platon'u hatirlatir.  



 
- Felsefe ne durumdaydi sahi?  
- Felsefede de birbirinin tamamen karsiti düsünce sekille-rinin mücadelesi egemendi. Daha  
önce de söyledigimiz gibi, kimine göre varolusumuz tamamen ruhsal bir temele sahipti. Bu  
görüse Düsüncecilik (Idealizm) diyoruz. Bunun tam karsiti görüse de Özdekçilik  
(Materyalizm) diyoruz. Özdekçilige göre, etrafimizdaki her sey somut ve elle tutulur bir  
özden kaynaklanir. 17. yüzyilda bu görüsün de pek çok temsilcisi vardi. Bunlarin içinde en  
etkin olani, Ingiliz filozof Thomas Hobbes idi belki de. Hobbes'a göre insan ve hayvanlar da  
dahil olmak üzere her sey yalniz ve yalniz maddesel parçaciklardan olusmaktaydi. Insan akli  
ya da ruhu da beyindeki küçücük parçaciklarin hareketi sayesinde vardi.  
- Öyleyse o da, Demokritos'un tam iki bin yil önce söyledigi seyin aynini söylüyordu.  
- "Idealizm" ve "Özdekçilik" felsefe tarihinin çesitli asamalarinda tekrar tekrar karsimiza  
çikar. Ancak bu iki düsüncenin ayni anda ve yanyana bulunmasi Barok dönemine özgüdür.  
Özdekçilik yeni doga bilimleri sayesinde güçleniyordu. Newton ayni hareket yasalarinin tüm  
evren için geçerli oldugunu öne sürüyordu. Dünya ve gökyüzünü de içermek üzere dogadaki  
hertürlü degisim yerçekimi ve cisimlerin hareketi ile ilgili yasalara uyuyordu. Yani her sey  
ayni degismez yasalar ya da ayni mekanik tarafindan yönetiliyordu. Dolayisiyla dogadaki her  
türlü degisimi matematiksel bir kesinlikle tahmin etmek mümkündü. Bu sekilde Newton  
mekanik dünya görüsüne son biçimini kazandiriyordu.  
- Dünyayi büyük bir makine gibi mi görüyordu?  
- Evet. "Mekanik" sözcügü, Yunanca makine anlamina gelen "mechane" sözcügünden  
gelmedir. Ancak belirtmek gerekir  
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]â Hobbes da Newton da mekanik dünya görüsüyle Tanri inanci arasinda bir karsitlik  
görmemistir. Bunun tüm 18 ve 19. yüzyil özdekçileri için geçerli olduguysa söylenemez.  
Fransiz doktor ve filozofu La Mettrie, 18. yüzyil ortalarinda "L'homme machine" adli bir  
kitap yazmistir. Kitabin adi "makine-insan" anlamina gelmektedir. Nasil ayaklar kaslarla  
hareket ederse, diyordu La Mettrie, beyin de "kaslarla" düsünür. Sonralari Fransiz  
matematikçi Laplace da su düsüncelerle asiri derecede mekanik bir görüsü dile getiriyordu:  
Bir zekâ belli bir anda tüm maddesel parçaciklarin konumunu bilebilse "hiçbir sey belirsiz  
olmayacaktir ve gelecek de geçmis gibi gözlerinin önünde bulunacaktir". Buradaki ana fikir,  
gelecekte olacak her seyin önceden belirlenmis oldugudur. Her sey "kartlarda bellidir". Bu  
görüse Gerekircilik denir.  
- O zaman insanin özgür iradesinden söz edilemez...  
- Aynen öyle. Çünkü bu görüse göre düsünce ve rüyalarimiz da dahil olmak üzere her sey  
mekanik süreçlerin bir sonucudur. 19. yüzyilin bazi Alman Özdekçilerine göre düsünceyle  
beynin iliskisi, idrarla böbregin, safrayla safra kesesinin iliskisi gibidir.  
- Ama safra da idrar da elle tutulabilir seyler. Oysa düsünce böyle degil.  



 
- Önemli bir noktaya degindin. Sana bununla ilgili bir fikra anlatayim: Rus bir beyin  
cerrahiyla yine Rus bir astronot din konusunda tartisiyorlardi. Beyin cerrahi dindar, astronotsa  
dindar bir kisi degildi. "Uzayda çok dolastim," diye övünerek konustu astronot, "ama ne  
Tann'yi gördüm ne de meleklerini!" Cerrah cevap verdi: "Ben de çok zeki beyinler ameliyat  
ettim, ama tek bir düsünce görmedim!"  
- Bu da düsüncenin varolmadigi anlamina gelmiyor, degil mi?  
- Hayir gelmiyor ve ayni zamanda düsüncenin ne ameliyat  
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edilecek, ne daha küçük parçalara bölünebilecek bir sey olma-digini vurguluyor. Delilik  
ameliyatla geçirilecek bir sey degil, dir örnegin. Bu çok derinlerde yatan bir seydir. 17.  
yüzyilm önemli filozoflarindan biri olan Leibniz'e göre, maddesel olanla ruhsal olan sey  
arasindaki fark, maddesel olanin kendinden küçük parçalara ayrilabilir olusudur. Ruhsa ikiye,  
üçe bölünemez.  
- Evet, hangi biçak bunu basarabilir?  
Alberto basini sallamakla yetindi. Biraz sonra aralarindaki sehpayi göstererek:  
- 17. yüzyilin en önemli filozoflari Descartes ve Spinoza idi. Bunlar da "ruh" ile "beden"  
arasindaki iliski gibi konularla ilgilendiler. Simdi onlardan bahsetmeye baslayabiliriz.  
- Hemen baslayalim. Saat yediye kadar eve gidemezsem, buradan eve bir telefon etmem  
gerekecek.  
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.eski malzemelerin tümünden kurtulmak istiyordu...  
Alberto ayaga kalkip üzerindeki pelerini çikardi. Pelerini bir sandalyenin üzerine atip tekrar  
yerine oturdu.  
-1596 yilinda dogan Rene Descartes hayatinin degisik yillarini degisik Avrupa ülkelerinde  
geçirdi. Genç yasindan itibaren en büyük emeli insan ve evrenin dogasini iyice anlamak oldu.  
Ancak felsefeyle ugrasmaya basladiktan sonra, kendinin aslinda hiçbir sey bilmedigine  
inandi.  
- Sokrates gibi mi yani?  
- Evet, Sokrates gibi. Ayrica o da Sokrates gibi gerçege ancak aklimizla ulasabilecegimize  
inaniyordu. Kitaplarda yazilanlara körü körüne inanamayiz. Duyularimiza bile tam olarak  
güvenemeyiz, diyordu.  



 
- Platon da böyle diyordu. Ona göre de gerçek bilgiye ancak aklimizla varabilirdik.  
- Çok dogru! Descartes'a, Sokrates ve Platon'la baslayan ve Augustinus'la devam eden bir  
yoldan varilir. Bunlarin hepsi tipik birer Usçuydular. Descartes uzun çalismalardan sonra  
Ortaçagdan gelme bilgilere yüzde yüz güvenilemeyecegi sonucuna vardi. Bu açidan  
Descartes, Atina'daki meydanlarda hüküm süren görüslere inanmayan Sokrates'e  
benzetilebilir. Ve böyle bir insan ne yapar Sofi? Cevap verebilir misin bu soruya?  
- O zaman insan kendi felsefesini olusturmaya baslar.  
- Tamam, aynen öyle! Sokrates'in hayatini Atina halkiyla yaptigi tartismalara adamasi gibi,  
Descartes de ömrünü Avrupa'nin pek çok yerine seyahat ederek geçirmeye karar verir.  
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Kendi deyisiyle bu andan sonra ya kendi içinde ya da "evrenin büyük kitabinda" bulacagina  
inandigi bilimi arayacaktir. Bu amaçla orduya katilan Descartes, böylelikle Orta Avrupa'nin  
pek çok kentinde bulunma sansi elde eder. Son olarak birkaç yil Paris'te yasadiktan sonra  
1629'da Hollanda'ya gider ve ömrünün son yirmi yilini burada felsefi çalismalar yaparak  
geçirir. Kraliçe Kristina'nin 1649'daki daveti üzerine Isveç'e gelen Descartes, bu "ayilar,  
buzlar ve kayalar ülkesinde" zatürree olarak 1650 yilinda ölür.  
- Demek öldügünde yalnizca 54 yasindaymis!  
- Ama Descartes'in felsefe üzerindeki etkisi ölümünden sonra da sürmüstür. Gerçekte  
Descartes'in modern çag felsefesinin kurucusu oldugunu söylemek abarti sayilmaz.  
Rönesans'in insan ve dogayi coskuyla yeniden kesfedisinden sonra, düsünceleri bir felsefi  
sistem içerisinde toplamak ihtiyaci bas-gösterdi. Ilk büyük sistem yaraticisi Descartes  
olurken, sonra onu Spinoza ve Leibniz, Locke ve Berkeley, Hume ve Kant gibi düsünürler  
izledi.  
- "Felsefi sistem"le ne demek istiyorsun?  
- Bununla, en bastan baslayarak yaratilan ve felsefi sorularin tümüne bir tür açiklik getirmeye  
çalisan bir felsefeyi kastediyorum. Antik Çagin Platon ve Aristoteles gibi sistem yaraticilari  
vardi. Ortaçagda Aristoteles felsefesiyle Hiristiyan teoloji arasinda bir köprü kurmaya çalisan  
Aquino'lu Thomas vardi. Sonra dogayla bilim, Tanri ile insan konusunda eski ve yeni  
görüslerin iç içe geçtigi Rönesans dönemi yasandi. Felsefe ancak 17. yüzyilda bu yeni  
düsünceleri açik bir felsefi sistem içerisinde toplamaya giristi ve bunu ilk gerçeklestiren kisi  
de Descartes oldu. Felsefeyi sonraki yillarda en çok ugrastiracak projeyi o öne sürdü. Her  
seyden önce, neyi bilip neyi bilemeyecegimiz yani kesin bilgi konusunda görüsleri vardi.  
Üzerinde düsündügü ikinci önemli konu da ruh ve beden arasindaki iliskiydi.  
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Bu iki soru kendinden sonraki 150 yilin felsefi tartismalarini büyük ölçüde etkiledi.  



 
- Zamanindan daha öndeymis demek ki!  
- Ah, evet ama ugrastigi sorular zamaninin tipik sorulariydi. Gerçek bilgiye ulasmak  
konusunda Süphecilik hakimdi. Bu görüse göre insan hiçbir sey bilmedigini anlayip bununla  
yetinmeliydi. Ama Descartes bununla yetinmedi. Böyle yapsaydi gerçek bir filozof olmazdi  
zaten. Bu konuda Descartes'i yine Sofistlerin süpheciligiyle yetinmeyen Sokrates'e  
benzetebiliriz. Üstelik tam Descartes'in yasadigi dönemde bilim, dogal süreçlere kesin ve tam  
bir açiklik getirecek bir yöntem gelistirmis bulunuyordu. Descartes'in felsefi konularda da  
böyle kesin ve tam bir yöntem bulunup bulunamayacagini kendi kendine sormasi bu açidan  
son derece normaldi.  
- Anliyorum.  
- Ama bu isin yalnizca bir yani. Yeni fizik maddenin dogasi, yani dogadaki fiziksel süreçleri  
neyin belirledigi konusunu ortaya atmisti. Giderek pek çok kisi dogayi mekanik bir sekilde  
algilayan bir görüsü benimsedi. Fiziksel dünya böyle mekanik bir biçimde algilandikça ruh ve  
beden arasinda nasil bir iliski oldugu sorusu kendini daha çok duyurmaya basladi. 17.  
yüzyildan önce ruh, tüm canlilarda varolan bir tür "yasam solugu" olarak görülüyordu. "Ruh"  
sözcügünün asil anlami "soluk" ya da "nefes"tir. Bu hemen hemen tüm Avrupa dillerinde  
böyledir. Aristoteles'e göre ruh tüm organizmada varolan ve bu organizmanin "yasam  
ilkesi"ni olusturan, bedenden ayri tutulamayacak bir seydi. Bu yüzden "bitki ruhu" ya da  
"hayvan ruhu"ndan söz edebiliyordu. Ilk kez 17. yüzyilda felsefe "ruh" ve "beden" arasina  
köktenci bir ayrim koydu. Çünkü hayvan ve insan bedeni de dahil olmak üzere tüm fiziksel  
nesneler mekanik süreçler olarak açiklaniyordu. Oysa insan ruhu bu "bedensel alef'in bir  
parçasi olamazdi. O zaman neydi ruh? Üstelik nasil oluyor  
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da "ruhsal" bir sey mekanik bir süreci baslatabiliyordu?  
- Evet, düsününce gerçekten çok ilginç!  
- Nedir ilginç olan?  
- Elimi kaldirmayi düsünüyorum ve iste, hoop, elim kalkiyor. Ya da otobüse kosmaya karar  
veriyorum, hoop, ayaklarim kosmaya basliyor. Üzüntülü bir sey düsünmeye baslarsam, hoop,  
gözyaslarini akmaya basliyor. O zaman bedenle bilinç arasinda gizemli bir iliski var demektir!  
- Descartes'm düsüncelerini harekete geçiren de buydu. Platon gibi o da "ruh" ve "özdek"  
arasinda kesin bir ayrim olduguna inaniyordu. Ama Platon bedenin ruhu ya da ruhun bedeni  
nasil etkiledigi konusuna bir yanit getirmiyordu.  
- Benim de buna bir yanitim yok. Descartes'in yanitiniysa çok merak ediyorum.  



 
- O zaman onun düsünce çizgisinden gidelim... Alberto sehpanin üzerindeki kitabi isaret  
ederek sözlerini  
sürdürdü:  
- "Yöntem Üzerine" adli bu kitabinda Descartes, felsefi bir soruya yanit getirilirken nasil bir  
yöntem izlenmesi gerektigi konusunu ele alir. Dogalbilim yeni yöntemini çoktan bulmustu...  
- Bunu daha önce de söylemistin.  
- Descartes öncelikle, açik ve seçik algilamadan bir seyin dogru oldugunu  
söyleyemeyecegimizi vurgular. Bunu basarabilmek içinse, bilesik bir problemi olasi en küçük  
bilesenlerine ayirmak gerekebilir. Sonra bu sorularin en basitinden yola çikarak ise  
koyulabiliriz. "Ölçülebilen her seyin ölçülmesi, ölçü-lemeyenin de ölçülebilir kilinmasi  
gerekir" diyen Galilei gibi, her bir düsüncenin iyice "tartilip biçilmesi" gerektigini  
söyleyebilirsin. Descartes ise filozofun basitten karmasiga gitmesi gerektigini öne sürer.  
Ancak o zaman yeni bir sezgiye varilabilir. En sonunda, ince degerlendirme ve kontroller  
sonucunda hiç-  
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bir seyin unutulmadigi görülmelidir. îste o zaman felsefi bir çikarima ulasilabilir.  
- Kulaga bir matematik islemi gibi geliyor!  
- Evet, Descartes da felsefi konularda "matematiksel yöntemi" kullanmak istiyordu. Felsefi  
dogrulari matematiksel bir kesinlikle kanitlamak istiyordu. Felsefi konularda da sayilarla  
ugrasirken basvurdugumuz alete, yani aklimiza basvurmak istiyordu. Çünkü kesin bilgiyi  
yalnizca aklimiz bize verebilirdi. Duyulara güvenilemeyecegi ortadaydi. Bu konuda  
Descartes'in, matematik ve sayisal iliskilerin duyulardan daha kesin bir bilgi sagladigim  
düsünen Platon'la ayni kanida oldugunu söylemistik.  
- Ama felsefi sorulari bu sekilde yanitlamak mümkün mü gerçekten?  
- Yine Descartes'in kendi muhakemesine dönelim. Dedigimiz gibi, Descartes'in bir amaci var,  
o da varolusun dogasi konusunda kesin bilgiye ulasmak. Ve de insanin buna ulasabilmek için  
ilk önce her seyden süphe etmesi gerektigini söylüyor. Yani yapisinin temelini saglam tutmak  
istiyor.  
- Çünkü temel çökerse, tüm yapi çöker.  
- Sagol, çocugum. Ama Descartes bununla her seyden süphe etmenin mantikli bir sey  
oldugunu söylemekten çok, her seyden süphe etmenin mümkün oldugunu söylemek istiyor.  
Her seyden önce, yalnizca Platon ya da Aristoteles okuyarak felsefi arayisimizda çok ileri  
gidebilecegimizi sanarsak yaniliriz. Bununla tarihsel bilgilerimizi artirabiliriz belki ama  
dünyaya dair bilgilerimizi artiramayiz. Çünkü Descartes için kendi felsefi arastirmalarina  
baslamadan önce tüm eski düsüncelerden siyrilmak önemli bir seydi.  
- Yeni binaya baslamadan önce eski malzemelerin tümünden kurtulmak istiyordu yani...  



 
- Evet. Yeni binanin ayakta durabileceginden kesinlikle  
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emin olabilmek için yepyeni malzemelerle ise koyulmak istiyordu. Ancak Descartes'm  
süpheciligi bunun daha da derinine gidiyordu. Duyularimiza bile güvenemeyiz, diyordu,  
çünkü duyularimiz bizi yaniltabilir.  
- Nasil mümkün olabilir bu?  
- Rüya görürken de gerçek bir sey yasadigimizi saniriz. Gerçek duygularimizi rüyadaki  
duygularimizdan ayirt edebilir miyiz gerçekten? "Bunu iyice düsündükten sonra, uyanik  
durumumuzda rüyadan ayirt edebilecek tek bir özellik göremiyorum," der Descartes. Ve  
devam eder: "Tüm yasaminin bir rüya olmadigindan nasil emin olabilir insan?"  
- Dagdaki Jeppe de baronun yataginda yattigini rüyasinda gördügünü sanmisti.  
- Baronun yataginda yatarken de rüyasinda fakir bir köylü oldugunu gördügünü! Iste  
Descartes da bu yüzden her seyden süphe ediyordu. Ondan önceki pek çok filozof ise felsefi  
çikarimlarini bu noktada bitiriyorlardi.  
- Pek de ileri gitmis sayilmazlar o zaman!  
- Descartes ise bu sifir noktasindan baslayarak daha ileri gitmeye çalisiyordu. Her seyden  
süphe ettigi ve emin olabilecegi tek seyin bu oldugu sonucuna varmisti. Iste bu noktada bir  
seyi kavriyordu: Her seye ragmen emin oldugu bir sey vardi, bu da süphe ettigiydi. Süphe  
etmesi düsünüyor oldugu, düsünüyor olmasi da düsünen bir canli oldugu anlamina gelirdi. Ya  
da kendi deyisiyle: "Cogito, ergo sum."  
-Yani?  
- "Düsünüyorum, öyleyse varim."  
- Aman ne önemli bulus!  
- Öyle ama Descartes'in kendini düsünen bir varlik olarak kavrayisindaki bu sezgisel kesinlik  
çok önemlidir. Platon'un aklimizla kavradigimiz seyin duyularimizla algiladiklarimizdan daha  
gerçek oldugunu söyleyisini hatirliyor musun?  
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Descartes da ayni seyi düsünür. Yalmzca düsünen bir varlik oldugunu kavramakla kalmayip  
bu düsünen benin duyularimizla kavradigimiz her seyden çok daha gerçek oldugunu anlar.  
Sonra baska çikarimlara varir. Yani felsefi arastirmasi burada bitmez.  
- Sen de devam et öyleyse.  



 
- Descartes, düsünen bir varlik oldugunu kavrayisindaki sezgisellikle kavrayabilecegi baska  
seyler olup olmadigini sorar kendisine. O zaman, mükemmel bir varligin mevcudiyetine dair  
açik seçik bir tasarimi oldugunu görür. Bu tasarimi daima içinde tasidigina göre bunun  
kendisinden kaynaklanamayaca-gini düsünür. Mükemmel bir varlik düsüncesi, mükemmel  
olmayan bir varliktan kaynaklanamaz der. O halde mükemmel varlik düsüncesi ancak kendisi  
de mükemmel olan bir varliktan, yani Tanri'dan çikabilir. Dolayisiyla Descartes için Tan-n'nm  
varligi, insanin kendisinin düsünen bir varlik oldugu düsüncesi kadar dogal bir sekilde kendini  
duyurur.  
- Bence sonuçlan çikarirken biraz fazla hizli gitmeye basliyor! Baslarda daha dikkatliydi  
sanki.  
- Haklisin. Pek çoklarina göre bu, Descartes'm en zayif noktasidir. Ama "sonuç" sözcügünü  
kullaniyorsun ki bu aslinda pek dogru degil. Çünkü bir seyleri kanitlamak degildi söz konusu  
olan. Descartes'm söylemek istedigi tek sey, içimizde kendiliginden mükemmel bir varlik  
düsüncesi varsa böyle bir mükemmel varligin da varolmasi gerektigiydi. Çünkü mükemmel  
bir varligin mükemmel olabilmesi için önce varolmasi gerekirdi. Üstelik böyle bir varlik  
olmasa düsüncesi de olmazdi. Biz mükemmel olmadigimiza göre, mükemmel düsüncesi  
bizden kaynaklanamazdi. Descartes'a göre Tanri düsüncesi, dogustan sahip oldugumuz,  
"sanatçinin eserine koydugu imza" gibi dogdugumuz andan itibaren içimizde olan bir  
düsüncedir.  
- Ama benim "fimsah" diye bir seyin varolduguna inan-  
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mam, böyle bir seyin varoldugu anlamina gelmez ki!  
- Buna Descartes'in cevabi, bunun zaten "fîmsah" kavrami içinde yer almadigi olurdu. Oysa  
"mükemmel bir varlik" kavraminin kendisinde vardir böyle bir varligin mevcut oldugu. 
Descartes'a  
göre bu, dairenin her noktasinin merkezden esit uzaklikta olusunun daire fikrinin  
kendinde varolusuna benzer. Çünkü bu kurali yerine getirmezse daire, daire olmaz. Ayni  
sekilde "mükemmel bir varligin" da en önemli özellikten, 'Varolmaktan" yoksun olacagi  
düsünülemez.  
- Ilginç bir düsünce tarzi!  
- Bu son derece tipik bir "Usçu" düsünce tarzi. Descartes da Sokrates ve Platon gibi  
düsünceyle varolus arasinda bir iliski oldugunu düsünüyordu. Bir sey akla ne kadar yatkinsa,  
o seyin varligi da o kadar kesindi.  
- Descartes'in simdiye kadar söyledigi, insanin düsünen bir varlik oldugu ve mükemmel bir  
varligin varoldugu.  
- Evet ve buradan hareket ederek daha ileriye gidiyor. Disimizdaki gerçeklikte bulunan her  
seyin, örnegin Günes ve Ay'in yalnizca hayal ürünü seyler oldugu öne sürülebilir. Ancak bu  
disimizdaki seylerin de aklimizla kavrayabilecegimiz bir takim özellikleri vardir. Bunlar  



 
nesnelerin uzunluk, genislik ve derinlik gibi ölçülebilir, matematiksel özellikleridir. Bu tür  
"niceliksel" özellikler, insanin düsünen bir varlik oldugu kadar akla yakin özelliklerdir. Öte  
yandan renk, koku ve tat gibi "niteliksel" özellikler duyu mekanizmamizin bir parçasidirlar ve  
aslinda dis dünyayi tanimlamazlar.  
- Yani doga bir hayal degildir aslinda!  
- Hayir, degildir. Bu noktada Descartes yine mükemmel varlik konusunu ele alir. Aklimiz bir  
seyi, örnegin dis gerçekligin matematiksel özelliklerini açik seçik algiliyorsa, bu gerçeklikler  
varolmak zorundadir. Çünkü mükemmel bir Tanri bizi aldatmayacaktir. Descartes, aklimizla  
algiladigimiz seylerin  
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bir gerçege karsilik geldigi konusunda bir 'Tanri garantisinden söz etmektedir.  
- Pekâlâ! Demek Descartes insanin düsünen bir varlik oldugunu, Tann'nin varoldugunu ve  
kendi disimizda bir gerçeklik oldugunu söylüyor.  
- Evet, ancak dis gerçeklik düsüncelerin gerçekliginden çok farklidir. Descartes bu asamada  
iki tür gerçeklik ya da iki tür "töz" oldugunu öne sürebilecek noktaya gelmistir. Tözlerden biri  
düsünce ya da "ruh", digeriyse uzam ya da "mad-de"dir. Akil tümüyle bilinçli bir seydir;  
uzamda yer kaplamaz ve bu yüzden kendinden küçük parçalara bölünemez. Madde ise  
yalnizca uzamsaldir; uzamda yer kaplar ve her zaman kendinden küçük parçalara bölünebilir  
ancak bilinçli degildir. Descartes'a göre her iki töz de Tanri'dan kaynaklanir, çünkü baska bir  
seyin varligina ihtiyaç duymadan varolan tek sey Tann'dir. Ama her ikisi de Tanri'dan  
kaynaklansa da bu iki töz, yani "düsünce" ve "uzam" birbirinden tamamen ayridir. Düsünce  
maddeden tamamen bagimsizdir; maddesel süreçler de düsünceden tümüyle bagimsiz bir  
sekilde varolurlar.  
- Ve dolayisiyla Tann'nin yarattigi evren ikiye bölünmüstür...  
- Evet! Descartes'in Ikici oldugunu söylüyoruz, çünkü o ruhsal gerçeklikle dis gerçeklik  
arasinda çok kesin bir ayrim gözetmistir. Örnegin ruhu olan tek varlik insandir. Hayvanlar  
tümüyle uzamsal gerçekligin bir parçasidirlar. Yasamlari ve devinimleri tümüyle mekaniktir.  
Descartes hayvanlari bir tür karmasik makine olarak görüyordu. Dis gerçeklik söz konusu  
oldugunda Descartes diger özdekçiler gibi tümüyle mekanik bir gerçeklik anlayisina sahiptir.  
- Hermes'in karmasik bir makine oldugundan pek emin degilim dogrusu! Descartes hayvanlari  
pek sevmiyor olsa gerek. Ya biz? Birer makine miyiz bizler de?  
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- Hem evet, hem hayir. Descartes insanin hem düsünen, hem de uzamda yer kaplayan bir  
"çifte" yaratik oldugunu söylüyordu. Insanin hem bir ruhu, hem de dissal bir bedeni vardi.  
Buna benzer düsünceleri Augustinus ve Aquino'lu Thomas da dile getirmislerdi. Insanin tipki  



 
bir hayvan gibi bir bedeni ve tipki bir melek gibi ruhu oldugunu söylemislerdi. Descartes'a  
göre insan bedeni nefis bir mekanik örnegiydi. Ama insanin bir de bedeninden bagimsiz bir  
ruhu vardi. Bedensel süreçlerde ise bu tür bir bagimsizlik söz konusu degildir; onlar kendi  
yasalarini izlerler. Ve aklimizla düsündüklerimiz bedenimizde gerçeklesmez. Dis gerçeklikten  
tamamen bagimsiz olan ruhumuzda gerçeklesir. Bu arada Descartes'in hayvanlarin da  
düsünebilecegini reddetmedigini eklemeliyim. Eger bu dogruysa, "düsünce" ile "uzam"  
arasindaki bu ayrilik onlar için de geçerli demektir.  
- Bu konudan daha önce de bahsetmistik. Otobüse kosmaya karar verince tüm "makinem"  
harekete geçer ve eger otobüsü kaçirirsam gözyaslarini akmaya baslar.  
- Descartes bile ruh ile beden arasinda bu tür bir sürekli gidis gelis oldugunu reddedemiyordu.  
Ona göre ruh bedende varolup bedene "beyin epifizi" diye adlandirilan özel bir bezle bagliydi.  
Burada "ruh" ile "beden" arasinda sürekli bir gidis gelis oluyordu. Bu yüzden ruh devamli  
bedenin isteklerine bagli istek ve arzular tarafindan etkileniyordu. Ama ruh yine de bu tür  
"düsük düzeyli" etkilerden siynlabiliyor, bedenden bagimsiz hareket edebiliyordu. Amaç,  
aklin idareyi ele geçirmesiydi. Çünkü insanin karni ne kadar agrirsa agrisin, bir üçgenin iç  
açilarinin toplami yine 180 derece idi. Akil bu sekilde kendini  
. bedensel ihtiyaçlarin üzerine geçirebilir, "akilli" bir biçimde davranabilirdi. Bu açidan akil  
bedenden üstündü. Bacaklarimiz zamanla yaslanip çarpiklassa, sirtimiz zamanla bükülse,  
dislerimiz dökülse de aklimiz yerinde oldugu sürece 2+2= 4 et-  
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meye devam edecektir. Çünkü akil yaslanip çökmez. Yaslanan bedenimizdir. Çünkü  
Descartes'a göre "ruh" dedigimiz sey aklin ta kendisidir. Istek ve nefret gibi düsük düzeyli  
arzu ve duygular bedensel islevlere yakindan bagimli, dolayisiyla dis gerçekligin birer  
parçasidirlar.  
- Yine de Descartes'in insan bedenini bir makine ya da bir otomat olarak görmesini  
anlayamiyorum.  
- Bu benzetmenin arkasinda, Descartes'in yasadigi dönemde makinelere ve saat gibi kendi  
kendine isleyen seylere duyulan hayranlik yatar. "Otomat" sözcügü tam da kendi kendine  
isleyen sey anlamina gelir. Ne var ki bunlarin "kendi kendine" çalistigi fikri elbette bir  
yanilsamadir. Örnegin astronomik bir saati yapan da aslinda insanin kendisidir. Descartes pek  
çok küçük parçanin oldukça basit bir biçimde birlestirilmesiyle olusan bu tür aletlerle, pek  
çok kemik, kas, kilcal damar ve diger damarlardan olusan insan bedenini karsilastirirken sunu  
demek ister: Mekanik yasalarla isleyen insan ve hayvan bedenini de neden Tanri yaratmis  
olmasin?  
- Günümüzde de "yapay zekâ"dan çok söz ediliyor...  
- Evet, bu da bizim zamanimizin otomati. Öyle aletler yarattik ki bizi kendilerinin gerçekten  
akilli olduguna inandira-biliyorlar. Descartes'in ödü kopardi bunlari görse! Belki de insan  
aklinin zannettigi kadar özgür oldugundan süphe etmeye baslardi. Çünkü insanin duygusal  
yasaminin bedensel süreçler kadar az özgür oldugunu öne süren filozoflar da vardir. Insan  



 
ruhu elbette bir bilgisayar programindan çok daha özgürdür ama prensip olarak biz de ancak  
bilgisayar programlan kadar özgürüzdür, derler bu düsünürler. Gel bak, sana ne gösterecegim  
Sofi!  
Alberto odanin öteki ucundaki büyük bir yazi masasinin üzerinde duran bir bilgisayari  
gösteriyordu. Kalkip ona dogru ilerlerken Sofi de onu izledi.  
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Alberto bilgisayari açti. Çok geçmeden ekranda C: yazisi göründü. Alberto "Laila" diye yazdi  
ve:  
- Bu oldukça gelismis bir sohbet programi, dedi. Sonra ekranda bir yazi belirdi:  
"Merhaba! Benim adim Laila. Nasil, rahat oturuyor musun bari?"  
Sofi henüz oturmamis olmasina ragmen "Evet" diye yazdi. Alberto da hemen oturmasi için bir  
sandalye uzatti.  
"Adin ne?" diye bir cümle belirdi ekranda.  
"Sofi Amundsen" diye yazdi Sofi ve bilgisayar karsilik verdi:  
"Yonca Sokagi, no 3. Tanistigimiza memnun oldum Sofi! 15. yasgünün yaklasiyor diye  
heyecanlaniyor musun?"  
Sofi dehsete kapildi. Alberto ise Sofi'nin omuzunu sivazlayarak:  
- Ona yalnizca adini, adresini ve dogum tarihini isledim, dedi. Tipki seni birine tanistirir gibi.  
Senin hakkinda önceden kisa bir bilgisi olsa iyi olur diye düsündüm.  
"Fena degil" diye yazdi Sofi.  
"Fena mi? Fena olmuyorsun ya Sofi? Lütfen bana tüm cümleler gir."  
"Fena degilim. Tersine, çok iyiyim. Sana bir sey sorabilir miyim?"  
"Çok iyi olmana sevindim. Lütfen bana bir sey sor."  
"Kaç yasindasin?" diye yazdi Sofi.  
"8 Agustos 1988 tarihinde Atlanta'da yapildim. 28 Mart 1990'da ise Norveç Teknik Yüksek  
Okulu'nda Norveççeye çevrildim."  
"Vay be!"  



 
"Bana tüm cümleler girmeni söylemistim."  
"Vay be, dedim."  
"Argo sözcükleri tanimam. 100.000'in üzerinde sözcük bili-  
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yorum ama 'vay be'ye en yakin bulabildigim sözcük Veya'! Hiristiyan misin Sofi?"  
"Bilmiyorum."  
"Bilmemek çogu zaman yeni bir kavrayisin esiginde olmak demektir."  
"Sokrates de böyle derdi herhalde. Hattâ Descartes da." "Sokrates I.Ö. 470-399 yillan arasinda  
yasamis bir Yunan filozofudur. Daha fazla bilgi için F7'ye bas. Descartes 1596-1650 yillan  
arasinda yasamis bir Fransiz filozofudur. Daha fazla bilgi için F8'e bas."  
"Sagol, bu kadari yeter. Saha baska bir sey sorabilir miyim?"  
"Bu kadarinin yettigine sevindim. Lütfen bana baska bir sey sor."  
Alberto sessizce gülüyordu. Sofi:  
"Hilde Möller Knag kimdir?"-diye yazdi.  
"Hilde Möller Knag Lillesand'da yasayan, Sofi Amund-sen'le ayni yasta olan bir kizdir."  
"Nereden biliyorsun?"  
"Nereden bildigimi bilmiyorum ama bu bilgiyi hard-dis-kimde buluyorum."  
Sofi omuzunda yine Alberto'nun elini hissetti:  
- Ona Hilde ile ilgili bildiklerimizi ben yükledim Sofi.  
Sofi:  
"Hilde hakkinda baska bir sey biliyor musun?" "Hilde'nin babasi Lübnan'da bir Birlesmis  
Milletler gözcüsü. Rütbesi binbasi ve kizina devamli kartpostallar gönderiyor."  
"Onu bulmani istiyorum."  
"Bulamam. Dosyalanmda yok ve ne yazik ki bir baska bilgi tabanina da bagli degilim." "Bul  
dedim!!!!!"  
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"Kizgin misin Sofi? Bunca ünlem isareti genellikle yogun duygularin göstergesidir."  



 
"Hilde'nin babasiyla konusmak istiyorum!"  
"Kendini denetlemekte güçlük çekiyorsun. Çocuklugunla ilgili konusmak istiyorsan F9'a bas."  
Alberto yine elini Sofi'nin omzuna koydu:  
- Hakli! O yalnizca bir bilgisayar programi. Gelecegi gösteren kristal bir küre degil.  
"Kes sesini!" diye yazdi Sofi.  
"Nasil istersen, Sofi. Tanisikligimiz tam 13 dakika ve 52 saniye sürdü. Tüm konustuklarimizi  
sakliyorum. Simdi programi bitiriyorum."  
Ekranda yine C: harfi belirdi.  
- Tekrar yerimize geçelim, dedi Alberto. Ama Sofi bundan önce ekrana "Knag" diye yazmisti  
ve hemen ardindan ekranda sunlar belirmisti:  
"Buradayim."  
Simdi korkma sirasi Alberto'ya gelmisti. "Sen kimsin?" diye yazdi Sofi.  
"Binbasi Albert Knag emrinizde! Lübnan'dan gelmis bulunuyorum. Emriniz nedir?"  
- Böyle sey ne gördüm, ne isittim! diye haykirdi Alberto. Bir fare gibi simdi de hard-diskime  
siziyor!  
Sofi'yi kenara çekip ekranin basina kendisi geçti ve: "PC'me girmeyi nasil basardin be adam!"  
"Benim için bebek isi bunlar, sevgili meslektasim! Istedigim yerde olurum ben."  
"Seni musallat virüs, seni!"  
"Sakin ol! Sü an özel bir yasgünü virüsü olarak görev yapmaktayim. Çok özel bir selam  
iletmeme izin verir misin?" "Selamlarin buramiza kadar geldi zaten!" "Sözlerimi kisa  
tutacagim: Her sey senin için, sevgili Hilde!  
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15. yasgününü tekrar tüm kalbimle kutlarim. Su kosullardan dolayi senden özür dilerim, ama  
ne yapayim ki sana böyle seninle her yerde varolacak bir hediye vermek istedim. Sevgiler.  
Seni kollarina almayi sabirsizlikla bekleyen baban."  
Alberto'nun baska bir sey yazmasina firsat birakmadan ekranda yine C: harfi belirdi.  
Alberto "dir knag*.*" diye yazinca ekranda sunlar belirdi:  
knag.lib knag.lil  



 
147.643 326.439  
15/06/90 23/06/90  
12.47 22.34  
Alberto "erase knag*.*" diye yazdi ve sonra bilgisayari kapadi.  
- Iste sildim onu. Ama bir daha yine nerede, nasil karsimiza çikar kimbilir!  
Oturup gözlerini ekrana dikmis bakarken:  
- En inanilmaz sey de adi: Albert Knag! dedi.  
Sofi ilk o zaman isim benzerliginin farkina vardi: Albert Knag ve Alberto Knox! Ancak  
Alberto öyle düsünceliydi ki bir sey söylemeye cesaret edemedi. Tekrar yerlerine, sehpanin  
basina geçtiler.  
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.Tanri bir kukla oynaticisi degildir.,  
Bir süre öylece oturdular. Neden sonra Sofi, sirf Alberto'nun düsüncelerini dagitmis olmak  
için:  
- Descartes ilginç bir kisi olmali. Meshur oldu mu bari? Alberto birkaç kez derin nefes alip  
verdikten sonra yanit  
verdi:  
- Diger filozoflarin üzerinde derin etkisi oldu. Bunlarin basinda, 1632-1677 yillari arasinda  
yasamis büyük Hollandali filozof Spinoza gelir.  
- Ondan da bahsedecek miyiz?  
- Planimiz böyleydi aslinda. Evet, Binbasinin kiskirtmalarina pabuç birakacak degiliz ya,  
planimiza uyalim.  
- Haydi basla, can kulagiyla dinliyorum.  
- Spinoza Amsterdam'daki Yahudi cemaatinin bir üyesiydi. Ancak çok geçmeden  
düsüncelerinden ötürü afaroz edildi. Yakin dönemde pek az filozof düsüncelerinden ötürü  
böylesine dislanmis ve böylesine cezalandirilmistir. Hattâ ona suikast düzenleyip öldürmek  
isteyenler bile olmustur. Nedeniyse onun resmi dini elestirmis olmasidir. Hiristiyanlik ve  
Yahudiligin ancak kata dogmalar ve sekilci törenler sayesinde ayakta kaldigini söylemistir.  
Incil'e "tarihsel elestirel" dedigimiz bakisin ilk sahibi de odur.  



 
- Bunu biraz açar misin!  
- Spinoza Incil'in her ayrintisinin Tann'dan esinlenmis oldugunu kabul etmiyordu. Incil'i  
okurken daima bunun yazilmis oldugu dönemi aklimizda tutmaliydik. Böyle bir "elestirel"  
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bakis, Incil'deki bölümler arasinda bir takim tutarsizliklar bulacaktir. Ancak Yeni Ahit'teki  
yüzeysel kutsal yazilarin gerisinde Isa vardir ki ona Tanri'nin sözcüsü denebilir. Çünkü Isa'nin  
ögretileri, kaskati bir hale gelmis olan Yahudiligi öz-gürlestirmistir. Isa sevgiyi en yüce  
noktaya koyan bir "akil di-ni"nin ögretisini yapmistir. Spinoza bu sevgiyi hem Tanriya hem  
de insanlara duyulan sevgi olarak yorumlamistir. Ancak Spinoza'ya göre Hiristiyanlik da çok  
geçmeden kendi dogmalarini ve sekilci törenlerini yaratmistir.  
- Kilise ve sinagogun bu tür düsüncelerden pek hoslanmayacagini tahmin edebiliyorum.  
- Isler iyice zorlastiginda Spinoza'ya kendi ailesi bile ihanet etmistir. Dine karsi gelen  
düsüncelerinden ötürü onu aile mirasindan alikoymaya çalismislardir. Isin en paradoksal yani  
ise, Spinoza'nin düsünce özgürlügü ve dinde hosgörünün en atesli savunucusu olusudur. Öte  
yandan karsilastigi tüm bu güçlükler onu, kendini tümüyle felsefeye verdigi sakin ve mütevazi  
bir hayat yasamaya itmistir. Mercek yontarak para kazandigi da olmustur ki gördügün gibi  
simdi bu merceklerin bazisina ben sahibim.  
- Çok etkileyici!  
- Mercek yontarak para kazanmasinda da neredeyse sembolik bir anlam vardir. Filozoflar  
insanlarin yasamlarina yeni bir açidan bakmalarina yardimci olurlar. Spinoza'nin 
felsefesindeki  
ana noktalardan birisi de seyleri "sonsuzluk açisindan" görmektir.  
- Sonsuzluk açisindan mi?  
- Evet, Sofi. Yasamini kozmik bir baglamda görmeyi basarabilir misin dersin? Bunun için su  
an ve buradaki kendini düsünmelisin ilkin...  
- Himm... Pek kolay olacaga benzemiyor bu.  
- Kendine kendinin tüm bir doga yasaminin yalnizca küçü-  
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cük bir parçasini yasadigini animsat. Yani sen koskocaman biri bütünün bir parçasisin.  
- Ne demek istedigini anliyorum sanirim.  
- Bunu hissetmeyi de basarabilir misin dersin? Tüm dogayi! bir seferde, evet tüm evreni tek  
bir bakista algilayabilir misin?  



 
- Bilmem, belki bana da mercek gerekebilirdi.  
- Yalnizca bu sonsuz uzayi kastetmiyorum. Sonsuz bir zamani da düsünüyorum. Bundan otuz  
bin yil önce Ren Vadisi'n-de yasayan bir çocuk düsün. Bu çocuk doganin küçücük bir  
parçasiydi; koca denizde minik bir dalgaydi. Sen de Sofi, sen de doganin yasaminin bir küçük  
parçasini yasiyorsun. Seninle o çocuk arasinda hiçbir fark yok.  
- Aramizdaki fark benim hâlâ yasiyor olmam.  
- Evet ama benim de düsünmeni istedigim sey tam buydu. Otuz bin yil sonra kim olacaksin?  
- Din karsiti düsünceler bunlar mi oluyordu?  
- Tam olarak degil. Spinoza varolan her seyin doganin kendisi oldugunu söylemekle kalmayip  
Tanri ile doga arasinda benzerlik gözetti. Tanrinin her sey oldugunu ve her seyin Tan-ri'da  
varoldugunu söyledi.  
- Spinoza bir Tümtanriciydi öyleyse?  
- Evet. Çünkü Spinoza için Tanri dünyayi yaratan ve dolayisiyla dünyanin disinda olan bir  
varlik degildi. Onun için Tanri dünyanin ta kendisiydi. Bazen bunu baska türlü dile getirdigi  
de olur. Dünya Tanridadir da der. Bu noktada, Pavlus'un Areopagos tepesinde Atinalilara  
yaptigi konusmaya basvurur. Pavlus, "O'nda yasar, O'nda hareket eder ve O'nda varoluruz,"  
; demistir. Ama gel biz Spinoza'nin kendi düsüncelerini izleyelim. En önemli kitaplarindan  
biri, "Geometrik Yöntemle Gelistirilmis Etik" adini tasir.  
- Etik... ve geometrik yöntem, öyle mi?  
- Evet, kulaga biraz acayip geliyor degil mi? Filozoflarin  
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etik dedikleri sey, insanin iyi bir hayat yasamak için yapmasi gereken seylerdir. Örnegin  
Sokrates ya da Aristoteles etiki deyince de bunu anlamak gerekir. Ahlakin, baskalarinin  
damarina basmadan nasil yasanacagina dair bir takim kurallara indirgenmesi ise su ana, bizim  
çagimiza özgüdür.  
- Çünkü kendi mutlulugunu düsünen insana egoist deyip çikiyorlar!  
- Öyle gibi bir sey. Spinoza'nin ahlakla kastettigi sey ise yasama sanatidir daha çok.  
- Ama yine de... "Geometrik Yöntemle Gelistirilmis Yasama Sanati"..?  
- Geometrik yöntem Spinoza'nin diline ya da ifade tarzina uygulanabilir bir seydir. Felsefi  
yansimada matematiksel yöntem kullanmayi düsünen Descartes'i hatirliyorsundur. O bununla,  
tümüyle mantiksal çikarimlara dayali bir felsefi yansimayi kasteder. Spinoza da ayni Usçu  



 
gelenege aittir. Ahlak kuramiyla insan yasaminin nasil doga yasalarinca belirlendigini  
göstermek ister. Bu yüzden kendimizi duygu ve arzularimizdan antmaliyiz, der. Ancak bu  
sekilde huzura kavusup mutlulugu elde edebilecegimizi söyler.  
- Bizi belirleyen tek seyin doga yasalari oldugunu söylemiyordu herhalde?  
- Belki de... Ama Spinoza pek kolay anlasilir bir filozof sayilmaz. Simdi sirayla gitmeye  
çalisalim... Descartes'in gerçekligi birbirinden tümüyle bagimsiz iki töze, "düsünce" ve  
"uzam"a ayirdigini hatirliyorsun, degil mi?  
- Henüz unutmaya firsatim olmadi!  
- "Töz" sözcügü ile bir seyi olusturan, esas olarak içinde bulunan ya da ona indirgenebilen  
seyi kastediyoruz. Descartes için böyle iki tür töz vardi. Bir sey ya "düsünce" ya da "uzam"  
idi.  
- Tesekkürler, tekrara gerek yok!  
- Ama Spinoza bu ayrimi kabul etmiyordu. Ona göre herse-  
283  
SOFI'NIN DÜNYASI  
yin özünü olusturan tek bir töz vardi. Varolan her sey tek bir seye vanr, diyor ve bu seye de  
Töz diyordu. Bazen de buna Tanri ya da doga diyordu. Yani Spinoza Descartes gibi "îkici" bir  
gerçeklik anlayisina sahip degildi. O, "Birci" idi. Yani tüm dogayi ve varolan her seyin tüm  
kosulunu bir ve tek bir töze indirgiyordu.  
- Birbirinin tam zitti bir sekilde düsünüyorlarmis demek  
ki!  
- Aslinda Descartes ile Spinoza arasindaki fark sanildigi kadar büyük degildir. Descartes da  
Tann'nm diger her seyden bagimsiz olarak varolduguna isaret ediyordu. Spinoza'nin Descartes  
ile Yahudi ya da Hiristiyan düsüncesinden ayrilan yani, Tann ile dogayi veya bir baska  
deyisle Tann ile yarattiklanni es tutusundadir.  
- Öyleyse doga Tanri'dir ve bu is de burada biter!  
- Ancak Spinoza "doga" derken yalnizca maddesel dogayi kastetmez. Onun töz, Tanri ya da  
doga kavrami ruhsal olan seyleri de kapsar.  
- Yani hem "düsünce" hem de "madde", öyle mi?  
- Evet, üstüne bastin! Spinoza'ya göre biz insanlar Tan-n'nin iki özelligini ya da iki yanini  
biliriz. Bu iki özelligi Spinoza Tann'nin yüklemleri diye adlandinr ve ona göre bu iki yüklem  
Descartes'in "düsünce" ve "uzam"inin ta kendisidir. Yani Tann -ya da doga- ya düsünce ya da  
maddi bir sey olarak kendini gösterir. Taminin "düsünce" ve "uzam"dan baska özellikleri de  
olabilir elbette ancak insanlar onun yalniz bu iki yüklemini bilirler.  



 
- Olabilir, ama çok karmasik!  
- Evet öyledir. Spinoza'nin dilini ancak çekiç ve testereyle asip arkasindakilere ulasabilir  
insan! Ama sonunda da elmas kadar açik seçik öyle fikirlere ulasilir ki bu her seye deger.  
- Heyecanla bekliyorum.  
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- Yani Spinoza'ya göre dogadaki her sey ya düsünce ya da jnaddedir. Günlük yasantimizda  
karsilastigimiz bir takim olgular, örnegin bir çiçek ya da Henrik Wergeland'in bir siiri,  
düsünce ya da maddenin degisik ^feridirler. Kip, Töz, Tann ya da doganin belli bir andaki  
durumudur. Bir çiçek madde yükleminin bir kipidir ve çiçekle ilgili bir siir düsünce  
yükleminin bir kipidir. Ancak bunlann her ikisi de esas olarak Töz, Tann ya da doganin bir  
ifadesidir.  
- Aman Tannm, laflara bak!  
- Öyle ama bu karmasik laflarin arkasinda günlük konusma dilinin bile açiklamakta yetersiz  
kalacagi muhtesem sadelikte bir kavrayis gizlidir.  
- Sanirim ben yine de konusma dilini tercih ederim!  
- Pekâlâ. Seninle baslayayim öyleyse. Karnin agnyinca kimin cani yanar?  
- Kimin olacak, benim!  
- Dogru. Peki, sonradan karninin agridigini düsündügünde, bunu düsünen kimdir?  
- O da ben.  
- Evet çünkü bir an karni agnyan, bir an düsünen kisi hep o tek insan, sensindir. Spinoza  
etrafimizdaki her seyin ayni sekilde Tann ya da doganin bir ifadesi oldugunu düsünüyordu.  
Düsündügümüz her sey de Tann'nm ya da doganin düsünceleriydi. Çünkü her sey birdi. Tek  
bir Tann, tek bir doga ya da tek bir töz vardi.  
- Ama bir sey düsünürken, düsünen benimdir. Hareket ederken ben hareket ederim. Niye  
durup durup isin içine Tan-n'yi kanstinyorsun?  
- Kendini konuya kaptmsin hosuma gidiyor! Peki ama sen kimsin? Sen Sofi Amundsen'sin  
ama ayni zamanda kendinden fok daha büyük bir seyin ifadesisin. Düsünen ya da hareket  
edenin sen oldugunu söyleyebilirsin elbette, ama senin dü-  
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süncelerini doganin düsündügünü ya da sende hareket edenin doga oldugunu da söyleyemez  
misin ayni zamanda? Her sey hangi gözlükle baktigina baglidir aslinda.  
- Kendi kendim üzerinde söz hakkim olmadigini mi söylemek istiyorsun?  
- Hem evet, hem hayir. Bas parmagini istedigin gibi hareket ettirebilme özgürlügüne sahipsin  
belki ama parmagin ancak dogasina uygun olarak hareket edebilir. Elinden kopup odada  
dönüp durmaya baslayamaz örnegin! Iste senin de bütünün içinde bir yerin var çocugum. Sen  
Sofi'sin ancak ayni zamanda Tanri'nin vücudunda bir parmaksin.  
- O zaman her yaptigimi Tanri belirliyor, öyle mi?  
- Ya da doga veya doga yasalari! Spinoza'ya göre Tanri -ya da doga yasalari- olan biten her  
seyin içsel nedenidir. Tanri dissal bir neden degildir, çünkü ifadesini yalniz ve yalniz doga  
yasalari araciligiyla bulur.  
- Farki görebildigimi pek sanmiyorum.  
- Tanri ipleri çekerek olan biteni belirleyen bir kukla oynaticisi degildir. Kukla oynaticisi  
kuklalari disaridan yönetir, dolayisiyla kuklalarin hareket etmesinin "dissal nedeni"dir. Ama  
Tanri dünyayi böyle yönetmez. Tanri dünyayi doga yasalari araciligiyla yönetir. Bu yüzden  
Tanri -ya da doga- olan biten her seyin "içsel nedeni"dir. Bu, dogadaki her seyin  
zorunluluklar sonucu böyle oldugunu söylemek anlamina gelir. Spino-za'nin dogaya bakisi  
Gerekirci bir bakisti.  
- Bu sözü daha önce de kullanmistin galiba...  
- Stoacilari animsiyorsundur belki de. Evet, onlar da her seyin zorunluluk sonucu varoldugunu  
söylemislerdi. Bu yüzden basa gelen her seyi "Stoaci dinginlik"le karsilamak son derece  
önemliydi. Insanlar kendilerini,duygularina esir etmemeliydi. Bu ana hatlariyla Spinoza  
ahlaki için de geçerliydi.  
- Ne demek istedigini anliyorum sanirim. Ama yine de  
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kendi kendim hakkinda söz sahibi olmamayi kabul edemiyorum.  
- Tekrar, bundan otuz bin yil önce yasamis Tas Devri oglanina dönelim. Bu çocuk zamanla  
büyüdü, okuyla vahsi hayvanlar avladi, bir kadina asik oldu, ondan çocuklari oldu ve  
muhtemelen kabilesinin tanrilarina tapti. Bunlardan hangisini o belirledi sence?  
- Bilmem.  
- Ya da Afrika'daki bir aslani düsün. Vahsi bir hayvan olmayi o mu seçmistir sence? Bu  
yüzden mi antiloplara saldirir? Yoksa vejeteryan olmayi mi seçmeliydi?  
- Olur mu! Aslan kendi dogasi geregince yasar.  



 
- Ya da doga yasalari geregince! Sen de öyle Sofi, çünkü sen de dogasin. Tabii bu noktada -  
Descartes'dan da destek alarak-itiraz edebilirsin ve hayvanlarla insanlarin farkli oldugunu,  
hayvanlarin özgür iradeden yoksun oldugunu söyleyebilirsin. Ama yeni dogmus bir bebegi  
düsün. Bagirip çagiran bebek süt bulamazsa parmagini emer. Bu bebegin özgür iradesinden  
söz edilebir mi?  
- Hayir.  
- Bu küçük bebegin ne zaman özgür iradesi olur? Iki yasina gelince sagi solu göstererek  
kosusturur durur. Üç yasina geldiginde dirdiriyla annesinin basini sisirir. Dört yasinda aniden  
karanliktan korkmaya baslar. Özgürlük bunun neresindedir Sofi?  
- Bilmiyorum.  
- On bes yasinda aynanin önüne geçip makyaj denemelerine baslar. Kisisel kararlar alip  
istedigi gibi davranmaya basladigi yas bu yas midir?  
- Ne demek istedigini anliyorum.  
- O, Sofi Amundsen'dir. Elbette! Ancak o ayni zamanda doganin kurallarina göre yasar.  
Önemli olan da sudur ki o bunun  
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farkinda degildir, çünkü her yaptiginin ardinda son derece karmasik nedenler yatar.  
- Artik yeter sanirim!  
- Son bir soru soracagim: Büyük bir bahçede iki agaç düsün. Bir tanesi bahçenin günes alan  
kösesinde, verimli bir toprak parçasinda, digeriyse gölgelik ve verimsiz bir alanda yetisiyor  
olsa, hangisi daha çok büyür? Hangisi daha çok meyve verir?  
- Tabii ki yetisme kosullari daha iyi olan daha çok büyür.  
- Spinoza'ya göre bu özgür bir agaçtir. Içindeki olanaklari gelistirme özgürlügüne sahiptir.  
Ama bu bir elma agaciysa dallarinda armut ya da erik tasiyamaz. Biz insanlar için de bu  
böyledir. Örnegin politik bir takim kosullar sonucu kisisel gelismemiz engellenebilir. Bu  
sekilde dis bir güç bizi gelismekten aliko-yar. Ancak içimizde varolan olanaklari "özgürce"  
gelistirebildigimiz sürece özgür bir insan olarak yasayabiliriz. Ama bizler de tipki Ren  
Vadisi'ndeki Tas Devri genci, Afrika'daki aslan ya da bahçedeki elma agaci kadar içimizde  
bulunan olanaklar ve disimizdaki kosullarca belirleniriz.  
- Tümüyle pes etmeme az kaldi.  



 
- Spinoza tümüyle "kendi kendinin nedeni" olan ve sinirsiz bir özgürlükle hareket edebilen tek  
bir varlik oldugunu söyler. Böyle özgür ve "rastlantisal olmayan" bir sürecin ifadesi olan tek  
varlik Tann ya da dogadir. Insan dis bir gücün etkisinde kalmadan özgür olabilmek için ne  
kadar ugrasirsa ugrassin, böylesi bir "özgür irade"yi hiçbir zaman elde edemez. Bedenimizde  
olan biten her seyi -ki bedenimiz maddenin bir yüklemidir- denetleyemeyiz. Düsüncelerimizi  
de kendimiz "seçmeyiz". Dolayisiyla insan "özgür bir ruh"a sahip degildir; ruhumuz mekanik  
bir bedene hapsolmus gibidir adeta.  
- Bunu pek anlayamadim.  
- Spinoza, bizi gerçek mutluluga ve uyuma varabilmekten alikoyanin ihtiras ve siddetli arzular  
oldugunu söyler. Oysa her  
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gevin zorunluluklardan kaynaklandigini kabul edersek, dogayi sezgisel bir sekilde ve bir  
bütün olarak kavrayabiliriz. O zaman her seyin birbirine bagimli oldugu, evet her seyin  
aslinda tek bir sey oldugu bir kristal parlakliginda kendini duyurur. Amaç, varolan her seyi  
tek bir bütün halinde algilayabilmektir. gn yüce mutluluga ve huzura ancak böylelikle  
varabiliriz. Spi-noza'nm her seyi "sub specie aeternitatis" görmek diyerek kastettigi de buydu.  
- Yani?  
- Yani, her seyi "sonsuzlugun bakis açisindan" görmek. Biz de konumuza bu cümleyle  
baslamamis miydik zaten?  
Alberto bunlari söyledikten sonra kalkip kitaplikta duran koca bir meyve tabagini aldi. Tabagi  
sehpaya koydu.  
- Gitmeden bir meyve almak istemez misin?  
Bunun üzerine Sofi tabaktan bir muz, Alberto da yesil bir elma aldi.  
Sofi muzu soyarken birden haykirdi:  
- Bu da ne? Burada bir sey yaziyor!  
- Nerede?  
- Iste, muz kabugunun iç yüzünde. Siyah ispirtolu kalemle yazilmisa benziyor...  
Sofi Alberto'ya dogru egilmis, ona muzu gösteriyordu. Alberto yaziyi yüksek sesle okudu:  
"Iste yine ben, Hilde! Gördügün gibi ben her yerdeyim sevgili kizim. Yasgünün kutlu olsunl"  
- Aman ne komik! dedi Sofi.  
- Gitgide daha üçkâgitçi oluyor bu adam!  
- Ama... ama bu olanaksiz! Lübnan'da muz yetistiriliyor mu sence?  



 
Alberto basini salladi.  
- Bu muzu yiyecek filan degilim en azindan!  
- Yeme, kalsin. Soyulmamis bir muz kabugunun içine yazi  
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yazarak kizinin yasgününü kutlayan bir adamin akli pek saglam sayilmaz. Ama oldukça zeki  
oldugunu da kabul etmek lazim...  
- Hem kaçik, hem zeki...  
- Öyleyse Hilde'nin zeki bir babasi oldugunu iste su an ilan etmis oluyoruz, öyle mi?  
- Evet, demin ben de dedim ya! O zaman son görüsmemizde sana beni Hilde diye çagirttiran,  
agzimiza sözcükleri tikistiran da o olabilir.  
- Evet, hiçbir olasiligi dislamamaliyiz. Ama her seyden de  
süphe etmeliyiz.  
- Ne biliyoruz, tüm hayatimiz aslinda bir rüyadir belki de!  
- Ama hemen sonuçlar çikarmaya baslamayalim. Her seyin çok daha basit bir açiklamasi  
olabilir.  
- Öyle veya böyle, artik eve gitmeliyim. Annem bekler. Alberto Sofi'yi kapiya kadar geçirdi.  
Tam giderken:  
- Tekrar görüsmek üzere Hilde! dedi. Ve kapiyi kapadi.  
LOCKE  
.ögretmen sinifa girmeden önce yazisiz ve bombos duran bir karatahta gibi...  
Sofi eve geldiginde saat sekiz buçuktu. Bu annesiyle anlasmasini bir buçuk saat geciktirmis  
o.ldugu anlamina geliyordu. Aslinda anlasma da denemezdi ya! Tek yaptigi bir not birakip  
yemege gelmeyecegini, saat yedide evde olacagini söylemek olmustu.  
- Bu is burada biter, Sofi! Santrali arayip, sehrin eski semtlerinde oturan Alberto diye birinin  
telefonunu ögrenip ögrenemeyecegimi sormak zorunda kaldim. Telefon memurelerinin  
maskarasi oldum!  
- Daha önce gelmem mümkün olmadi. Tam büyük bir bilmeceyi çözme asamasindayiz  
saniyorum!  



 
- Saçmalik!  
- Hayir, gerçekten öyle.  
- Onu bahçede yapacagimiz partiye davet ettin mi?  
- Hay Allah, unuttum!  
- Artik sahiden onunla karsilasmayi talep ediyorum! En geç yarin! Genç bir kizin yasli bir  
adamla bu sekilde bulusmasi dogru degil.  
- Aslinda Alberto'dan çekinmen çok yersiz. Hilde'nin babasindan korksan neyse!  
- Hilde de kim?  
- Lübnan'daki adamin kizi. Gerçekten kötü bir adam o. Tüm dünyayi kontrol ediyor bile  
olabilir...  
- Beni bir an önce su Alberto ile tanistirmazsan, seni onunla  
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görüsmekten men ederim. Hiç olmazsa neye benzedigini görmedikçe içim rahat etmeyecek.  
Birden Sofi'nin aklina bir fikir geldi. Kosarak odasina gitti.  
- Nereye gidiyorsun? diye seslendi annesi arkasindan. Çok geçmeden Sofi oturma odasina  
geri gelmisti.  
- Hemen, su an onun neye benzedigini görebileceksin. Ama umarim ondan sonra artik beni  
rahat birakirsin!  
Bu arada elindeki video kasetini salliyordu. Sonra kaseti videoya koydu.  
- Sana kaset de mi verdi?  
- Karsinizda Atina...  
Çok geçmeden Akropolis'den görüntüler ekranda birbirini izlemeye koyuldu. Alberto ekranda  
dogrudan Sofiyle konusmaya basladiginda annesi nefesi kesilmis bir halde olanlari izliyordu.  
Birden Sofi çoktan unutmus oldugu bir seyi farketti. Akro-polis, farkli farkli turlardan  
insanlarla kayniyordu. Bunlardan birinin arasinda küçük bir pankart göze çarpiyordu.  
Pankartta "HILDE" yaziliydi.  



 
Alberto Akropolis'de gezintisini sürdürüyordu. Simdi de giris kapisindaki merdivenlerden  
asagi inerek, Pavlus'un Atinalilara seslendigi Areopagos tepesinde yerini aliyordu. Sonra eski  
meydanda durup Sofi'yle konusmasini sürdürdü.  
Annesi videonun karsisinda oturmus, yarim yamalak cümlelerle yorumlar yapiyordu:  
- Olamaz... bu mu Alberto? Iste yine su tavsan meselesi... Ama... gerçekten seninle konusuyor  
bu adam! Pavlus'un Atina'ya gitmis oldugunu bilmiyordum...  
Kasette eski Atina'nin harabelerin içinden yeniden dogusunun oldugu bölüm yaklasiyordu.  
Sofi o arada hemen bandi durdurdu. Annesine Alberto'yu gösterecegini söylemisti ve iste  
göstermisti. Platon'u görmese de olurdu!  
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Odada çit çikmiyordu.  
- Tipi pek fena sayilmaz, ne dersin? dedi Sofi alayci bir tavirla.  
- Onu bilmem ama, daha henüz tam anlamiyla tanimadigi bir kiz için Atina'da film çeken bir  
insan oldukça ilginç bir kisi olmali. Ne zaman Atina'daymis acaba?  
- Hiçbir fikrim yok.  
- Bir sey daha aklimi kurcaliyor... -Ne?  
- Bir zamanlar ormandaki küçük kulübede yasamis Binbasiyi andiriyor bu adam.  
- O zaman belki de odur anne...  
- Ama onu on bes yil kadardir kimsenin gördügü yok!  
- Belki de baska ülkelere gitmistir, Atina'ya filan örnegin... Annesi 'olamaz' anlaminda basini  
salladi:  
- Ben onu 70'li yillarda gördügümde ancak bu simdi gördügüm Alberto'nun yaslanndaydi.  
Yabanci bir soyadi vardi galiba...  
- Knox mu?  
- Belki de... Evet, Knox olabilir soyadi.  
- Yoksa Knag'miydi?  
- Simdi kafam iyice karisti... Knox kim, Knag kim?  
- Biri Alberto, biri HiJde'nin babasi.  



 
- Kafam iyice allak bullak oldu!  
- Karnim acikti. Yemek var mi evde?  
- Köfteyi isitabilirsin.  
Sofi bundan sonraki iki hafta Alberto'dan hiçbir haber almadi. Hilde'ye yollanmis bir yasgünü  
karti daha geçti eline, ama kendi yasgünü iyice yaklasmis olmasina ragmen ona tek bir kart  
bile yollayan olmamisti.  
Bir gün ögleden sonra Alberto'nun evine gitti. Kapiyi çal-  
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mis, açan olmamisti. Demek ki evde degildi, ancak kapida bir not asiliydi:  
Yasgünün kutlu olsun Hilde! Su an yepyeni bir dönemin esiginde duruyoruz. Gerçeklik ani  
geldi çatti kizini. Her aklima geldiginde gülmekten altima ediyorum neredeyse. Tabii her  
seyin açiklamasi Berkeley'de. Iyi izlemeye devani et.  
Sofi kapidan kagidi çikarip giderken Alberto'nun posta kutusuna atti.  
Hay Allah! Alberto tutup yine Atina'ya gitmemisti insallah! Bunu nasil yapar, nasil onu  
cevaplanmamis bunca soruyla basbasa birakirdi!  
14 Haziran günü okuldan geldiginde Hermes'i bahçede buldu. Sofi ona kostu, Hermes de ona.  
Tüm sorularin cevabi on-daymis gibi Hermes'e siki siki sarildi.  
Yine annesine bir not yazdi. Ama bu kez Alberto'nun adresini de eklemeyi ihmal etmedi.  
Yürürlerken ertesi günü düsünmeye basladi. Kendi yasgü-nü degildi düsündügü. Zaten  
yasgününü 24 Hazirandan önce kutlamayacaklardi. Yarin asil Hilde'nin de yasgünüydü. Sofi  
bu günün çok özel bir gün olacagina yüzde yüz emindi. En azindan Lübnan'dan gelen  
kartlarin sonu demek olacakti bu gün.  
Büyük Meydandan geçmis, sehrin o eski semtine yaklasirlarken bir çocuk parkinin yanindan  
geçiyorlardi. Hermes parktaki bir bankin yanina gidip orada durdu. Sanki Sofi'nin banka  
oturmasini ister gibiydi.  
Sofi banka oturdu. Gözlerini Hermes'inkilere dikerek, boynunu usul usul oksamaya koyuldu.  
Köpek birden titremeye basladi. Simdi garanti havlayacak, diye düsündü Sofi.  
Çeneleri titredi ama Hermes ne hirladi, ne de havladi. Ag-  
294  



 
zini açip: <  
- Yasgünün kutlu olsun Hilde! dedi.  
Sofi donakaldi. Köpek konusmus muydu?  
Olamazdi. Aklinda Hilde oldugu için köpegin konusup ona Hilde dedigini hayal etmisti. Ama  
ta içinden, Hermes'in kendisine bu dört sözcükle konusmus oldugunu biliyordu. Boguk ve  
yankili sesini duymustu Hermes'in.  
Hemen ardindan her sey eski haline dönmüstü. Hermes sanki biraz önce olanlari örtbas etmek  
istercesine birkaç kez yüksek sesle havladiktan sonra.yoluna devam etti. Alberto'nun evine  
gelip apartmandan içeri girerlerken Sofi basini kaldirip gökyüzüne bakti. Bütün gün güzel  
geçen hava simdi kötülemis, gökyüzünü gri bulutlar kaplamaya baslamisti.  
Alberto kapiyi açar açmaz Sofi:  
- Nezaketin hiç geregi yok! Kpca bir aptalsin ve sen de çok iyi farkindasin bunun!  
- Yine ne oldu çocugum?  
- Ne olacak, simdi de Hermes'e konusmayi ögretmis bizim Binbasi!  
- Vay canina, bu kadar ileri gidebiliyor demek!  
- Yaa, demek gidebiliyor!  
- Hermes ne dedi peki?  
- Tahmin et!  
- "Yasgünün kutlu olsun" gibisinden bir sey demistir herhalde.  
- Tam isabet!  
Alberto Sofiyi içeriye buyur etti. Bugün de degisik bir kiyafete bürünmüstü. Bir önceki  
giysilerine benziyordu bunlar da, ama bu kez pek öyle kurdeleler, seritler, dantellerle süslü  
degillerdi.  
- Bir sey daha var üstelik! -Ne?  
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olarak çikar.  
- Ve altin da gerçek deneyimlerdir, öyle mi?  
- En azindan insanlarin deneyimlerine dayandirilabilen düsüncelerdir. Britanya Empiristleri,  
insanlarin yarattigi tüm kavramlarin gerçek deneyimlere dayandirilip dayandirilamayacagini  
arastirmaya büyük önem veriyorlardi. Simdi bunlari sirayla görelim...  
- Haydi öyleyse!  
- Bunlarin ilki, 1632-1704 yillarinda yasamis olan John Locke idi. "An Essay Concerning  
Human Understanding" adli en önemli kitabi 1690'da yayinlandi. Locke bu kitabinda iki  
sorunun yanitini bulmaya çalisir: insanlarin düsünce ve kavramlarinin nasil olustugunu ve  
duyularimiza güvenip güvene-meyecegimizi.  
- Projeye bak, projeye!  
- Bu sorulari teker teker ele alalim. Locke tüm düsünce ve kavramlarimizin görüp  
duyduklarimizdan olustuguna inanir. Bir seyi duyumsamadan önce bilincimiz bir "tabula  
rasa",.yani "bos bir levha"dir.  
- Latince karsiliklari atlasak da olur yani!  
- Bir seyi duyumsamadan önceki bilincimiz, ögretmen sinifa girmeden önce yazisiz ve  
bombos duran bir karatahtaya benzetilebilir. Locke bilinci dösenmemis bir odaya da benzetir.  
Ancak sonra duyumsamaya baslariz. Çevremizdeki dünyayi görür, koklar, tadar, dokunur ve  
isitiriz. Ve bunu en iyi yapanlar küçük çocuklardir. Böylelikle Locke'un temel duyumlar  
dedigi seyler olusur. Ancak bilinç bu dis izlenimleri yalnizca, edilgen bir biçimde almakla  
yetinmez. Bilinç bu temel duyumlari düsünme, yargilama, inanç ve süphenin süzgecinden  
geçirir ve böylelikle yansima fikirler olusur. Dolayisiyla Locke "duyumsama" ve "yansima"yi  
birbirinden ayirir. Çünkü bilincimiz yalnizca pasif bir alici degildir; üzerine akin eden  
duyumsal izle-  
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nimlerini siniflar ve üzerinde düsünür. Iste tam bu noktada uyanik olmak gerekir.  



 
- Uyanik olmak mi?  
- Locke duyularimiz araciligiyla edindigimiz yegâne seyin temel izlenimler oldugunu  
vurgular. Örnegin bir elma yerken, "elnia"mn tümünü tek bir izlenimle duyumsamam.  
Gerçekte bunun gibi pek çok temel izlenim edinirim: elmanin yesil oldugu, güzel koktugu,  
sulu ve eksi oldugu gibi. Ancak bir sürü elma yedikten sonra "bir elma" yedigimi  
düsünebilirim. Locke'a göre ancak o zaman "bir elma"nm ne olduguna dair bilesik bir  
kavrayisa ulasmisimdir. Çocukken ilk kez elma yedigimizde henüz böyle bir kavrayisimiz  
yoktur. Yesil oldugunu görmüs, tadi ne güzel, himm... ama biraz da eksiymis demisizdir.  
Zamanla bu tip duyumsamalari bir araya getirip "elma", "armut", "portakal" kavramlarini  
olustururuz. Ancak etrafimizdaki maddi dünyayla ilgili tüm bilgilerimiz esas olarak  
duyularimizdan kaynaklanir. Temel izlenimlere indirgenemeyen her türlü bilgi yanlis bilgidir  
ve kaldirip atilmasi gerekir.  
- Görüp isittiklerimizin, koklayip tattiklarimizin duyum-sadiginiiz sekliyle varolduklarini  
söyleyebiliriz en azindan...  
- Hem evet, hem hayir. Locke'un cevap aradigi ikinci soru da budur. Fikir ve kavramlarimizin  
nasil olustugunu yanitladiktan sonra, dünyanin gerçekten bizim duyumsadigimiz gibi olup  
olmadigini sorgular. Çünkü bu çok açikça yanitlanabilecek bir soru degildir, Sofi! Yanit  
verirken aceleci olmamaliyiz. Bir filozofun yapmaya hakki olmadigi tek seydir bu.  
- Agzimi bile açmiyorum.  
- Locke "birincil" ve "ikincil" nitelikler arasinda bir ayrim gözetiyordu. Ve bu noktada  
Descartes gibi kendinden önceki bazi filozoflara basvuruyordu.  
-Nasil?  
-Birincil nitelikler seylerin maddesi, agirligi, biçimi, hare-  
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keti ve sayisi gibi niteliklerdir. Bu nitelikler söz konusu oldu-gunda duyulanmiza  
güvenebiliriz. Ancak seylerin tatli-eksi yesil-kirmizi, sicak-soguk gibi ikincil nitelikleri vardir  
ki bun-lan da duyulaninizla algilanz. Renk, koku, tad ya da ses gibi bu tür niteliklere ait  
duyumsamalarimiz, seylerin içinde olan, gerçek nitelikleri yansitmaz. Yalnizca dis  
gerçekligin duyulaniniz üzerindeki etkisini yeniden üretir.  
- Zevkler ve renkler tartisilmaz!  
- Evet, tam da öyle! Büyüklük ya da agirlik gibi birincil nitelikler konusunda herkes hemfikir  
olabilir, çünkü bunlar seylere içkin niteliklerdir. Oysa renk ye tad gibi ikincil nitelikler,  



 
canlinin algilama dogasindaki farklara paralel olarak hayvandan hayvana, insandan insana  
çesitlilik gösterir.  
- Jorün'ün portakal yiyisine baksa limon yiyor sanir insan. Portakali ancak dilim dilim yer.  
Yedikçe de "Çok eksi!" der. Halbuki bence ayni portakal oldukça tatli ve güzeldir.  
- Ve bunda ne biriniz haklidir ne digeriniz. Sadece portakalin sizde uyandirdigi duyguyu dile  
getiriyorsunuzdur o kadar. Renkleri algilayisimiz da böyledir. Kirmizinin belli bir tonunu  
sevmiyor olabilirsin. Jorün de gidip kendisine bu renkte bir elbise almissa, elbise konusundaki  
fikrini kendine saklasan iyi edersin! Ikinizin bu rengi algilayisi farklidir ve elbise bu yüzden  
ne güzel sayilabilir ne de çirkin.  
- Ama herkes portakalin yuvarlak oldugunda hemfikirdir.  
- Evet. Hiç kimse yuvarlak bir portakalin küp seklinde oldugunu söyleyemez. Tatli ya da eksi  
oldugunu "düsünebilir" insan ama 200 gram geliyorsa sekiz kilo oldugunu "düsünemez".  
Portakalin birkaç kilo oldugunu "sanabilirsin" elbette, ama o zaman tahmin gücün pek saglam  
degil demektir. Bir seyin kaç kilo oldugu tahmin edilecek olsa, birinin tahmini hep gerçege  
digerlerinden daha yakin olacaktir. Seylerin sayisi söz konusu oldugunda da durum böyledir.  
Kavanozda ya 986 nohut vardir  
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ya da yoktur. Hareket de böyledir. Araba ya hareket ediyordur ya da duruyordur.  
- Anliyorum.  
- "Uzantisal" gerçeklik konusunda Locke da Descartes gibi insanin bir takim nitelikleri ancak  
akliyla kavrayabilecegine inanir.  
- Zaten üzerinde pek anlasilamayacak türden bir sey de degil bu!  
- Locke baska bir takim alanlarda da sezgisel ya da "tanit-sal" bilginin varligini kabul  
ediyordu. Örnegin bir takim ahlak kurallarinin herkes için geçerli oldugunu söylüyordu. Bir  
baska deyisle dogal hak diye bir seyin varoldugunu savunuyordu ki bu da onun düsüncesinde  
Usçu bir ögeydi. Bir baska Usçu öge de Tanri'nin varliginin insan aklina uygun oldugunu  
düsünmesiydi.  
- Belki de hakliydi.  
- Hangi konuda?  
- Tann'nin varligi konusunda.  
- Hakli oldugu düsünülebilir elbette. Ancak o bunu bir inanç meselesi olarak görmüyordu.  
Tann fikrinin insan aklindan dogdugunu öne sürüyordu. Ve iste buydu onun Usçu yani.  
Ayrica fikir özgürlügü ve hosgörüden yana oldugunu da eklemeliyim. Savundugu bir baska  
konu da cinslerin esit olduguydu. Erkegin kadindan üstün oldugu düsüncesini yaratan insanin  
kendisidir, dolayisiyla bu fikri degistirebilecek olan da yine insandir, diyordu.  



 
- Ayni fikirdeyim.  
- Locke yakin dönemin cinslerin esitligi konusuyla ilgilenen ilk filozoflarindan biridir. 
Kadinerkek  
esitligi konusunda önemli bir rol oynayan, adasi John Stuart Mili üzerinde büyük etkisi  
olmustur. Locke, genel olarak, 18. yüzyil Fransiz Aydinlanma Çagi'nda serpilip gelisen pek  
çok düsüncenin babasi ol-  
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mustur. Örnegin güçlerin ayrimi ilkesinden ilk söz eden o olmustur...  
- Bu, devletin gücünün farkli kurumlar arasinda bölüsülmesi anlamina geliyor, degil mi?  
- Bunlarin hangi kurumlar oldugunu hatirliyor musun?  
- "Yasama gücü" veya bir baska deyisle Millet Meclisi. "Yargi gücü" ya da mahkemeler. Ve  
"yürütme gücü" ya da hükümet.  
- Gücün bu sekilde üçe ayrilisi Fransiz aydinlanma filozofu Montesquieu'den kaynaklanir.  
Locke, her seyden önce, diktatörlüge varmamak için yasama ve yürütme organlarinin  
birbirinden ayn olmasi gerektigini dile getirmistir. Locke tüm gücü kendinde toplayan ve  
"Devlet benim!" diyen 14. Louis döneminde yasamistir. Bu görüse de Mutlakiyetçilik  
diyoruz. Çagimizda varolsa 14. Louis'nin yönetimini belli yasalara bagli olmayan, rastgele bir  
yönetim olarak adlandirirdik. Locke'a göre de yasal devleti saglamanin ana yolu yasalari  
halkin temsilcilerinin koymalari, bunlari uygulayanin ise kral ya da hükümet olmasiydi.  
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...o zaman yakin gitsin...  
Alberto bir süre öylece oturup sehpayi seyretti. Sonra dönüp camdan disariya bakti.  
- Hava bulutlaniyor, dedi Sofi.  
- Evet, sikintili bir hava,  
- Simdi mi anlatacaksin Berkeley'i?  
- Üç Britanya Empiristinden sirasi gelen o, ama o bir çok bakimdan basli basina bir grup  
olusturdugu için onu sona birakip simdi David Hume dan bahsedecegiz. 1711-1776 yillarinda  
yasamis olan Hume'un felsefesi, en önemli Empirisizm felsefesi olarak görülür. Böyle önemli  
görülmesinin bir baska nedeni de büyük filozof Immanuel Kant'i kendi felsefesini olusturmak  
konusunda esinlendiren bir filozof olmasidir.  
- Aslinda Berkeley'i anlatmani isterdim demem, bir seyi degistirmez degil mi?  



 
- Hayir, degistirmez. Hume Iskoçya'da, Edinburgh yakinlarinda büyüdü. Ailesi onun avukat  
olmasini istiyordu, ama o "felsefe ve bilginin disindaki her seyi inanilmaz derecede itici  
buluyordu". Aydinlanma Çagi'nin tam ortasinda, Voltaire ve Rousseau gibi büyük Fransiz  
düsünürleriyle ayni zamanda yasadi. Hayatinin son yillarini geçirdigi Edinburgh'a dönmeden  
önce Avrupa'nin pek çok kentini gezdi. En önemli eseri olan "Insanin Dogasi Üzerine Bir  
Inceleme"yi yazdiginda 28 yasindaydi. Bu kitabi daha 15 yasindayken düsünmüs oldugunu  
söyler kendisi.  
- Elimi çabuk tutmam gerekiyor demek ki!  
- Sen artik ise baslamis sayilirsin.  
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- Ama bir gün kendi felsefemi kuracak olursam, bu simdiye dek duyduklarimin tümünden  
farkli olacak.  
- Simdiye kadar duyduklarinda eksikligini hissettigin seyler mi var?  
- Birincisi, simdiye kadarki tüm filozoflar erkek. Ve anlasilan erkekler kendi dünyalarinda  
yasiyor. Ben gerçek hayatla ilgilenirdim daha çok: çiçeklerle, hayvanlarla ve dogup büyüyen  
çocuklarla... Su senin filozoflarin sürekli "insan"dari bahsediyor. Bak iste yine "insanin  
dogasi"na dair bir inceleme yazmis Hume. Ama bu "insan" hep orta yasli bir insan sanki.  
Yasam hamilelikle ve dogumla basliyor ne de olsa, ama çocuk bezleriyle çocuk  
aglamalarindan söz eden olmadi simdiye kadar! Sevgi ve dostluktan da bahsedilmedi pek.  
- Çok haklisin elbette. Ama tam da Hume olabilir biraz farkli düsünen. Herkesten çok o,  
günlük yasamdan alir çikis noktasini. Üstelik kanimca Hume çocuklarin ya da yeni dünya  
yurttaslarinin dünyaya nasil baktiklarini çok iyi bilir.  
- Dinleyelim bakalim öyleyse!  
- Hume bir Empirist olarak görevinin, su senin erkek filozoflarin yarattigi tüm karmasik  
kavramlar ve düsünce yapilarinda söyle bir temizlik yapmak olduguna inaniyordu. Yazilip  
çizilenlerde hâlâ Ortaçag düsüncesinden ve 17. yüzyil Usçu düsüncesinden hurdalara  
rastlandigini söylüyordu. Kendisi ise insanin dünyayi dolaysiz algilayisina dönmek istiyordu.  
Hiçbir felsefe "bizi günlük deneyimlerimizin ötesine götüremez veya bize günlük  
yasantimizdan edindigimiz izlenimler üzerine düsünerek ulastigimiz davranis kurallarindan  
baska kurallar saglayamaz" diyordu.  
- Simdiye kadar anlattiklarina bakilirsa pek fenaya benzemiyor bu Hume! Biraz örnek  
verebilir misin peki?  
- Hume'un yasadigi zamanlarda meleklere inananlar çoktu. Melek kanatli bir insan  
görünümündedir. Sen hiç böyle bir  
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yaratik gördün mü Sofi?  
- Hayir.  
- Ama bir insan gördün, degil mi?  
- îste simdi saçmaladin!  
- Kanat da gördün, degil mi?  
- Tabii, ama kanatli bir insan görmedim.  
- Hume'a göre "melek" "bilesik bir kavram"dir.. Gerçekte degil, insanin hayalgücünde bir  
araya gelmis iki farkli deneyimden olusmaktadir. Bir baska deyisle derhal birakilip atilmasi  
gereken, yanlis bir inanistir. Bu sekilde tüm düsünce ve inanislarimizi bir bir gözden  
geçirmemiz gerekir. Kitaplarimizi da böyle gözden geçirmeliyiz. Çünkü söyle der Hume:  
"Elimizde tuttugumuz kitaba bakip kendimize soralim: Bu kitap büyüklük ya da sayiya dair  
soyut bir uslamlama içeriyor mu? Hayir. Olgu veya varolusa dair deneysel bir uslamlama  
içeriyor mu? Hayir. O zaman yakin gitsin, çünkü bos inan ve yanilsamadan baska bir sey  
içeriyor olamaz böyle bir kitap!"  
- Oldukça keskin bir tutum!  
- Ama tüm bunlarin gerisinde dünya oldugu gibi duruyor-dur, Sofi. Her zaman oldugundan  
daha canli, daha açik seçik. Hume düsüncelerin bilinçte henüz olusmadigi dönemlere,  
çocuklarin dünyayi algilayis biçimine geri dönmek ister. Simdiye dek ele aldigimiz  
filozoflarin kendi dünyalarina kapanmis yasadiklarini, seni ise en çok gerçek dünyanin  
ilgilendirdigini söylememis miydin?  
- Evet, buna benzer bir seydi söyledigim.  
- Hume da ayni seyi söylerdi. Ama gel, onun düsüncelerini biraz daha derinlemesine  
inceleyelim.  
- Bekliyorum.  
- Hume, insanin iki tür algilayis biçimine sahip oldugunu söyleyerek ise baslar. Bunlar  
izlenim ve fikirlerdir. "Izlenim" dis gerçekligin anlik algilanisidir. "Fikir" ise bu tür bir  
izlenimi  
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yeniden animsamaktir.  



 
- Birkaç örnek veriniz lütfen!  
- Sobaya degip elini yakarsan, o an bir "izlenim" edinirsin. Bir zaman sonra elini yaktigini  
hatirlarsin. Hume'un "fikir" dedigi de budur. Bu ikisi arasindaki fark, izlenimin, izlenimi  
animsayan fikirden çok daha güçlü, çok daha canli olmasindadir. Duyumsal izlenimin özgün  
örnek, "fikir" ya da izlenimin anisinin bunun soluk bir kopyasi oldugunu da söyleyebiliriz.  
"Izlenim", bilinçte muhafaza edilen "fikir"in dogrudan nedenidir de ondan!  
- Simdiye kadar söylediklerini izleyebildim.  
- Hume bundan sonra, "izlenim" ve "fikir"in basit ya da bilesik olabilecegini söylüyor.  
Locke'dan bahsederken verdigimiz elma örnegini hatirliyorsundur. Elmanin dogrudan, anlik  
kavranisi böyle "bilesik bir izlenim"dir. Bilinçteki elma kavrami da "bilesik bir fikir"dir.  
- Sözünü kesiyorum, ama gerçekten önemli mi bu?  
- Önemli mi? Tabii önemli. Filozoflar zaman zaman bir takim yapay problemlerle ugrasmis  
olabilirler ama, bu bizim bir muhakemenin olusma sürecini izleme çabamizi hiçbir zaman  
engellememeli. Hume da, Descartes'la bir fikri temelinden olusturmak gerektigi konusunda  
hemfikirdi kuskusuz.  
- Pekâlâ, sorumu geri aliyorum.  
- Hume'un altini çizdigi konu, bazen gerçekte böyle olmadigi halde "fikirleri" aklimizda  
birlestirebildigimizdir; yanlis fikirler, dogada bulunmayan kavramlarin da böyle dogdugudur.  
Buna bir örnek olarak meleklerden sözetmistik. Daha önce "fimsah"dan da bahsetmistik  
hatirliyorsan. Yine bir baska örnek mitolojideki kanatli at, Pegasos'dur. Tüm bu örneklerde  
bilincimizin onu alip bununla, bunu alip sununla, kanatlari bir izlenimden, ati bir baskasindan  
alip bu ikisini birbiriyle diledigi gibi kesip birlestirmis oldugunu kabul etmeliyiz. Tüm bu  
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parçalar bir zamanlar gerçek birer "izlenim" olarak bellegin tiyatrosunda oynamislardir.  
Bilinçse bunlari istedigi gibi alip birlestirmis, bu sekilde sahte "fikirler" ya da kavramlar  
yaratmistir.  
- Anliyorum. Üstelik bunun önemli oldugunu da görebiliyorum sanirim.  
- Güzel! Yani Hume her bir kavrami ele alip, bunun gerçek hayatta karsiliginin bulunup  
bulunmadigini arastiriyordu. "Bu fikir hangi izlenimden kaynaklaniyor?" diye soruyordu.  
Bunu yaparken her seyden önce bilesik bir kavramin hangi "basit fikirlerin" bir bilesimi'  
oldugunu bulmasi gerekiyordu. Bu sekilde insan kavrayisini çözümlemek için bir yöntem  
gelistirmis oluyordu. Amaci fikirlerimize, kavramlarimiza bir çekidüzen getirmekti.  
- Yine biraz örnek verir misin?  
- Hume'un yasadigi çagda "dennet"in ya da "Yeni Kudüs"ün ne oldugunu iyi bildigini  
sananlar çoktu. Descartes'in, bir sey insan akli için ne denli "açik-seçik"se, o seyin gerçekten  
varolmasi o denli olasidir, dedigini hatirliyor musun, bilmem.  



 
- Daha önce de söyledigim gibi, pek unutkan sayilmam!  
- Biraz düsününce "cennet"in son derece bilesik bir kavram oldugunu kolayca görebiliriz. Bu  
ögelere söyle birkaç örnek verebiliriz: "Cennet" "incilerle süslü kapilar", "altindan yollar",  
sayisiz "melekler" vesaire ile doludur. Aslinda "incili kapilar", "altin yollar" ve "melekler" de  
bilesik kavramlardir ve kendi bilesenlerine ayrilabilir. Cennet kavramimizi, "inci", "kapi",  
"altin", "beyaz giyinmis bir biçim" ve "kanat" gibi basit kavramlara ayirdiktan sonra, iste  
ancak o zaman gerçekten bu "basit izlenimleri" yasayip yasamadigimizi kendimize sorabiliriz.  
- Ve buna cevabimiz "evet" olur. Ama biz tüm bu "basit izlenimleri" alip hayali bir sey  
olusturacak biçimde biraraya getirmisizdir.  
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- Evet, iste sen de görebiliyorsun bunu. Biz insanlarin en iyi yaptigi seylerden biridir hayal  
görürken kesip yapistirmak! Ancak Hume'un üzerinde durdugu nokta, sonuçta hayali seyleri  
olustursalar da bu ögelerin su ya da bu biçimde bilincimize "basit izlenimler" olarak  
girdikleridir. Hayatinda hiç "altin" görmemis bir insan altindan bir yol hayal de edemez.  
- Dogrusu oldukça akilli biriymis bu Hume! Peki, Tanrinin varolduguna dair içinde açik-seçik  
bir duygu oldugunu söyleyen Descartes'a ne demeli?  
- Hume'un buna da bir yaniti var. Tanri'yi sonsuz "zeki, akilli ve iyi" bir varlik olarak  
düsündügümüzü esas alirsak, Tann'nin sonsuz zeki, sonsuz akilli ve sonsuz iyi bir seyden  
olusan, "bilesik bir düsünce" oldugunu söyleyebiliriz. Zekâ, akil ve iyiligi hiç yasamamis  
olsaydik, böyle bir Tanri kavramimiz da olamazdi. Tanriyi "sert ama adil bir baba" olarak  
görme egilimimiz de vardir. Bu da "sert", "adil" ve "baba"dan olusan bilesik bir kavramdir.  
Hume'dan sonra yasamis pek çok tarih elestirmenine göre, bu tam da çocukken kendi  
babamizi algilayisimiza benzer. Olagan baba kavrami, "cennetteki baba" kavramini  
hazirlamistir, da denir.  
- Bu dogru olabilir, ama Tann'nin mutlaka bir adam olmasi gerektigi görüsünü ben hiç kabul  
edemiyorum. Annemin de esitlik saglamak için bazen Tanri'ya Tanriça dedigi olur!  
- Sonuç olarak Hume, duyusal izlenimlerde karsiligini bulmayan her türlü düsünce ve kavrami  
elden geçirmek istiyordu. Amaci "çaglardir metafizik düsünceye hakim olmus ve onun  
itibarini sarsmis olan tüm bu anlamsiz gevezeligi ortadan sil-mek"di. Oysa günlük  
yasantimizda geçerli olup olmadigini düsünmeden pek çok kavram kullaniyoruz. Örnegin,  
"ben" ya da "kisiyi kisi yapan sey" kavramlari... Bu kavram Descartes'in felsefesinin temelini  
olusturuyordu. Tüm felsefesi varligini açik-seçik duyuran bu kavramin etrafinda  
yükseliyordu.  
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- Umarim Hume benim ben oldugumu reddetmeye filan kalkmiyordur. Yoksa o da benim için  
bir baska geveze olmaktan öteye gidemez!  



 
- Sofi, bu felsefe kursundan ögrenmeni umdugum tek bir sey varsa, o da hemen ve acele  
sonuçlara varmamandir.  
- Pekâlâ, devam et.  
- Hayir, ben devam etmeyecegim. Senin "ben" olarak algiladigin seyi Hume'un çözümleme  
yöntemini kullanarak sen arastirmalisin.  
- O halde öncelikle kendime "ben" kavraminin basit mi yoksa bilesik bir kavram mi oldugunu  
sormaliyim.  
- Ve buna cevabin ne olur?  
- Itiraf etmeliyim ki kendimi oldukça bilesik bir sey olarak görüyorum. Karamsar bir kisiligim  
vardir örnegin. Ayrica oldukça kararsiz biriyimdir. Üstelik ayni kisiden hem hoslaniyor, hem  
hoslanmiyor olabilirim.  
- Öyleyse "ben" kavraminin "bilesik bir düsünce" oldugunu söyleyebiliriz.  
- Tamam. Simdi de kendi "ben"ime dair "bilesik bir izle-nim"im olup olmadigini sormaliyim.  
Sanirim var. Sanirim hep olagelmis bir sey bu...  
- Emin olamadigin seyler mi var?  
- Sürekli degisiyorum. Bugün, dört yasimdaki kendimden bambaska biriyim. Duygularim ve  
kendimi algilayisim andan ana degisiyor. Bazen de durup dururken kendimi "yepyeni bir  
insan" olarak gördügüm oluyor.  
- Demek ki insanin degismez bir kisiligi oldugu düsüncesi yanlis bir düsünce. "Ben" kavrami  
gerçekte, hiçbir zaman hepsi birarada yasanmamis, pek çok basit izlenimin olusturdugu bir  
zincirdir. Ben, "birbirini sonsuz bir hizla izleyen, her an degisim ve hareket halinde olan bir  
algilar demetinden baska bir Sey degildir," der Hume. Bilinç "pek çok görüsün birbiri ardinca  
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kendini gösterdigi, geçip gittigi, tekrar geri döndügü ve sayisiz konum ve durumda iç içe  
geçtigi bir tiyatrodur," der. Hume, gelip giden bu görüsler ve duygularin altinda ya da  
arkasinda bir baska "kisiligin" varolmadigini anlatmak ister. Sinema perdesindeki görüntülere  
benzetilebilir bu durum: Film kareleri perdede birbirini son derece hizli bir biçimde izler.  
Öyle ki filmin aslinda bu karelerin bir "bilesimi" oldugunu algilayanlayiz. Kareler aslinda  
birbirinden bagimsizdir. Film aslinda bu kisa anlarin bir toplamidir.  
- Sanirim, pes etmek durumundayim.  
- Kisiligin degismez bir sey oldugu düsüncesinden vazgeçtigin anlamina mi geliyor bu?  



 
- Galiba.  
- Ve daha birkaç dakika önce bunun tam tersine inaniyordun! Bu arada sunu da eklemeliyim  
ki, Hume'un insan aklini çözümleyis biçimini ve insan kisiliginin degismez bir sey oldugu  
görüsünü reddedisini, bundan 2500 yil önce, dünyanin bam baska bir kösesinde bir kisi daha  
paylasiyor.  
- Kim bu kisi?  
- Buddha. Hume ile Buddha'nin görüslerindeki benzerlik neredeyse rahatsizlik verici  
boyutlardadir. Buddha'ya göre yasam, insani sürekli dönüstüren bir zihinsel ve fiziksel  
süreçler dizisidir. Çocuklukla büyüklük ayni sey degildir; dünkü benle bugünkü ben ayni sey  
degildir. "Hiçbir seye bu 'benimdir' diyemem," der Buddha ve devam eder: "hiçbir seye bu  
'benim diyemem." Yani "ben" diye bir seyden, degismeyen ve hep ayni kalan bir kisilikten  
söz edilemez.  
- Evet, tam da Hume'un dediklerine benziyor.  
- Degismeyen bir kisiligin varoldugunu iddia eden.Usçula-rin çogu, ölümsüz bir "ruh"  
olduguna da inaniyorlardi.  
- Ve bu da yanlis bir düsünceydi, öyle mi?  
- Hume'a da, Buddha'ya da göre yanlis bir düsünceydi. Bu-  
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müritlerine ölmeden önce söyledigi SQn söz ne oldu biliyor musun?  
- Hayir, nereden bileyim.  
- "Bilesik her sey yokolmaya mahkûmdur," demistir. Hume da ayni seyi söylerdi belki. Hattâ  
Demokritos da. Hume'un ruhun ölümsüzlügünü ve Tann'nm varligim ispatlamaya dair her  
türlü çabaya karsi çiktigini söyleyebiliriz en azindan. Ama bu, onun ruhun ölümsüzlügünü ve  
Tann'nin varligini reddettigi anlamina gelmez. O dinsel inançlarin kanitlanabilecegine dair  
inanisin Usçu saçmaliktan ibaret oldugunu söyler yalnizca. Hume Hiristiyan olmamasina  
ragmen tanritanimaz degildi. O, olsa olsa bir Bilinemezci idi.  
- Ne demek "Bilinemezci"?  
- "Bilinemezci" Tann'nin varolup olmadigini bilmeyen kisi demektir. Ölüm döseginde  
kendisini ziyaret eden bir arkadasi Hume'a ölümden sonra bir hayat olduguna inanip  
inanmadigini sorar. Hume'un buna, "atese atilan bir kömür parçasi yan-mayabilir de!" diye  
cevap verdigi söylenir.  
- Ya, demek öyle?  
- Bu yanit onun sonsuz önyargisizligina tipik bir örnektir. Hume, yalnizca varligini kesin bir  
sekilde duyumsadigi seylerin gerçek olduguna inanirdi. Bunun disindaki seyler konusunda ise  



 
her seye açikti. Ne Hiristiyanligi, ne de mucizeleri reddediyordu. Ancak ona göre bu iki sey  
tam da inançla ilgili, bilimle ya da akilla ilgisi olmayan seylerdi. Inançla bilim arasindaki son  
bagin Hume'un felsefesiyle sona erdigini de söyleyebiliriz.  
- Mucizelerin varligini baslangiçtan reddetmiyordu dedin...  
- Evet ama bu, mucizelere inandigi anlamina gelmez. Hattâ tam tersi! Ancak o insanlarin,  
bugün bizim "dogaüstü" dedigimiz seylere inanmaya büyük ihtiyaç duyduklarini vurgulamak  
istiyordu. Ve bu tür inançlarda ortak olan sey, anlati-  
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lan bu mucizelerin hep eskiden, çok eskiden gerçeklesmis oldugudur. Hume bunlari reddeder,  
çünkü kendisi bunlari bizzat yasamamistir. Öte yandan yasamamis olmasi, bunlarin hiç  
olmamis ya da hiç olmayacagi anlamina gelmez.  
- Bunu biraz daha açabilir misin?  
- Hume'a göre mucize, doga yasalarinin ihlali anlamina gelir. Ancak doga yasalarini bizzat  
duyumsadigimizi söylemek de anlamsizlik olur. Elimizden biraktigimiz bir tasin yere  
düstügünü duyumsariz; yok eger düsmeseydi, düsmedigini du-yumsamis olurduk.  
- Bana göre bu bir mucize ya da dogaüstü bir sey olmus olurdu.  
- Demek "doga" ve "dogaüstü" diye iki tür doga olduguna inaniyorsun. Usçu gevezeliklere  
yaklasmis olmuyor musun böyle düsünerek?  
- Olabilir, ama ben elden birakilan tasin her zaman yere düsecegine inaniyorum.  
- Neden?  
- Bence biraz giciklik ediyorsun simdi.  
- Giciklik etmiyorum. Bir filozof gicikbk olsun diye sormaz, ama daima soru sorar. Su an  
belki de Hume'un felsefesinin en önemli noktasindan bahsediyoruz. Simdi yanit ver: tasin her  
zaman yere düseceginden nasil emin olabiliyorsun?  
- Bunu öyle çok gördum ki, artik emin olabiliyorum.  
- Hume bu konuda, tasin yere düsüsünü pek çok kere du-yumsamis oldugunu, ancak hep  
düsecegini duyumsamamis oldugunu söylerdi. Tasin "yerçekimi yasasi"ndan ötürü yere  
düstügü söylenir. Oysa biz böyle bir yasayi hiçbir zaman duyumsa-mamisizdir. Biz yalnizca  
seylerin yere düstügünü duyumsariz.  
- Bu ikisi ayni sey degil mi?  



 
- Hayir, pek degil. Tasin yere düsecegine inandigini, çünkü bunu pek çok kez gördügünü  
söyledin. Hume'un altini çizmek  
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istedigi nokta da tam bu noktadir. Bir seyin bir baska seyin sonucu olduguna öyle  
alismissindir ki, artik elinden ne zaman bir tas biraksan tasin hep yere düsmesini beklersin.  
"Karsi konulmaz doga yasalari" dedigimiz kavram da böyle olusmustur.  
- Hume yere atilan bir tasin yere düsmeyebilecegine inaniyor muydu gerçekten?  
- Tasin her seferinde yere düseceginden en az senin kadar emindi kuskusuz! Ancak o hiçbir  
zaman tasin niçin yere düstügünü duyumsayamayacagimizi anlatmak istiyordu.  
- Yine çocuklarla çiçeklerden iyice uzaklasmiyor muyuz?  
- Hayir, tam tersi! Hume'a göre gerçekligin esas taniklari çocuklardir. Bir tas bir-iki saat  
havada uçsa buna en çok kim sasirirdi sence: sen mi yoksa bir yasindaki bebek mi?  
- Ben daha çok sasirirdim.  
- Neden Sofi?  
- Herhalde bunun dogaya aykiri bir sey oldugunu bir bebekten daha çok anlayabildigim için.  
- Peki bunun dogaya aykiri bir sey oldugunu bir bebek niçin anlayamaz?  
- Çünkü bebek henüz dogayi bilmiyordur.  
- Ya da doga onun için henüz bir aliskanlik olmamistir.  
- Nereye gelmek istedigini anliyorum: Hume insanlarin , duygularini bilmelerini istiyordu.  
- Öyleyse su ödevi yanitla: Sen ve bir bebek bir sihirbazin yaptigi numaralan, örnegin agir bir  
seyi hiç desteksiz havada tutusunu izleseniz, hanginiz bunu daha ilginç bulurdu?  
- Ben daha ilginç bulurdum herhalde.  
- Neden?  
- Bunun ne acayip bir sey oldugunu ben anlayabilirdim de ondan.  
- Pekâlâ. Demek ki doga yasalanni henüz ögrenmemis bir bebek, bu yasalann ihlal edilmesini  
de ilginç bulamaz.  
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- Böyle de diyebilirsin.  



 
- Hâlâ Hume'un felsefesinin en can alici noktasinda bulunuyoruz. Hume, buna ek olarak  
bebegin henüz aliskanliktan dogan beklentilerin bir kölesi olmadigini, yani bebegin senden  
çok daha önyargisiz oldugunu da söylerdi. En büyük filozoflar çocuklardir belki de. Çocuklar  
her konuya tarafsiz yaklasirlar. Ve bu, sevgili Sofi, bir filozofun en önemli özelligidir.  
Çocuklar dünyayi ne eksik ne de fazla, tam oldugu gibi algilarlar.  
- Önyargili oldugumu anladigim zaman bundan üzüntü duyuyorum.  
- Hume aliskanliklarin gücünden bahsederken "nedensellik yasasi" üzerinde yogunlasir. Bu  
yasaya göre her seyin bir nedeni vardir. Hume iki bilardo topunu örnek olarak kullanir. Siyah  
bir bilardo topunu, hareketsiz durmakta olan beyaz bir bilardo topuna çarptirirsan ne olur?  
- Beyaz top hareket etmeye baslar.  
- Öyle mi? Peki neden?  
- Siyah top ona çarptigi için.  
- Bu durumda siyah toptan gelen çarpmanin, beyaz topun hareketinin nedeni oldugu söylenir.  
Ama yine ancak duyumsa-digimiz bir seyin kesin olarak öyle oldugunu söyleyebilecegimizi  
animsayalim.  
- Ben bunu gerçekten pek çok kere duyumsadim. Jorün'le-rin bodrumunda bir bilardo masasi  
var.  
- Hume duyumsadigm yegâne seyin, siyah topun beyaz topa çarptigi ve beyaz topun masada  
hareket etmeye basladigi oldugunu söyler. Beyaz topun hareket etme nedenini ise 
duyumsamazsin.  
Bir olayin bir süre sonra bir baska olayi izledigini du-yumsarsin, ancak ikinci  
olayin birinci olaydan ötürü olustugunu duyumsamazsin.  
- Bu biraz fazlaya kaçmak olmuyor mu?  
- Hayir, önemli bir nokta bu. Hume, bir olayin bir digerini  
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izleyecegi beklentisinin seylerin özünde degil, bizim bilincimizde yer aldigini söylüyor. Ve  
gördügümüz gibi, beklenti aliskanliklarin sonucunda olusan bir sey. Yine küçük bir bebek  
olsa ve beyaz top siyahin çarpmasindan sonra tümüyle hareketsiz durmaya devam etse, bebek  
buna hiç sasirmazdi. "Doga yasalari" ya da "neden ve etki" dedigimiz seyler "mantikla degil,  
aliskanlikla ilgili seylerdir. Doga yasalari yalnizca vardirlar; onlarin mantikli ya da mantiksiz  
oldugu söylenemez. Siyah top çarpinca beyaz topun hareket edecegi beklentisi dogustan  
gelme bir beklenti degildir. Dünyanin nasil oldugu ya da dünyadaki nesnelerin nasil  
varolduguna dair hiçbir beklentimiz yoktur dogdugumuzda. Dünya oldugu gibidir; zamanla  
duyumsadigi-miz bir seydir.  
- Bana bu yine çok önemli gelmiyor.  



 
- Bu beklentiler çabuk ve hatali sonuçlara varmamiza yol açiyorsa önemli bir seydir. Hume  
karsi koyulamayacak "doga yasalari" oldugunu reddetmiyor, ancak doga yasalarinin kendisini  
duyumsayamadigimiz için çabuk ve hatali sonuçlara varabilecegimizi söylüyor.  
- Örnek verebilir misin?  
- Benim yalnizca siyah atlardan olusan bir at sürümün olmasi, tüm atlarin siyah oldugu  
anlamina gelmez.  
- Tabii ki!  
- Ve benim tüm yasamim boyunca yalnizca siyah karga görmüs olmam, dünyada beyaz karga  
olmadigi anlamina gelmez. Hem bir filozof, hem de bir bilim adami için beyaz bir karganin  
varolabilecegi olasiligini reddetmemek son derece önemlidir. "Beyaz karga"nin pesinden  
kosmak bilimin en önemli görevidir de diyebiliriz.  
- Anliyorum.  
- Neden ile etki iliskisine gelince, her zaman gök gürültüsünden önce geldigi için simsegin  
gök gürültüsünün nedeni ol-  
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dugunu düsünenler olabilir. Bu örnek de bilardo topu örnegine benzer. Oysa simsek gök  
gürültüsünün nedeni midir gerçekteni  
- Pek sayilmaz. Aslinda ayni anda hem simsek çakar, hem gök gürler.  
- Simsek de gök gürlemesi de elektrik yüklerinin bosalmasindan ileri gelir. Gök gürlemesinin  
her zaman simsek çakmasindan sonra geldigini görmemiz, simsegin gök gürlemesinin nedeni  
oldugu anlamina gelmez. Aslinda bu ikisinin de nedeni bir baska üçüncü etmendir.  
- Anliyorum.  
- Bizim yüzyilimizda yasamis bir Empirist, Bertrand Rus-seli buna çok daha grotesk bir örnek  
verir: Her gün kümese gelen çiftçinin karisinin kendisine yemek verdigini gören tavuk,  
sonunda kadinin kümese gelmesiyle tabagina yem konmasi arasinda bir nedensellik bagi  
oldugu sonucunu çikarir.  
- Oysa çiftçinin karisi bir gün kabina yem koymaz...  
- Oysa bir gün çiftçinin karisi gelip tavugun boynunu koparir!  
- Of, ne igrenç!  



 
- Zaman içinde bir seyin bir baska seyi izlemesi, bunlarin arasinda mutlaka bir "nedensellik  
iliskisi" oldugu anlamina gelmez. Insanlari çabuk sonuçlara varmaya karsi uyarmak bir  
filozofun en önemli görevlerinden biridir. Aslinda bunlar pek çok bos inanin da nedenidir.  
-Nasil?  
- Yoldan geçen bir kara kedi görürsün. Ayni gün bir süre sonra düser kolunu kirarsin. Bu, bu  
iki olay arasinda bir nedensellik iliskisi oldugu anlamina gelmez. Ayni sekilde bilimde de  
hizli sonuçlara varmamak son derece önemlidir. Pek çok kisinin belli bir ilaci aldiktan sonra  
iyilesmesi, onlari bu ilacin iyilestirdigi anlamina gelmez. Bu yüzden, gerçek ilaci alanlarin  
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yamsira, bu ilaci aldigini sanan oysa gerçekte suyla karistirilmis undan olusan haplar verilen  
büyük bir kontrol grubu olusturulmalidir. Gerçek ilaci almayan kisiler de iyilesiyorsa, bir  
üçüncü etmen, örnegin "ilacin iyi gelecegine olan inançlari" onlari iyilestirmis demektir.  
- Empirisizmin ne oldugunu anlamaya basliyorum sanirim.  
- Hume ahlak alaninda da Usçu düsünceye cephe aldi. Us-çular dogru ile yanlisi birbirinden  
ayirt etmenin insan usuna has bir sey oldugunu öne sürüyorlardi. Bu "dogal dogru" denen  
seye Sokrates'den Locke'a kadar pek çok filozofta rastliyoruz. Ancak Hume'a göre neyin  
dogru neyin yanlis oldugunu bize söyleyen sey aklimiz degildir.  
- Ya nedir o zaman?  
- Duygulanmizdir. Birine yardim etmeye karar verdiginde, yardim etmeni saglayan sey akim  
degil, duygularindir.  
- Ya yardim etmeyi istemezsem?  
- Buna karar veren de yine duygularindir. Yardima ihtiyaci olan birine yardim etmemek ne  
mantikli, ne de mantiksiz bir seydir. Buna olsa olsa iyilik ya da kötülük denebilir.  
- Ama her seyin bir sinin var. Insan öldürmenin dogru bir sey olmadigini herkes bilir.  
- Hume'a göre herkes diger insanlarin iyiligini ister. Yani insanin diger insanlari düsünmek  
gibi bir yetenegi vardir. Ancak bunun mantikla bir ilgisi yoktur.  
- Bundan çok emin degilim sanirim.  
- Bir baska insani ortadan kaldirmak pek akil disi sayilmaz bazen Sofi. Istedigini elde etmeye  
çalisan biri için son derece etkili bir yöntem bile olabilir üstelik!  
- Yok artik, itiraz ediyorum buna!  
- Sen anlat bana öyleyse insanin niçin basina dert olan birini öldürmeyecegini.  
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- Çünkü o insan da yasamaktan memnundur. Bu yüzden  
öldürülmemelidir.  
- Su an senin yaptigin seye, betimleyici bir cümleden ("Çünkü o insan da yasamaktan  
memnundur.") kural belirten bir cümleye ("Bu yüzden öldürülmemelidir.") varmak denir. Akil  
açisindan tümüyle mantiksiz bir seydir bu. O zaman insan "Vergi kaçiran bir sürü insan var.  
Bu yüzden ben de vergi kaçir-maliyim." diyebilir. Hume hiçbir zaman "-dir"li cümlelerden "-  
meli"li cümlelere varmamak gerektigini ileri sürer. Oysa gazete makalelerinde, parti  
programlarinda, meclis konusmalarinda tam da buna öyle çok rastlanir ki... Birkaç örnek  
vermemi ister misin?  
- Memnuniyetle.  
- "Giderek çok daha fazla sayida insan uçakla yolculuk etmeyi seçiyor. Bu yüzden daha fazla  
hava alani yapilmali." Sence bu mantikli bir çikarim mi?  
- Hayir, bence oldukça saçma. Çevreyi de düsünmemiz gerek. Bana kalirsa daha çok tren yolu  
yapilmali.  
- Ya da: "Yeni petrol platformlarinin yapimiyla yasam standardimiz yüzde 10 yükselecek. Bu  
yüzden mümkün olan en kisa zamanda yeni petrol platformlari insa etmeliyiz."  
- Saçma! Burada da çevrenin korunmasi önemli. Üstelik Norveç'te yasam standardi yeterince  
yüksek zaten!  
- Bazen söyle seyler dendigi de olur: "Bu yasa Millet Meclisi tarafindan çikarilmistir. Bu  
yüzden tüm vatandaslarin bu yasaya uymasi gerekir." Ancak bu "çikarilmis yasalar" da  
insanin içten içe kabul edemedigi durumlara da rastlanir.  
- Anliyorum.  
- Neyi nasil yapacagimizi akil yoluyla kanitlayamayacagi-miz konusunu ele almis olduk.  
Sorumlu bir biçimde davranmak akilla degil, diger insanlarin iyiligini isteyen duygularla  
mümkün olur. 'Tüm dünyanin mahvolmasini parmaginin bi-  
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razcik acimasina tercih etmek akil disi bir sey degildir," der Hume.  
- Pek hos olmayan bir iddia bu!  



 
- Kuyunun dibini biraz kazirsak hos olmayan daha neler çikar. Nazilerin milyonlarca  
Yahudiyi öldürdügünü biliyorsun-dur. Sence bu insanlarin akillarinda mi bir hata vardi, yoksa  
duygularinda mi?  
- Duygularinda yanlis olan bir seyler oldugu açik!  
- Çogunun akli son derece yerindeydi! En duygusuz kararlarin ardinda tas kalpli hesaplar  
yatabilir çogu zaman. Savastan sonra Nazilerin çogu yargilandi; "akilsizca" davrandiklari için  
degil, barbarca davrandiklari için. Aslinda akli pek yerinde olmayanlarin, bir konuda suçlu da  
olsalar suçsuz sayildiklari olur. Bu tür kisilere "akli dengesi bozuk" ya da "suçun islendigi an  
akli dengesi yerinde olmayan" kisiler de denir. Hiç kimsenin duygulari bozuk oldugu için  
suçsuz sayildigi görülmemistir.  
- Yok bir de sayilsaydi!  
- Aslinda örneklerin en korkunçlarini siralamamiza gerek yok. Örnegin bir sel afeti olsa,  
zarara ugrayanlara yardim etmemizi duygularimiz söyler. Tamamen duygusuz olup karan  
"soguk aklimiza" biraksaydik, aklimiz bize, dünyanin nüfusunun tehlike verici oranda  
arttigini, bu yüzden bu sel afetinde birkaç milyon kisinin ölmesinin iyi olacagini bile  
söyleyebilirdi.  
- Böyle düsünmenin mümkün olmasi bile beni sinirlendiriyor!  
- Ve sinirlenen yanin aklin degil!  
- Tesekkürler, bu kadar yeter.  
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...alev alev yanan bir günesin etrafinda dönmekten sersemlesmis bir gezegen gibi...  
Alberto ayaga kalkip sehre bakan pencerenin yanma gitti. Sofi de onun yaninda durdu.  
Tam onlar böyle dururlarken, eski evlerin damlarinin üzerinde küçük bir uçak belirdi. Uçagin  
arkasinda bir pankart asiliydi. Sofi önce bunun bir konser ilani filan olabilecegini düsünürken,  
uçak yaklastikça bambaska bir sey oldugunu gördü. Pankartta:  
"15. YASGÜNÜN KUTLU OLSUN HILDE!" yaziliydi.  
Alberto'nun buna tek yorumu:  
- Davetsiz misafir! oldu.  
Güneydeki tepelerden yükselen kara bulutlar simdi tü sehri kaplamisti. Küçük uçak kara  
bulutlardan birinin ardindi gözden kayboldu.  



 
- Korkarim hava iyice bozabilir, dedi Alberto.  
- O zaman ben de eve otobüsle giderim.  
- Allah vere bu kötü hava da Binbasinin eseri olmasin!  
- Ne diyorsun sen. Tanri degil ya bu adam!  
Alberto buna yanit vermedi. Tekrar gidip koltuguna oturdu. Bir süre sonra:  
- Biraz da Berkeley'den söz etsek iyi olur.  
Sofi çoktan oturmustu yerine. Birden tirnagini yediginin farkina vardi.  
- George Berkeley 1685 - 1753 yillari arasinda yasamis olan, Irlandali bir piskopostu, diye  
söze basladi Alberto, ancak bundan sonra bir süre sessiz kaldi.  
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- Berkeley Irlandali bir piskopostu, diye söze kaldigi yerden devam etmeye çalisti Sofi.  
- Ama ayni zamanda bir filozoftu da... -Ya?  
- Berkeley, dönemin felsefesinin ve biliminin Hiristiyanlik dünya görüsünü tehdit ettigini  
hissediyordu. En azindan, sürekli daha tutarli bir hal alan özdekçiligin, dogayi yaratan ve  
gözetenin Tanri oldugu yolundaki Hiristiyanlik inanisina tehdit olusturdugunu farkediyordu...  
-Ya?  
- Öte yandan Empiristlerin eii tutarlisi sayilabilecek kisi de yine Berkeley idi.  
- Dünyada duyumsadiklanmizm ötesinde bir sey bilemeyecegimize inaniyordu öyleyse, degil  
mi?  
. - Evet ve hattâ bunun da ötesine giderek, dünyadaki seylerin tam da bizim duyumsadigimiz  
gibi oldugunu, ancak bunlara "sey" denemeyecegini söylüyordu.  
- Bunu biraz daha açman gerekecek...  
- Locke'un seylerin "ikincil nitelikleri" üzerine bir fikir öne sürmemizin mümkün olmadigini  
söyleyisini hatirliyorsundur. Elma yesildir veya eksidir diyemeyiz. Elmayi böyle algilayan  
bizizdir yalnizca. Öte yandan Locke yogunluk, agirlik ve hacim gibi "birincil niteliklerin" bizi  
çevreleyen gerçekligin gerçekten bir parçasi oldugunu söylüyordu. Yani dis gerçekligin  
fiziksel bir "töz"ü sahiden vardi.  
- Hatirliyorum elbette. Ayrica Locke'un yaptigi bu ayrimin ( önemli oldugunu düsünüyorum.  
- Iyi de Sofi, keske her sey bu kadarla kalmis olsa!  
- Nasil yani?  



 
- Yani Locke, kendinden önceki Descartes ve Spinoza gibi, fiziksel dünyanin gerçek  
oldugunu söylüyordu.  
- Evet?  
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- Berkeley tam bu noktada ise süphe karistirir ve üstelik bunu da Empirisizmin mantigi içinde  
gerçeklestirir. Varolan tek seyin duyumsadiklarimiz oldugunu söyler. Ancak biz "madde"yi  
ya da "töz"ü duyumsamayiz. Seylerin elle tutulur "seyler" oldugunu duyumsamayiz.  
Duyumsadigimiz seylerin ardinda bir "töz"ün varoldugunu varsaymak hizli sonuca varmaktir.  
Böyle bir iddianin hiçbir duyumsal temeli yoktur.  
- Saçmalik. Bak simdi!  
Böyle diyen Sofi elini hizla masanin üzerine indirdi ve:  
- Ah! dedi aciyla. - Bu, masanin maddesel ve tözsel gerçekliginin bir kaniti degil de nedir?  
- Nasil bir sey hissettin?  
- Sert bir sey hissettim.  
- Sende sert bir sey duygusu olustu, ama tahtanin "tözü"nü hissetmedin. Ayni sekilde rüyanda  
da sert bir seye çarptigini hissedebilirsin, ama rüyada sert bir sey olamaz degil mi?  
- Rüyada olamaz, hayir.  
- Üstelik insani hipnotize ederek onun gerçek olmadigi halde sicak ya da sogugu, oksama ya  
da yumrugu hissetmesini saglayabilirsin.  
- Peki ama bana sertlik duygusu veren masa degilse neydi?  
- Berkeley'e göre bu "ruh"tu. Ona göre tüm fikirlerimizin kendi aklimizin Ötesinde bir nedeni  
vardi, ancak bu neden maddi bir neden degil, ruhsal bir nedendi.  
Sofi yine tirnagini yemeye baslamisti. Alberto devam etti:  
- Berkeley'e göre kendi ruhum, tipki rüya görürken oldugu gibi, kendi fikirlerimin nedeni  
olabilir; ancak "maddi" dünyamizi olusturan fikirlerin nedeni bir baska ruh olmalidir. " 'Her  
seyin kendinde' ve Tier seyi içeren' nedeni o ruhtur" der Berkeley.  
- Nasil bir "ruh"mus peki bu?  
- Berkeley bununla Tanri'yi kastetmektedir kuskusuz.  
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"Tann'nm varligi, insanin varligindan daha kolay anlasilir bir seydir" der Berkeley.  
- Varligimizdan bile emin olamiyacak miyiz yani?  
- Hem evet, hem hayir... Gördügümüz ve duydugumuz her sey Tann'niri gücünün bir  
etkisidir" diyordu Berkeley. Çünkü Tann "sürekli karsi karsiya bulundugumuz fikirler ye  
duyumlarin bizde yeniden varolmasini saglayarak her an bilincimiz-dedir". Yani tüm doga ve  
tüm varligimiz Tanri'da mevcuttur. Varolan her seyin tek nedeni O'dur.  
- En basitinden söyleyecek olursam, sasirdim.  
- Yani tüm soru "olmak ya da olmamak" degildir. Soru ayni zamanda ne oldugumuzdur.  
Gerçekten et ve kemikten olusmus insanlar miyiz? Dünyamiz gerçek seylerden mi olusuyor,  
yoksa bilinç mi bizi çevreleyen?  
Sofi bir kez daha tirnaklarini yemeye koyulmustu. Alberto devam etti:  
- Berkeley'in sorguladigi tek sey özdeksel gerçeklik de degildi. O ayni zamanda "zaman" ve  
"uzam"m mutlak ve bagimsiz bir varligi olup olmadigi konusunda da süpheliydi. Zaman ve  
uzami algilayisimiz da yalnizca kendi bilincimizin bir ürünü olabilir. Bizim bir-iki haftamiz  
Tann'nin bir-iki haftasiyla ayni sey anlamina gelmek zorunda degildir...  
- Her seyin onda varoldugu bu ruhun "Berkeley için" Hiristiyanlik Tannsi oldugunu  
söyledin...  
- Evet, öyle dedim. Bizim içinse...  
- Evet?  
- Bizim içinse "her seyin kendinde nedeni" olan bu "ruh" Hilde'nin babasi olabilir.  
Sofi donakalmisti. Yüzü adeta tek bir soru isareti seklini almisti. Ayni zamanda sanki birden  
her sey açikliga kavusmustu.  
- Gerçekten inaniyor musun buna?  
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- Baska bir açiklama bulamiyorum. Yasadiklarimizin tek açiklamasi bu olabilir. Orada burada  
karsimiza çikan kartpostallar ve baska bir takim izler... Hermes'in birden konusmaya  
baslamasi, benim agzimdan kaçan sözler...  
-Ben...  
- Ya sana hep Hilde yerine Sofi deyisim! Adinin Sofi olmadigini hep bildigim halde!  



 
- Neler söylüyorsun? Aklin karismis senin!  
- Evet sersemlemis bir haldeyim çocugum. Tipki alev alev yanan bir günesin etrafinda  
dönmekten sersemlesmis bir gezegen gibi...  
- Ve bu günes Hilde'nin babasi, öyle mi?  
- Böyle de diyebilirsin.  
- Demek o bizim için bir tür Tanri, öyle mi?  
- Dürüst olmam gerekirse, evet. Ama bundan ötürü utanmasi gerek o ahlaksizin!  
-Ya Hilde?  
- O bir melek, Sofi.  
- Melek mi?  
- Hilde bu "ruh"un göründügü kimse.  
- Albert Knag'in bizi Hilde'ye anlattigini mi söylemek istiyorsun?  
- Ya da bizim hakkimizda seyler yazdigini! Gerçekligi olusturan tözü  
duyumsayamayacagimizi ögrendik. Disimizdaki gerçekligin ses dalgalarindan mi yoksa kâgit  
ve yazidan mi olustugunu bilemeyiz. Berkeley'e göre yalnizca bir ruh oldugumuzu bilebiliriz.  
- Ve Hilde de bir melek...  
- O bir melek, evet. Gel burada bir nokta koyalim. Yasgü-nün kutlu olsun Hilde!  
Bir anda odaya mavimsi bir isik yayildi. Birkaç saniye son-  
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ra siddetli bir gök gürültüsü... ve tüm ev bu gürültüyle sarsildi. Alberto dalgin bakislarla  
oturuyordu.  
- Eve gitmem gerek, dedi Sofi. Ayaga kalkip girise yollandi. Dolabin altinda uyuyan Hermes  
onun kapiyi açisiyla uyandi. Giderken arkasindan:  
- Görüsmek üzere Hilde! der gibiydi.  
Merdivenleri hizla inip kendini sokaga dar atti. Etrafta hiç kimseler yoktu. Yagmur iyice iri  
damlalar halinde yagmaya basliyordu.  



 
Yagmur birikintileriyle dolu asfalt yoldan birkaç araba geçti, ama görünürde otobüs filan  
yoktu. Büyük Meydan'a dek ve oradan sehrin sokaklan boyunca kostu. Kosarken aklindan tek  
bir düsünce geçiyordu.  
Yarin yasgünüm, diye düsünüyordu. Tam on besinci yasina basarken hayatin yalnizca bir rüya  
oldugunu anlamak ne kadar acikliydi! Sanki bir milyon kazanmis, tam ödülü alacakken bunun  
aslinda bir rüya oldugunu anlamis gibiydi.  
Sofi islak stadyumu da kosarak geçti. Çok geçmeden kendisine dogru birinin kostugunu  
farketti. Annesiydi bu. Bu arada gökyüzünde art arda simsekler çakiyordu.  
Nefes nefese sarilmisti simdi annesi Sofi'ye.  
- Neler oluyor bize yavrum? diyordu annesi.  
- Bilmiyorum, derken agliyordu Sofi. - Sanki her sey kötü bir rüya gibi!  
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..büyük büyükninesinin çingene bir kadindan aldigi sihirli bir ayna...  
Hilde Möller Knag, Lillesand disindaki eski kaptan köskünün çati katindaki odasinda uyandi.  
Saate bakti. Saat daha alti olmasina ragmen gökyüzü tümüyle aydinlikti. Genis bir günes isigi  
huzmesi odanin bir duvarini nerdeyse tümüyle aydinlatiyordu.  
Yataktan kalkip pencereye gitti. Giderken yazi masasinin üzerine egilip, masa takviminden bir  
sayfa kopardi. 14 Haziran 1990, Sali. Kâgidi burusturup çöp sepetine atti.  
Takvimde simdi duran tarih 15 Haziran 1990'di ve bu tarih gülümsüyordu sanki kendisine.  
Daha Ocak ayindayken "yas 15!" diye yazmisti bu takvim yapragina. 15. yasinin ayin 15'ine  
gelmesi özel bir durumdu. Bir daha asla yasamayacagi bir seydi bu.  
Yas 15! Bu onun "yetiskin hayati"nin ilk günü degil miydi? Gidip tekrar uyuyacak degildi ya  
böyle önemli bir günde! Üstelik bu okulun son günüydü. Yalnizca saat birde kilisede tören  
olacakti o kadar. Üstelik bir sey daha vardi: babasi bir haftaya kadar Lübnan'dan dönüyordu.  
24 Haziranda evde olacagina söz vermisti.  
Hilde pencerede durup bahçeyi, bahçenin ucundaki iskeleyi ve kirmizi kayikhaneyi seyretti.  
Henüz motoru kayikhaneden çikarmamislardi, ama eski kayik suda, iskeleye bagli duruyordu.  
Onca yagmurdan sonra kayiga birikmis olan sulan bosaltmayi unutmamaliydi.  
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Bu küçük koylarini seyrederken aklina, 6-7 yaslarindayken bir seferinde tek basina kayiga  
binip fiyorda açildigi gün geldi. Açildiktan sonra kayiktan düsmüs, yüze yüze kiyiya çikmayi  
güçlükle basarmisti. Sirilsiklam bir halde sik çalilarin arasindan sürünerek bahçeye gelmis,  



 
onu gören annesi ona dogru kosmustu. Kayik ve kürekler fiyortta sahipsiz, öylece duruyordu.  
Hâlâ rüyasinda bu kimsesiz, kendi basina öylece duran kayigi gördügü olurdu. Utanç verici  
bir olay olarak hatirlardi bunu her seferinde.  
Bahçeleri ne çok verimli bir bahçeydi, ne de çok bakimli. Ama yine de Hilde'nin bahçesiydi.  
Rüzgarlardan yipranmis bir elma agaci ve pek az bögürtlen barindiran birkaç çali, kisi  
atlatmayi basarmisti.  
Küçük düzlükte, kayalarla çalilarin arasinda eski salincak duruyordu. Parlak sabah isigirfin  
altinda iyice yipranmis bir görüntüsü vardi. Içinde minderleri olmadigi için iyice terkedilmis  
gibiydi. Annesi gece bahçeye inip minderleri yagmurdan kurtarmis olmaliydi.  
Bu koca bahçenin etrafi hus agaçlariyla çevriliydi. Bahçe bunlar sayesinde siddetli  
rüzgarlardan biraz olsun korunmus oluyordu. Burasina yüz yil kadar önce "Bjerkely* "  
denmis olmasinin nedeni de yine bu agaçlardi.  
Bu evi, bu yüzyilin basinda Hilde'nin büyük büyükdedesi yaptirmisti. Son koca balikçi  
filolarinin birinde kaptanlik yapan dedesinden ötürü "Kaptan Köskü" diye biliniyordu evleri.  
Bu sabah bahçede dün geceki dehsetli yagmurun izleri de vardi. Hilde gece gök  
gürültülerinden defalarca uyanmisti. Simdiyse gökte tek bir bulut bile yoktu.  
Bu yaz yagmurlarinin ardindan hava tertemiz olurdu. Son haftalar sicak ve kurak geçmis, hus  
agaçlarinin tepesindeki yapraklar sararmaya yüz tutmustu. Ama simdi tüm dünya yi-  
*Hus agaçlariyla çevrili alan (Ç.N.)  
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kanip tertemiz olmustu sanki. Bu sabah tüm çocuklugu da yagmurlarla sürüklenip gitmis  
gibiydi.  
"Acir, acimaz mi tohumlarin patlamasi..." Isveçli bir sairin dizeleri degil miydi bunlar? Yoksa  
sair Finlandiyali miydi?  
Hilde, babaannesinden kalma komodinin üzerinde asih duran pirinç kaplamali aynanin  
karsisina geçti.  
Güzel miydi? Pek çirkin sayilmazdi herhalde? Güzelle çirkin arasi bir seydi iste...  
Kumral, uzun saçliydi. Saçlari ya biraz daha san, ya da biraz daha esmer olsun isterdi hep.  
Saçlarinda begendigi yan ise lüleleriydi. Arkadaslari saçlarini biraz olsun dalgalandirabil-mek  
için ugrasir dururlarken, onun saçlari hep kendiliginden dalgaliydi. Begendigi bir baska yani  
da yesil gözleriydi. Yemyesildi gözleri. Teyzeleri, amcalari gözlerine bakmak için yüzüne  
egilir, "Gerçekten yemyesil, öyle degil mi?" diye birbirlerine sorarlardi.  
Hilde durup seyrettigi bu kizin küçük bir kiza mi yoksa genç bir kadina mi daha çok  
benzedigini sordu kendi kendine. Ne öyle, ne de böyleydi. Vücudu bir kadininkine benzemeye  



 
baslamisti belki ama yüzü hâlâ ham bir elmayi andiriyordu. Bu eski aynada Hilde'ye hep  
babasini animsatan bir seyler vardi. Bir zamanlar bu ayna asagida, "atölye"de asili duruyor  
du. Kayikhanenin üstündeki atölye babasinin kitapligi, kafa dinleme yeri ve yazi odasiydi.  
Albert - evde oldugu zamanlar Hilde babasina adiyla hitap ederdi - hep büyük bir eser  
yazmayi hayal ederdi. Bir keresinde bir roman yazmaya kalkmis, ancak bu çabasi pek bir  
sonuç vermemisti. Arasira, Vatanin Dostu gazetesinde yasadiklari takim ada bölgesini anlatan  
siir ve yazilarinin yayinlandigi olurdu. Adini gazetede her görüsünde babasiyla gurur duyardi  
Hilde. ALBERT KNAG. En azindan Lil-lesand'da taninmis bir addi bu. Büyük  
büyükdedesinin adi da Albert'di.  
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Evet, ayna. Yillarca önce babasi bir kez aynaya insanin hiç bir zaman iki gözünü birden  
kirparak bakamayacagini, ancak bu pirinç aynanin bu kurala uymadigini söyleyerek dalga  
geçmisti kendisiyle. Çünkü bu ayna sihirli bir ayna demisti. Güya büyük büyükannesi bu  
sihirli aynayi evlendikten kisa bir süre sonra bir çingene kadindan satm almisti.  
Hilde defalarca aynaya iki gözünü birden kirparak bakmaya çalismis, ama hiçbir zaman  
basaramamisti. Insanin kendi gölgesinden kaçmasi kadar olanaksiz bir seydi bu. Sonunda bu  
aile yadigâri Hilde'nin olmustu. Hilde de tüm çocuklugu boyunca bu olanaksiz sanati bir kez  
olsun gerçeklestirebilmek için ugrasmis durmustu.  
Bugün biraz düsünceli olmasi normaldi. Kendi kendiyle çok mesgul olmasi da öyle. Yas^  
15...  
O an birden gözü gece masasinin üzerine ilisti. Masada bir paket duruyordu! Muhtesem bir  
camgöbegi renginde kâgitla kaplanmis, etrafi kirmizi ipek bir kurdeleyle sarmalanmis bir  
paket. Bir yasgünü hediyesinden baska ne olabilirdi bu!  
Yoksa o meshur "hediye" bu muydu? Babasinin o etrafi büyük bir sir örgüsüyle çevrili  
HEDIYESI bu olabilir miydi? Lübnan'dan gönderdigi kartpostallarda bir sürü ipucu verdigi,  
ama "kendi kendine çok güçlü bir sansür uyguladigi" için bir türlü ne oldugunu söyleyemedigi  
hediye miydi bu?  
"Büyüdükçe büyüyen" bir hediye diye yazmisti babasi. Bir yandan da yakinda bir kizla  
tanisacagini, sonra ona yolladigi kartpostallarin bir kopyasini da bu kiza gönderdigini de ima  
etmisti. Hilde annesinin agzini aramisti babasinin tüm bunlarla ne demek istedigi konusunda,  
ama annesinin de hiçbir sey bilmedigini anlamisti.  
Babasinin ima ettigi seyler arasinda en tuhafi da bu hediyenin belki "baska insanlarla da  
paylasilabilecek" bir hediye ol-  
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duguydu. Babasi bu yüzden Birlesmis Milletlerde çalisiyordu zaten. Babasinin sabit  
fikirlerinden biri de - pek çok sabit fikri vardi zaten babasinin!- BM'in tüm dünyanin  



 
yönetimini üstlenecek bir kurum olmasi gerektigiydi. "Umarim bir gün gelir, BM dünyanin  
tüm insanlarini birlestirmeyi basarir" diye yazmisti yolladigi kartlardan birinde.  
Annesi "Iyi ki dogdun Hilde!" diye sarki söyleyerek elinde . çörekler, gazoz ve Norveç  
bayragiyla gelmeden paketi açsa olur muydu acaba? Neden olmasindi, yoksa niye oraya  
konmus olsundu ki paket!  
Hilde yavasça masaya yaklasip paketi eline aldi. Epeyce agirdi da! Paketin üzerindeki karti  
okudu: "Hilde'ye babasindan 15. yasgünü için..."  
Yatagina oturup yavasça kirmizi kurdeleyi açmaya basladi. Çok geçmeden kâgidi açmaya  
geldi sira.  
Büyük bir dosyaydi bu!  
Hediye bu muydu? Bu kadar söz edilen 15. yas hediyesi bu muydu? "Büyüdükçe büyüyen" ve  
üstelik baskalariyla paylasilabilecek olan hediye bu muydu?  
Söyle bir bakinca dosyanin daktilo sayfali kâgitlarla dolu oldugunu gördü. Yazi karakterinden  
bunlarin babasinin Lübnan'a götürdügü daktiloyla yazilmis oldugunu anladi.  
Babasi koca bir kitap mi yazmisti kendisine?  
Ilk sayfada, kocaman el yazisi harflerle SOFI'NIN DÜNYASI diye yaziliydi.  
Sayfanin biraz altinda daktiloyla yazilmis su cümleler yer  
aliyordu:  
NEYSE GÜNES KARA TOPRAGA GERÇEK AYDINLANMA ODUR INSANA  
N.F.S. Grundtvig  
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Hilde sayfalan karistirmaya basladi. Ikinci sayfada ilk bölüm basliyordu. Bölümün basligi  
"Cennet Bahçesi" idi. Yataga iyice kurulup dosyayi kucagina yerlestirdi ve okumaya basladi:  
Sofi Amundsen okuldan eve geliyordu. Yolun bir kismini kiz arkadasi Jorün'le yürürken,  
robotlardan bahsetmislerdi. Jorün'e göre insan beyni gelismis bir bilgisayar gibiydi. Sofi ise  
pek emin degildi bundan. Insanin bir makineden daha öte bir sey olmasi gerekmez miydi?  
Hilde okumaya devam ettikçe her seyi, hattâ yasgününü unuttu. Ama arada sirada okudugu  
satirlarin arasinda aklina su düsünceler geliyordu:  
Babasi bir roman mi yazmisti? En sonunda yarim kalan romanini tamamlamaya karar vermis,  
bunu da Lübnan'da mi gerçeklestirmisti? Dünyanin bu kösesinde zamanin pek agir geçisinden  
yakinmiyor muydu zaten hep?  
Sofi'nin babasi da evden uzaktaydi. Bir gün karsilasacagi kiz bu olmaliydi herhalde...  



 
Bir gün gelip yokolacagini düsündügünde, yasamin ne kadar degerli oldugunu anliyordu....  
Dünya nasil meydana geldi? ... Sonuç olarak su ya da bu bir zamanlar yoktan varolmus  
olmaliydi. Ya bu mümkün müydü? Bu da dünyanin hep varolageldigini düsünmek kadar  
olanaksiz bir sey degil miydi?  
Hilde okudu da okudu. Sofi Amundsen'in Lübnan'dan bir kartpostal aldigi yere geldiginde  
yataginda heyecandan yerinde hopladi. "Hilde Möller Knag, Sofi Amundsen eliyle, Yonca  
Sokagi 3..."  
Sevgili Hilde. 15. yasini candan kutlarim. Senin de görecegin gibi sana, seni gelistirecek bir  
hediye vermek istedim. Karti  
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Sofi'ye gönderdigim için beni affet. En kolayi buydu. Sevgiler. Baban.  
Bak su utanmaza! Hilde babasinin insani kandirmayi seven biri oldugunu biliyordu ama bu  
kadarini da beklemiyordu dogrusu. Bu karti da hediye paketinin yanina koymaktansa  
hediyenin içine koymustu!  
Ya Sofi! Zavallicigin kafasi iyice karismisti:  
Niye bir baba, baska bir adrese gidecegi gün gibi ortada olan bir kart göndersindi Sofi'ye?  
Hangi baba bir yasgünü kartini böyle dolambaçli yollardan göndererek sasirtmaya kalkardi  
kizini? Böylesi nasil "en kolay" olabilirdi? Her seyden önemlisi: Sofi nasil bulabilecekti  
Hilde'nin izini?  
Evet, nasil bulabilecekti?  
Hilde ikinci bölümü okumaya basladi. Bu bölümün adi "Silindir Sapka" idi. Çok geçmeden  
gizemli kisinin Sofi'ye yolladigi mektuba gelmisti sira. Hilde nefesini tuttu.  
Neden yasadigimiz konusuyla ilgilenmek, pul toplamak kadar "rastlantisal" bir ilgi degildir.  
Bu gibi sorularla ilgilenen kisiler, insanlarin dünya varoldugundan beri tartistiklari bir seyle  
ilgilenmektedirler...  
"Sofi altüst olmustu." Hilde de. Babasi 15. yasgünü için siradan degil, çok ilginç ve heyecanli  
bir kitap yazmisti.  
Kisaca özetlersek: Bos bir silindir sapkadan bir tavsan çikar. Tavsan çok büyük oldugu için bu  
sihirbazlik numarasi milyarlarca yil alir. Tavsanin ince tüylerinin en tepesinde çocuklar  
dünyaya gelir. Bu yüzden çocuklar bu müthis sihirbazligin nasil yapildigina sasabilecek bir  
konuma sahiptirler. Ancak büyüdükçe tavsan kürkünün  
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diplerine dogru sokulurlar. Ve orada kalirlar...  
Tavsanin tüylerinin dibine dogru inmekte oldugunu hisseden tek kisi Sofi degildi. Hilde de  
bugün 15 yasina basiyordu ve kendisinin de hayatinin bundan sonraki yolunu çizme  
zamaninin geldigini hissediyordu.  
Yunanli doga filozoflari hakkindaki bölümü okudu. Babasinin felsefeyle ilgilendigini  
biliyordu. Hattâ babasi felsefenin ders planina girmesi gerektigi konusunda bir makale de  
yazmisti gazetede. "Niçin Felsefe Müfredatin Bir Parçasi Olmali?" basligini tasiyordu makale.  
Bir seferinde de konuyu veli toplantisinda açmisti. Hilde utanmisti o zaman babasindan.  
Saatine bakti. Yedi buçuk olmustu. Allahtan annesinin gelmesine daha bir saat kadar vardi.  
Öyle heyecanliydi ki So-fi'nin basina gelenler ve tüm bu felsefi sorular! "Demokritos" baslikli  
bölüme gelmisti. Önce üzerinde düsünülecek bir soruyla karsilasti: "Lego niçin dünyanin en  
müthis oyuncagidir?" Sonra da posta kutusunda "büyük, san bir zarf' buldu:  
Demokritos, dogadaki degisimlerin bir seyin gerçekten "degismesine" baglanamayacagi  
konusunda kendinden önceki filozoflarla ayni fikirdeydi. Bundan ötürü dogadaki her seyin,  
gözle görülemeyecek kadar küçük ve mutlak, hiçbir zaman degismeyen yapi taslarindan  
olustugunu varsayiyordu. Demokritos bu en küçük parçaciklara atom adini veriyordu.  
Hilde, Sofî'nin kendisinin kirmizi ipek esarbini yataginin altinda buldugu sayfaya geldiginde  
çok heyecanlandi. Demek buraya gitmisti esarbi! îyi ama bir esarp bir öykünün içine  
giremezdi ya! Bir baska yerde daha olmaliydi...  
Sokrates hakkindaki bölüm Sofi'nin gazetede "Lübnan'daki Norveçli BM taburu ile ilgili bir  
haber okumasiyla" basladi.  
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Iste tipik babasi! Norveç'te insanlarin BM'in baris için yaptiklariyla ilgilenmediginden  
yakinirdi hep. Demek kimse ilgj. lenmese bile en azindan Sofi ilgilensin istemisti. Böylece  
medyanin ilgisini kazanmis oluyordu.  
Felsefe ögretmeninden gelen mektubun sonundaki "NOT"u görünce gülümsemeden edemedi:  
Kirmizi bir ipek esarp bulacak olursan lütfen ona iyi bak. Bazen insanlarin esyalari birbirine  
karisir böyle. Okullarda da çok olur bu. Ee, bizim ki de bir felsefe okulu ne de olsa!  
Hilde merdivenlerde bir ses duydu. Gelen annesi olmaliydi. Annesi kapiyi çaldiginda, o,  
Sofi'nin bahçedeki gizli yerinde Atina'dan gelme bir video kaseti buldugunu okumaya  
baslamisti  
bile.  



 
- Iyi ki dogdun Hildeee... Iyi ki dogdun Hildeee... Iyi ki dogdun...  
Annesi merdivenleri çikarken söylemeye baslamisti sarkiyi-  
-... iyi ki dogdun, iyi ki dogdun Hilde...  
- Gir, dedi Hilde felsefe ögretmeninin Sofi'ye Akropolis'ten konusmaya baslamasini okurken.  
"Siyah, bakimli sakali" ve mavi beresiyle tipki babasina benziyordu bu adam.  
- Dogum günün kutlu olsun Hilde'çigim!  
- Himm...  
- Ama Hilde!  
- Buyur, otur söyle.  
- Ama sey yapmiyacak misin...  
- Gördügün gibi biraz mesgulüm.  
- Demek sen de 15 yasina geldin ha...  
- Hiç Atina'ya gittin mi anne?  
- Hayir... Neden?  
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- O eski harabelerin hâlâ yerinde olmasi ne ilginç degil mi? 2500 yildan beri! Harabelerin en  
büyügünün adi "Bakire'nin evi"...  
- Babandan gelen hediyeyi açtin mi?  
- Hangi hediyeyi?  
- Bana bak bakayim Hilde! Dalmis gitmissin sen... Hilde dosyayi elinden birakti.  
Annesi yatagina dogru egildi. Elindeki tepside yanan bir mum, yagli çörekler ve gazoz vardi.  
Bir de küçük bir hediye paketi. Daha fazlasini tasiyamadigi için bayragi da koltugunun altina  
sikistirmisti.  
- Tesekkürler annecigim! Çok tatlisin ama gerçekten zamanim çok az.  
- Kiliseye gitmene daha çok var.  
Hilde ancak o zaman nerede oldugunu hatirladi ve annesi tepsiyi gece masasinin üzerine  
koydu.  
- Özür dilerim annecigim. Çok fena dalmisim buna. Dosyayi gösterip sözlerine devam etti:  



 
- Babamdan...  
- Ne yazmis Hilde? Ben de en az senin kadar heyecanliyim. Aylardir agzindan dogru dürüst  
tek bir laf çikmiyordu.  
Nedense utanmisti Hilde.  
- Yok canim, yalnizca bir anlati.  
- Bir anlati mi?  
- Evet, bir anlati. Biraz da felsefe kitabi. Iste öyle bir sey.  
- Benim hediyemi de açmayacak misin?  
Aralarinda fark gözetemeyecegi için Hilde annesinin paketini de açti. Altin bir bilezikti bu.  
- Ne kadar güzel! Çok tesekkürler! Sofi kalkip annesine sarildi.  
Bir süre oturup ordan burdan sohbet ettiler.  
- Artik gidebilirsin anne, dedi Hilde biraz sonra. - Tam su  
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anda Akropolis'in tepesinde duruyor da...  
- Kim?  
- Bilmem. Sofi de bilmiyor. Bütün mesele de bu ya zaten!  
- Peki. Ise gitmem lazim zaten. Sen de biraz yesen iyi edersin. Elbisen asagida hazir.  
Sonunda annesi merdivenlerden indi ve gitti. Sofi'nin felsefe ögretmeni gibi. O da  
Akropolis'in merdivenlerinden inerek önce Areopagos tepesinde bir süre durmus, sonra da  
Atina'nin eski meydaninda tekrar ortaya çikmisti.  
Hilde eski harabelerden birdenbire bir sürü yüksek yapi yükselisini okurken hayretten  
donakaldi. Babasinin bir diger sabit fikri de, BM'e dahil tüm ülkelerin birleserek Atina'daki bu  
eski meydanin gerçek bir kopyasini yapmalariydi. Burada felsefi konular tartisilmali, ayrica  
silahsizlanma görüsmeleri ele alinmaliydi. Böyle büyük bir projenin insanlarin birlesmesine  
hizmet edecegine inaniyordu. "Petrol platformlari ve Ay'a inen uzay araçlari yapiyoruz ya,  
bunu neden yapamayalim!" diyordu.  



 
Sonra Platon'la ilgili bölüme geldi. "Ruh sevginin kanatlarinda "evine", idealar dünyasina  
dogru yola çikar. Ruh, "vücudun hapishanesinden" kurtulur..."  
Sofi çiti asip Hermes'i izlemeye kalkismis, ama bir süre sonra Hermes gözden kaybolmustu.  
Platon'u okuduktan sonra ormanda yürümeye baslamis, sonra da küçük bir gölün kenarindaki  
kirmizi bir kulübeye gelmisti. Kulübede Bjerkely'i gösteren bir resim asiliydi. Tarifine  
bakilirsa Hilde'nin Bjerkely'si olmaliydi bu. Bunun yaninda da Berkeley diye bir adamin  
resmi asiliydi. "Ne ilginç bir seydi bu!"  
Hilde elindeki koca dosyayi bir kenara birakip kitapligina gitti ve 14. yasgününde hediye  
gelen Kitap Kulübü'nün üç ciltlik ansiklopedisini açti. Berkeley... iste!  
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Berkeley, George, 1685-1753, tng. filozof ve Cloyne piskoposu. Insan bilincinin disinda  
maddi bir gerçeklik oldugu fikrini reddeder. Ona göre duyumsal algilamalarimizin kaynagi  
Tanridir. B. ayni zamanda soyut kavramlari elestirisiyle taninir. En önemli eseri: A Treatise  
Concer-ning the Principles ofHuman Knovuledge (1710). -.  
Evet, çok ilginçti! Tekrar yatagina dönüp dosyayi eline almadan önce bir süre öylece durdu  
odanin ortasinda.  
Bu iki resmi yanyana koymus olan kisi babasiydi bir bakima. Isim benzerliginden baska bir  
benzerlik söz konusu muydu acaba?  
Demek Berkeley insan aklinin disinda maddi bir gerçeklik oldugunu reddeden bir filozoftu.  
Ne acayip seylere inanabiliyordu insanlar! Öte yandan bu tür iddialarin tersini kanitlamak son  
derece zor bir isti. Bu fddia Sofi'nin dünyasina uyuyordu örnegin. Sofi'nin "duyumsal  
algilarinin" kaynagi ise Hilde'nin babasiydi.  
Okumaya devam ederse bu konuda daha çok sey ögrenecekti herhalde. Sofi'nin kendisine  
aynada iki gözünü kirparak karsilik veren kizi gördügü yere geldiginde dosyanin üzerinden  
etrafa bakip kendi kendine gülümsedi. "Sanki aynadaki kiz gözlerini Sofi'ye kirpmis gibiydi.  
Seni görüyorum, Sofi! demek ister gibiydi. Ben aynanin öbür tarafindayim."  
Bir de Sofi burada Hilde'nin yesil cüzdanim buluyordu -içindeki paralar ve diger seylerle.  
Nasil olmus da oraya gitmisti cüzdani?  
Saçma! Hilde bir an için Sofi'nin cüzdanini gerçekten buldugunu sanmisti. Ama sonra bir an  
tüm bu olanlari Sofi'nin cephesinden görmeye çalisti. Zavallicik için her sey son derece  
karmasik ve esrarengizdi.  
Ilk kez o an Sofiyle yüz yüze karsilasmis olmayi istedi. Bir  
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zaman gelip onunla tüm bu olup bitenlerin birbiriyle iliskisini konusmayi arzuladi.  
Ama simdi Sofî'nin basi dertteydi. Bir an önce kulübeden çikmasi gerekiyordu. Ve kayik da  
gölün ortasinda yüzüyordu elbette! Kayikla ilgili hikâyesini kendisine böyle animsatiyordu  
babasi.  
Hilde gazozundan bir yudum, karides salatali ekmek dili-minden de bir isirik aldi ve Platon'un  
idealar ögretisini elestiren "düzen adami" Aristoteles ile ilgili bölümü okumaya basladi.  
Aristoteles, önce duyularda varolmayan bir seyin bilinçte de varolmayacagini iddia eder.  
Platon ise önce fikirler dünyasinda varolmayan hiçbir seyin dogada varolamayacagmi öne  
sürer buna karsilik. Aristoteles, Platon'un bu tutumuyla "seylerin sayisini çiftlestirdigj-ni"  
söylüyordu.  
Hilde "bitki, hayvan, maden" oyununu bulanin Aristoteles oldugunu hiç bilmiyordu dogrusu!  
Aristoteles, doganin "odasi"ni ciddi bir sekilde düzenlemek istiyordu. Dogadaki her seyin  
degisik gruplar ve alt-gruplarda biraraya geldigini göstermeye çalisiyordu.  
Aristoteles'in kadinlar konusundaki görüslerini okuyunca hem hayal kirikligina ugradi, hem  
de kizdi. Demek insan çok akilli bir filozof olmasina ragmen bu kadar aptal olabiliyordu!  
Sofi, Aristoteles'ten esinlenip kendi "oda"sini düzenlemeye koyulmustu. Ve orada tüm diger  
ivir-zivirin arasinda, Hil-de'nin dolabindan bir ay kadar önce yokolmus olan beyaz çorabin  
tekini bulmustu! Sofi Alberto'dan gelen kâgitlari bir dosyanin içine koymustu. "Kâgitlarin  
toplami 50 sayfayi geçmisti."  
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Hilde ise dosyasinm 124. sayfasina gelmisti ki bunun içine hem Sofî'nin hikâyesi, hem de  
Alberto Knox'dan gelen "kurs mektuplari" dahildi.  
Bir sonraki bölümün basligi "Helenizm" idi. Bu bölüm Sofî'nin, üzerinde BM jipi bulunan bir  
kartpostal alisiyla basliyordu. Kart 15/6 tarihli ve "BM taburu" damgaliydi. Iste yine,  
babasinin hediyenin yaninda vermek yerine hediyenin içine koymayi tercih ettigi bir baska  
"kartpostal"di bu da:  
Sevgili Hilde! Hâlâ yasgününü mü kutlamaktasin, yoksa artik ertesi gün mü oldu? Hediyenin  
ne kadar süre dayanacagi o kadar önemli degildir. Bir anlamda tüm yasam boyu sürer. Ama  
ben yasgününü bir kez daha kutlamak istiyorum. Belki artik kartlari neden Sofi'ye yolladigimi  
anliyorsundur. Onun kartlari sana ulastiracagindan hiç kuskum yok. NOT. Annen cüzdanini  
kaybettigini anlatti. Içindeki 150 kronu ben sana veririm. Yeni ögrenci kartini da okul  
kapanmadan alabilirsin, degil mi? Sevgiler, baban.  
Iyi vallahi! Hiç yoktan 150 kronu olmustu böylece. Babasi yas-günü için yalnizca el yapmasi  
bir hediyenin yetmeyecegini düsünmüstü demek ki.  
15/6 Sofî'nin de yasgünüydü. Ama Sofî'nin takvimi henüz mayisin baslarini gösteriyordu. Bu  
tarih babasmin bu bölümü yazdigi tarih olmaliydi; Hilde'ye yolladigi "yasgünü kartpostalina"  
ise çok daha sonraki bir tarihi koymustu.  



 
Zavalli Sofi. Iste simdi de Jorün'le bulusmak üzere süper-markete dogru kosarken  
düsünüyordu:  
Hilde kimdi? Babasi nasil olup da Sofi'nin onu bulacagindan bu kadar emin olabiliyordu? Ne  
olursa olsun kartlari dogrudan kizina degil de Sofi'ye yollamasi çok anlamsiz bir seydi.  
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Hilde de Plotinos'u okurken odasinda uçmaya basladigini hissetmisti.  
Varolan her seyde tanrisal bir gizem oldugunu söylemek istiyorum. Ayçiçeginin, gelincigin  
böyle parildadigini görebiliriz. Bir kelebegin daldan havalanismda, bir baligin akvaryumda  
yüzüsünde bu sinirsiz gizemi biraz daha çok yakalariz. Ancak Tann'ya en yakinlastigi, miz  
yer kendi ruhumuzdur. Bu büyük yasam sirriyla ancak ruhumuzda birlesiriz. Evet, ender de  
olsa, kimi zaman bu tanrisal gizemin kendimiz oldugunu hissederiz.  
Hilde'nin simdiye dek okudugu en bas döndürücü bölünuolnius-tu bu. Ayni zamanda en kolay  
anlasilir bölümdü de bu: Her sey birdir ve bu "bir" de herkesin bir parçasi oldugu tanrisal bir  
gizemdir.  
Bu inanilmasi gereken bir sey degildi Hilde'ye göre. Zaten böyleydi. Sonra isteyen verseydi  
istedigi anlami "tanrisal" sözcügüne.  
Hizla bir sonraki bölüme geçti. Sofi ile Hilde 17 Mayistan önceki aksam çadirlarini alip kamp  
kurmaya gidiyorlardi. Sonra da Binbasinin Evi'ne...  
Hilde ancak bir iki sayfa okumustu ki hiddetle yerinden kalkip kolunun altinda dosyayla odayi  
arsinlamaya basladi.  
Bu kadar da olmazdi yani! Babasi Hilde'ye mayisin ilk yarisinda gönderdigi kartlarin bir esini  
ormandaki bu kulübeye koymus, sonra da kizlarin bunlari bulmasini saglamisti. Gerçekten de  
kendine gelen kartlarin tipatip esiydi bu kartlar. Babasindan gelen kartlari iki-üç kez okur,  
hepsini satiri satirina hatirlardi çünkü.  
Sevgili Hilde. Yasgününle ilgili tüm sirlardan bazen öyle patlayacak gibi oluyorum ki,  
telefonu açip sana her seyi anlatmak is-  
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tiyor, sonra kendimi durduruyorum. Bu sey büyüdükçe büyüyor. Ve sen de bilirsin ki bir sey  
büyüyüp durdukça insanin onu sirf kendine saklamasi zorlasir...  
Sonra Sofiye Alberto'dan bir mektup daha geliyordu. Bu mektup Yahudilerle Yunanlilar ve  
bu iki büyük kültür hakkindaydi. Tarihe böyle genis bir açidan bakmak Hilde'nin hosuna  
gitmisti. Okulda hiç böyle seyler ögrenmiyorlardi. Varsa yoksa ayrintilar, ayrintilar... Bu  



 
mektubu okuyup bitirdiginde Isa ve Hiristiyanliga dair yeni bir bakis edinmis oldugunu  
hissediyordu. '  
Goethe'nin, "Üçbin yillik geçmisinin hesabini yapamayan insan günübirlik yasayan insandir,"  
seklindeki sözlerinden de hoslandi.  
Bundan sonraki bölüm, Sofi'nin penceresine çarpan bir kartpostalla basliyordu. Bu da yeni bir  
yasgünü kartindan baska bir sey degildi elbette!  
Sevgili Hilde! Bu karti okurken hâlâ yasgünün mü bilmiyorum. Degilse de umarim üzerinden  
pek fazla gün geçmemistir. Sofi'nin bir-iki haftasi bizim için bir-iki hafta anlamina  
gelmeyebilir. Bense eve 24 Haziranda dönüyorum. Döndügümde bahçedeki salincaga oturup  
beraber denizi seyrederiz Hildecigim! Konusacak çok seyimiz var...  
Sonra Alberto Sofi'yi telefonla ariyor, Sofi böylece Alberto'nun sesini duyuyordu ilk kez.  
- Sanki bir savastan bahsediyor gibisiniz...  
- Buna ruhsal bir savas demek daha dogru olur. Hilde'nin ilgisini uyandirip, babasi Lillesand'a  
dönmeden önce onu bizim tarafimiza Çekmeye çalismaliyiz.  
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Bunun üzerine Sofi, bir Ortaçag rahibi kiligina girmis olan Alberto Knox'la 12. yüzyildan  
kalma bir kilisede yüz yüze geliyordu.  
Aman, kilise! Hilde saatine bakti. Saat biri çeyrek geçiyordu. Kitaba dalmis, zamani  
unutmustu!  
Kendi yasgününde kiliseyi kirmak degildi pek onu düsündüren. Onu asil huzursuz eden su  
yasgünü meselesinin kendisiydi. Kiliseye gitmemekle epeyce bir kutlamayi da kaçirmis  
oluyordu. Aman olsun, kutlamadan çok ne vardi su dünyada!  
Nasil olsa kitapta uzun bir vaaz geliyordu birazdan. Alberto da papaz rolü için tam biçilmis  
kaftandi.  
Sophia1 nin Hildegard'a görünüsünü okudugunda yeniden ansiklopediye basvurdu. Ama  
ansiklopedide ne Sophia'dan, ne de Hildegard'dan söz ediliyordu. Ne kadar da tipikti bu! Ne  
zaman kadinlar ya da kadinlarla ilgili bir sey söz konusu olsa, ansiklopedi bir Ay krateri kadar  
sessizlesiyordu. Ansiklopedileri sansürden geçiren bir "Erkekleri Koruma Birligi" filan mi  
vardi  
yoksa!  
Bingen'li Hildegard hem vaiz, hem yazar, hem doktor, hem botanikçi ve hem de  
dogalbilimciydi demek! Üstelik o, "Ortaçagda ayaklari en çok yere basan ve en çok bilimsel  



 
olanlarin kadinlar oldugunun bir simgesiydi.adeta". Ve bu kadin hakkinda Kitap Kulübü'nün  
koskoca ansiklopedisinde tek bir satir  
yoktu ha! Rezalet!  
Hilde, Tann'nin bir de "disi yani" ya da "doga analigi" olduguna inanildigini hiç duymamisti  
daha önce. Yunancada Tan-ri'nin disi yanina Sophia deniyordu demek! Sophia'yi da kayda  
deger bulmamis olacaklardi sayin ansiklopediciler!  
Ansiklopedide konuyla ilgili sayilabilecek tek bilgi, Istanbul'da, adi "kutsal bilgi" anlamina  
gelen "Aya Sofya" isimli bir kilisenin bulunduguydu. Bir baskent ve sayisiz kraliçenin  
isminin kaynagi olacak kadar önemli olmasina ragmen, bu kisi-  
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nin kadin oldugundan hiçbir yerde söz edilmiyordu. Sansür degilse neydi bu?  
Öte yandan Sofi'nin Hilde'ye "göründügü" dogruydu bir bakima. Hilde kitabi okumaya  
basladigindan beri siyah saçlariyla Sofi'yi gözünün önüne getirebiliyordu.  
Sofi neredeyse tüm bir geceyi Maria Kilisesi'nde geçirip eve geldikten sonra, ormandaki  
kulübeden alip eve getirdigi pirinç aynanin önüne geçmisti.  
Keskin hatlariyla kendi yüzü ve kendinden baskasina ait olamayacak kara, "pirasa" saçlari  
görülüyordu aynada. Ama bu yüzün arkasinda bir baska kizin yüzü daha sakliydi.  
Aniden aynadaki kiz iki gözünü birden kirpti. Sanki "ben gerçekten burada, aynanin öteki  
yüzündeyim," demek ister gibiydi. Birkaç saniye sonra ise yokoldu. ¦¦  
Hilde de kimbilir kaç kez aynada böyle kendisine bakmis, aynanin arkasinda bir baskasini  
aramisti. Ama babasi nereden biliyordu bunu? Hilde de aynanin arkasinda siyah saçli bir  
kadin düslememis miydi çogu kez? Hani büyük büyükninesi aynayi çingene bir kadindan  
aldigi için...  
Hilde dosyayi tutan ellerinin titredigini hissetti. Sofi'nin gerçekten "öteki yüzde" bir yerde  
varolduguna inaniyordu.  
Sofi, Hilde ve Bjerkely'i rüyasinda görüyordu simdi de. Hilde Sofi'yi ne görebiliyor, ne de  
isitebiliyordu. Ve iste Sofi iskelenin kenarinda altin bir kolye buluyordu. Sonra da  
uyandiginda yataginda buluyordu üzerinde Hilde'nin adinin bas harfleri de olan bu kolyeyi!  
Hilde'nin söyle bir düsünmesi gerekiyordu. Kolyesini de kaybetmemisti ya! Komodinindeki  
taki kutusunu açip bakti. Altin haç, babaannesinin Hilde'nin dogumunda taktigi altin haç  
yerinde yoktu!  
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Demek kolyesini de kaybetmisti. Iyi ama daha kendisinin haberi yokken babasi nereden  
ögrenmisti bunu?  
Dahasi, Sofi Hilde'nin babasinin Lübnan'dan gelisini de görmüstü rüyasinda. Oysa babasinin  
gelmesine daha bir hafta vardi. Sofi rüyasinda gelecegi görüyor olabilir miydi? Babasi eve  
döndügünde, Sofi'nin de bir bakima orada olacagini mi anlatmak istiyordu? Hilde'nin yeni bir  
de arkadas edinecegini yazmiyor muydu zaten...  
Hilde içinde uyanan bir anlik, ama çok net bir düsüncede Sofi'nin kâgit kalemden öte bir sey  
oldugunu hissetti. Sofi vardi.  
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Hilde tam Rönesansla ilgili bölümü okumaya baslamisken asagida, kapinin girisinde  
annesinin ayak seslerini duydu. Saatine bakti. Dört olmustu.  
Annesi kosarak merdivenleri çikip Hilde'nin odasinin kapisini açti.  
- Kiliseye gitmedin mi yoksa sen?  
- Tabii ki gittim.  
- Ama... ne giydin giderken?  
- Simdi ne giyiyorsam, o zaman da onu giydim.  
- Gecelik mi giydin yani?  
- Himmm... Maria Kilisesi'ne gittim.  
- Maria Kilisesi mi?  
- Evet, Ortaçagdan kalma tas bir kilise.  
- Hilde!  
Hilde dosyayi kucagina birakip annesine bakti.  
- Dalmis gitmisim anne. Çok üzgünüm. Ama öyle heyecanli ki okuduklarim!  
Annesi buna gülümsemeden edemedi.  
- Sihirli bir kitap bu! diye ekledi Hilde.  
- Tamam, tamam. Haydi bir kez daha öyleyse: Yasgünün kutlu olsun Hilde!  
- Aman, yasgünü tebriklerinden gina geldi artik!  



 
- Ama ben... Neyse, biraz dinleneyim de bize söyle güzel bir aksam yemegi hazirlayayim.  
Hem çilek de aldim.  
- îyi. Ben de okumaya devam edeyim.  
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Bunun üzerine annesi çikti, Hilde de okumaya devam etti.  
Sofi sehirde Hermes'in ardindan yürüyordu. Alberto'nun evinin girisinde Lübnan'dan gelen bir  
kart daha çikmista karsisina. Bu kart da 15 Haziran tarihliydi.  
Hilde kartlarin tarihindeki sistemi simdi anliyordu. 15 Hazirandan önceki kartlarin bir  
"kopya"si Hilde'ye de gelmisti. 15 Haziran tarihli kartlar ise kendisine bu dosya araciligiyla  
geliyordu.  
Sevgili Hilde. Sofi simdi felsefe ögretmeninin evine geliyor. Ya-kinda 15 yasina girecek,  
sense dün 15 yasina girdin. Yoksa bugün mü Hildecigim? Bugünse saat epey geç olmus  
olmali. Ama saatlerimiz de hep ayni gitmiyor...  
Hilde, Alberto'nun Sofiye Rönesansi, yeni bilimi, 17. yüzyil Us-çularini ve Britanya  
Empiristlerini anlattigi bölümleri okudu. Babasinin anlatinin arasina serpistirdigi  
kartpostallari ve yasgünü tebriklerini her okuyusunda çok heyecanlaniyordu. Babasi bunlari  
kimi zaman bir kompozisyon defterinin içine, kimi zaman bir muz kabugunun arasina, kimi  
zaman bir bilgisayara koyuyordu. Hiç umursamadan Alberto'nun agzindan "laf kaçirtiyor",  
Sofi'ye Hilde dedirtiyordu. Hepsinden ötesi Hermes'i de konusturup, "Yasgünün kutlu olsun  
Hilde!" dedirtiyordu.  
Babasinin kendini Tanri yerine koyarak fazla ileriye gittigi konusunda Alberto'yla ayni  
fikirdeydi. Aa kiminle ayni fikirde oluyordu gerçekte. Alberto'yabu elestiri -ya da 
özelestiridolu  
sözleri söyleten kisi de babasi degil miydi? Sonunda babasinin kendini Tanri'yla bir  
tutmasinin pek de o kadar saçma olmadigi kanisina vardi. Babasi, Sofi'nin dünyasinda herseye  
kadir bir Tanri gibiydi iste.  
Alberto Berkeley'i anlatmaya basladiginda Hilde de Sofi  
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kadar heyecanliydi. Ne olacakti simdi? Babasi hep, insan aklinin disinda maddesel bir dünya  
oldugunu reddeden bu filozofa gelindiginde önemli bir seyler olacagini sezdirmisti. Hilde  
ansiklopediye baktigi iç in önceden bir seyler ögrenmisti, Berkeley hakkinda.  
Bölüm, Sofi ile Alberto'nun pencere kenarinda dururlarken, ardinda yasgünü tebrigi mesaji  
tasiyan uçagi görmeleriyle basliyordu. O sirada da "kara bulutlar tüm sehri kapliyordu".  



 
Yani tüm soru "olmak ya da olmamak" degildir. Soru ayni zamanda ne oldugumuzdur.  
Gerçekten et ve kemikten olusmus insanlar miyiz? Dünyamiz gerçek seylerden mi olusuyor,  
yoksa akil mi bizi çevreleyen?  
Sofi'nin tirnak yemeye baslamasinda sasacak bir sey yoktu. Kendisinin böyle bir huyu olmasa  
da, onun da kendini pek iyi hissettigi söylenemezdi.  
Ve sonra bir gün gelir anlardi insan:"... bizim içinse "herse-yin kendinde nedeni" olan bu  
"ruh" Hilde'nin babasi olabilir."  
- Demek o bizim için bir tür Tanri, öyle mi?  
- Dürüst olmam gerekirse, evet. Ama bundan ötürü utanmasi gerek o ahlaksizin!  
-Ya Hilde?  
- O bir melek, Sofi.  
- Melek mi?  
- Hilde bu "ruh"un göründügü kimse.  
Bundan sonra Sofi Alberto'dan ayriliyor, kendini sokakta, yagmur firtinanin ortasinda  
buluyordu. Sofi'nin sehri kosarak geçmesinden birkaç saat sonra Bjerkeley'i de etkisi altina  
alan ayni kötü hava olmasindi bu?  
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Yarin yasgünüm, diye düsünüyordu. Tam on besinci yasina basarken hayatin yalnizca bir rüya  
oldugunu anlamak ne kadar acikliydi! Sanki bir milyon kazanmis, tam ödülü alacakken bunun  
aslinda bir rüya oldugunu anlamis gibiydi.  
Sofi islak stadyumu da kosarak geçti. Çok geçmeden kendisine dogru birinin kostugunu  
farketti. Annesiydi bu. Bu arada gökyüzün-de art arda simsekler çakiyordu.  
Nefes nefese sarilmisti simdi annnesi Sofi'ye.  
- Neler oluyor bize yavrum? diyordu annesi.  
- Bilmiyorum, derken agliyordu Sofi. - Sanki hersey kötü bir rüya gibi!  
Hilde de gözlerinin doldugunu hissediyordu. "Olmak ya da olmamak - iste bütün mesele bu."  
Dosyayi elinden yataga atip ayaga kalkti. Bir ileri bir geri odayi arsinlamaya koyuldu.  
Sonunda annesi gelip onu yemege çagirana dek pirinç aynanin karsisinda kendini seyretti.  
Annesi kapiyi çaldiginda aynanin karsisinda ne kadar zamandir durdugunu bilmiyordu. Ama  



 
bildigi bir sey varsa, o da aynadaki görüntüsünün kendisine iki gözünü birden kirpmis  
olduguydu.  
Yemek boyunca yasgünü için kendisine yapilanlara tesekkür borçlu, iyi bir aile kizi gibi  
davranmaya çalisti. Aslinda kafasi sürekli Alberto ve Sofi'yle mesguldü.  
Herseyin ardinda Hilde'nin babasinin oldugunu anlamislardi artik. Peki simdi neler olacakti?  
Aslinda anlamislardi demek de ne demekti? Hersey kurmacaydi nasil olsa. Onlarin bir sey  
anlamasini saglayan babasi degil miydi? Ne olursa olsun ortada bir sorun vardi: Sofi'yle  
Alberto herseyi "anladiklarina" göre yolun sonuna gelinmis demekti.  
Ayni durumun belki kendi dünyasi için de geçerli oldugu aklina geldiginde, bir patates cipsi  
neredeyse bogazinda kah-  
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yordu. Insanlar doganin kurallarini birbiri ardina kesfedip duruyorlardi. Tarih böyle, felsefe  
ve bilimde tüm bilinemeyenler çözülüp dururken sonsuza dek sürecek miydi? Yoksa insanlik,  
tarihinin sonuna mi yaklasmisti? Çünkü bir yandan gittikçe ilerleyen düsünce ve bilim ile  
incelen ozon tabakasi ve yakilarak yokedilen tropik ormanlar arasinda bir iliski yok muydu?  
Belki de insanlarin bilgiye susuzluguydu "ilk günahlari"?  
Bu konu öyle büyük ve öyle ürkütücüydü ki, Hilde hemen baska seyler düsünmeye çalisti.  
Üstelik babasinin yasgünü hediyesini okumaya devam ederse, bir sürü seyi daha anlardi  
kuskusuz.  
- "Dile benden ne dilersen..." diye bir baska yasgünü sarkisi söylüyordu annesi italyan  
çilekleriyle dondurmalarini yerlerken. - Simdi sen ne istersen onu yapacagiz.  
- Biraz garip gelecek ama su an tüm istedigim babamin armaganini okumaya devam etmek.  
- Pekâlâ, ama dikkat et de kendini fazla kaptirma!  
- Yok canim.  
- Belki sonra pizzalanmizi alip televizyondaki su dedektif dizisini seyrederiz...  
- Belki.  
Hilde'nin aklina Sofi'nin annesiyle konusmalari geldi. Babasi Sofi'nin annesini kendi  
annesinden esinlenerek mi yaratmisti acaba? Ne olur ne olmaz diye annesine hiç degilse  
bugün evrenin silindir sapkasindan çikarilan tavsanlardan söz etmemeye karar verdi.  
- Aklima gelmisken, dedi ayaga kalkarken. -Evet?  
- Altin haçli kolyemi bulamiyorum. Annesi anlamli anlamli bakti.  
- Kolyeni haftalarca önce iskelenin ucunda buldum. Orada düsürmüssün, seni daginik seni!  
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- Bunu babama anlattin mi?  
- Bilmem. Ha evet, galiba anlattim...  
- Peki simdi nerede?  
Annesi kalkip kendi taki kutusuna bakmaya gitti. Sonra yatak odasindan hayret dolu bir ses  
geldi. Oturma odasina geri gelen annesi:  
- Hay Allah! Su an için ben de bulamiyorum, dedi.  
- Biliyordum zaten.  
Annesine bir sarilip, yukari kendi odasina kostu. Nihayet tekrar Sofi ve Alberto'nun basina  
gelenleri okuyabilecekti. Yine yatagina oturup, koca dosyayi kucagina açti.  
Sofi ertesi sabah annesinin odasina girmesiyle uyandi. Elinde içi hediye paketi dolu bir tepsi  
tasiyordu. Bos bir gazoz sisesine bayragi koymustu.  
- Yasgünûn kutlu olsun Sofi!  
Sofi gözlerini ovusturarak kendine gelmeye çalisti. Dün olanlari hatirlamaya çalisti. Ama  
hersey bir bulmacanin parçalarini andiriyordu. Bulmacanin bir karesinde Alberto, bir  
digerinde Hilde ve Binbasi vardi. Bir baska karede Berkeley, digerinde Bjerkely yer aliyordu.  
Karelerin en siyahi o korkunç havaydi. Sofi bir sinir krizi geçirmisti neredeyse bu havada.  
Sonra annesi onu havluyla kurulamis, balli sicak süt içirip "yatirmisti". Sofi yatar yatmaz  
uyumustu.  
- Hâlâ hayattayim galiba, dedi Sofi kisik bir sesle. -Tabii hayattasin! Üstelik bugün 15 yasina  
giriyorsun.  
- Emin misin?  
- Ne demek emin miyim? Bir anne bir tanecik kizinin ne zaman dogdugundan emin olmaz  
mi? 15 Haziran 1975... saat bir buçuk. Hiç kuskusuz hayatimin en mutlu günü.  
- Herseyin yalnizca bir rüya olmadigindan emin misin?  
- Öyle de olsa, gözünü açip karsinda çörekler, gazoz ve yasgü-nü hediyeleri buldugun bir rüya  
fena bir rüya sayilmaz herhalde!  
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Annesi elindeki tepsiyi bir sandalyeye birakip kisa bir süre için yokoldu. Tekrar odaya  
geldiginde elinde bir baska tepsi vardi. Içinde çörekler ve gazoz olan bu tepsiyi Sofi'nin  
yataginin dibine birakti.  
Bundan sonrasi her zamanki yasgünü sabahlari gibi geçti. Sofi hediyelerini açti; annesi ta on  
bes yil öncesine, dogum sancilarina varana dek anilarindan bahsetti. Annesinin hediyesi bir  
tenis raketiydi. Simdiye dek hiç tenis oynamamisti ama Yonca Sokagi'ndan üç bes dakika  
ötede isterse oynayabilecegi bir tenis sahasi vardi. Babasi FM-radyolu bir mini televizyon  
göndermisti. Televizyonun ekrani bir fotograf yüzeyi kadar ya vardi, ya yoktu. Sonra ailenin  
baska fertlerinden ve aile dostlarindan hediyeler vardi.  
Bir süre sonra annesi:  
- Bugün isten izin alayim mi sence? diye sordu.  
- Hayir. Neden?  
- Dün gerçekten kendinde degildin. Böyle devam ederse seni bir psikologa göstersek  
diyordum. "  
- Gerekmez.  
- Dünkü hava miydi seni böyle etkileyen yoksa su meshur Alberto mu?  
- Ya sana ne demeli? Dün "Neler oluyor bize yavrum?" diyen sen degil miydin?  
- Bir takim acayip insanlarla bulusmak için sehirde oraya buraya gitmeni düsünerek söyledim.  
Bunda belki benim de suçum var diye...  
- Bos zamanlarimda birazcik felsefe dersi almamda kimsenin "suçu" yok. Isine gidebilirsin.  
Zaten 10'da okulda olacagiz. Ders yok. Karne alip biraz eglenecegiz o kadar.  
- Karnen nasil dersin?  
- Bilmem ama birinci dönemden daha çok pekiyi olacagi kesin. Annesi gideli pek az olmustu  
ki telefon çaldi.  
- Alo, ben Sofi Amundsen.  
- Merhaba. Benim, Alberto.  
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-Aa?  
- Binbasi yapacagini yapti yine.  
- Ne demek istiyorsun?  



 
- Dünkü havayi kastediyorum Sofi.  
- Neye inanacagimi bilemiyorum.  
- Iste bir filozofu filozof yapan da budur. Bu kadar kisa zamanda böyle çok sey ögrenmenden  
gurur duymuyorum desem yalan olur.  
- Hiçbir seyin gerçek olmamasindan korkuyorum.  
- Buna varolussal endise denir ki bu çogu zaman yeni bir hayatin esiginde oldugunu gösterir.  
- Derslere biraz ara versek iyi olacak galiba.  
- Bahçende çok kurbaga var su siralar anlasilan! Sofi gülmeye basladi. Alberto sözlerini  
sürdürdü:  
- Bence devam etmeliyiz. Ha sahi yasgünün kutlu olsun! Dersleri 24 Hazirandan önce  
bitirmeye çalismaliyiz. Zaten son ümidimiz de  
bu.  
- Ne için son ümidimiz?  
- Söyle bir oturup arkana yaslan. Bugünkü dersimiz biraz zaman  
alabilir.  
- Rahatim yerinde.  
- Descartes'i hatirliyor musun?  
- "Düsünüyorum, öyleyse varim."  
- Su an kendi yöntemsel kuskumuz içinde zor bir durumdayiz. Düsünüp düsünmedigimizden  
bile emin degiliz. Belki de biz bir düsünceden baska bir sey degiliz ki bu da insanin kendinin  
düsünmesinden oldukça farkli bir sey. Lillesand'daki kizinin yasgünü eglencesi olalim diye  
Hilde'nin babasi tarafindan yaratilmis karakterler oldugumuza inanacak yeterli kanit var  
elimizde. Öyle degil mi?  
- Evet...  
- Ama bu durum da içinde bir çeliski barindiriyor. Eger yaratilmis karakterlersek, kendi  
basimiza hiçbir seye "inanmaya" hakkimiz olamazdi. Örnegin tüm bu telefon konusmasi bir  
hayalden bas-  
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ka bir sey olmazdi.  
- O zaman bizim özgür bir irademiz olmazdi. Tüm söyleyip yaptiklarimiza Binbasi karar  
veriyor olurdu. O zaman en iyisi bu telefon Konusmasina hemen su an son vermek olurdu.  
- Hayir, hayir. Konuyu basite indirgiyorsun!  
- Niyeymis anlat o zaman!  
- Insanin rüyalarini planladigi söylenebilir mi? Hilde'nin babasi her yaptigimizin farkinda  
olabilir. Bundan kaçinmak insanin kendi gölgesinden kaçmasi kadar olanaksiz olabilir. Ama  
Binbasinin bundan sonra olacaklari her türlü ayrintisina kadar planlamis oldugu -ki ben de  
tam bu noktada bir plan kurmaya basladim- pek öyle kesin olmayabilir. Belki de olacaklara  
tam son anda yani yaraticilik aninda karar veriyordur. Iste tam böyle anlarda inisiyatifi ele  
alip kendi söyleyip yapacaklarimiza kendimiz karar verebiliriz belki. Tabii bizim bu zayif  
çikislarimiz Binbasininkilerle karsilastirilamayacak kadar güçsüz olacaktir. Onun konusan  
köpekleri, uçagin arkasina taktigi pankartlari, muzla yolladigi haberler ve firtinali havalari  
karsisinda yapacak pek bir seyimiz yok. Ama ne olursa olsun bizim de bir irademiz oldugunu  
unutmamak gerek.  
- Nasil basaracagiz bu dedigini?  
- Binbasi bizim dünyamizda olup biten herseyin farkinda, ama bu onun herseye kadir oldugu  
anlamina gelmiyor. En azindan bizim hayatimizi onun herseye kadir olmadigini varsayarak  
yasamamiz gerekiyor.  
- Anliyorum sanirim.  
- Mesele, onun haberi olmadan araya sizip sirf kendi basimiza bir sey yapabilmekte. Bu  
Binbasinin asla farkedemeyecegi bir sey olmali.  
- Biz aslinda var degilsek nasil mümkün olacak bu?  
- Varolmadigimizi kim söyledi? Mesele varolup olmadigimiz degil) ne oldugumuz ve kim  
oldugumuz. Binbasinin bölük pörçük usunda varolan kivilcimlar olsak da bu bizim kendi  
çapimizdaki varli-  
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gimizi engellemez.  
- Özgür irademizi de mi engellemez?  
- Buna da bir çare bulacagim elbet Sofi.  
- Ama Hilde'nin babasi "buna bir çare bulacagini" da biliyor.  



 
- Olabilir. Ama planimin ayrintilarini bilmiyor. Ve ben de bir Ark-himedes noktasi bulmaya  
çalisiyorum.  
- Arkhimedes noktasi mi?  
- Arkhimedes Helenistik çagin meshur bir bilginiydi. "Bana sabit bir nokta verin, dünyayi  
yerinden oynatayim" diyordu. Bizim de Binbasinin iç evreninden disariya siçrayabilmek için  
böyle sabit bir noktaya ihtiyacimiz var.  
- Epey ugrastiracaga benzer bizi bu.  
- Ama bunun için ilk önce felsefe kursumuzu tamamlamamiz gerek. O zamana dek Binbasinin  
üzerimizdeki hakimiyeti sürmek durumunda. Seni yüzyillarin içinden geçirip çagimiza dek  
getirmeme karar vermis anlasilan. Öte yandan Ortadogu'da bir yerlerden bir uçaga binip  
buraya gelmesine de sadece birkaç gün kaldi. Bjerkely'e varmadan kendimizi onun yapis  
yapis hayal gücünden kurtaramazsak bu is bitti demektir.  
- Beni korkutuyorsun...  
- Öncelikle sana Fransiz Aydinlanma Çagiyla ilgili en önemli bilgileri vermeliyim. Sonra  
Kant'i ele alip Romantik Çaga geçebiliriz. Sonra Hegel en azindan bizim için önemli bir adim  
olusturacak. On-  
. dan bahsedince Kierkegaard'in Hegel felsefesiyle atesli hesaplasmasindan söz etmemek  
olmaz. Sonra Marx, Darvvin ve Freud'dan da bahsetmeliyiz. Elimizi çabuk tutup Sartre ve  
Varolusçulugu de ele alabilirsek, bundan sonra planimizi uygulayabiliriz.  
- Bir hafta için oldukça yüklü bir program.  
- O yüzden hemen baslamaliyiz. Simdi gelebilir misin?  
- Okula gitmem gerek. Karne alip biraz eglenecegiz bugün.  
- Bosver! Eger yalnizca bir bilinçte varoldugumuz dogruysa, eglence saatinde içilen  
gazozlarla yenen ivir zivirin tadi da yalnizca  
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hayalimizde olan bir seydir nasilsa!  
- Ama karne...  
- Sofi! Ya yüz milyarlarca galaksiden birindeki bir gezegenin ufacik bir parçasindakI akil  
almaz bir evrende yasamaktasin, ya da bir Binbasinin usundaki elektromanyetik dürtülerde.  
Sense tutmus "karne"den bahsediyorsun. Utan, utan!  
- Özür dilerim.  



 
- Ama yine de okula bir ugrasan iyi edersin. Son gün okulu kirman Hilde'nin üzerinde  
olumsuz etki yapabilir. Yasgünü olmasina ragmen o okula gidiyordur mutlaka. Ne de olsa bir  
melek o!  
- Tamam öyleyse. Okuldan sonra hemen geliyorum.  
- Binbasinin Evinde bulusabiliriz.  
- Binbasinin Evinde mi?  
- Klikk...  
Hilde dosyayi birakti. Iste babasi son gün okulu kirdigi için vicdan azabi duymasini da  
saglamisti. Ne adamdi yahu!  
Bir süre oturup Alberto'nun ne tür bir kurtulma plani-yaptigini düsündü. Dosyanin son  
sayfasina baksa miydi acaba? Yok, ayip etmis olurdu o zaman. En iyisi kitabi bir an önce  
bitirmeye çalismakti.  
Önemli bir noktada Alberto'ya katiliyordu. Babasi Sofi'yle Alberto'nun basina gelecekleri  
biliyordu ama oturup yazarken her türlü ayrintiyi da önceden düsünemezdi. Kimi zaman  
içinden gelenleri bir hizla yaziyor, ne yazdiginin ise ancak sonradan farkina variyor olmaliydi.  
Iste tam bu noktalarda Sofi'yle Alberto'nun bir tür özgürlügü olabilirdi.  
Hilde tekrar Sofi'yle Alberto'nun gerçekten varolduklari duygusuna kapildi. Denizin yüzü  
kipirtisiz olsa da bu, denizin derinlerinde bir hareket olmadigi anlamina gelmez, diye  
düsündü.  
Simdi niye düsünmüstü bunu?  
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Niye düsündüyse düsünsün hiç de denizin yüzünde sayilmayacak bir düsünceydi bu!  
Sofi okulda tam anlamiyla bir yasgünü yasadi. Herkes okulun son günü oldugu için zaten tam  
bir eglence havasi içinde oldugundan kendi yasgünü de fazladan gürültülü bir biçimde  
kutlanmis oldu.  
Ögretmen son olarak iyi tatiller dileyip serbest olduklarini söyler söylemez Sofi disari firladi.  
Jorün'ün kendisini beklemesi çagrisina da hemen yapmasi gereken bir sey oldugunu  
söyleyerek karsilik verdi.  
Posta kutusunda Lübnan'dan gelen iki kartpostal duruyordu. Her ikisinde de "HAPPY  
BIRTHDAY -15 YEARS" diye yaziliydi. Hazir yasgünü kartlarindandi bunlar.  
Kartin birisi "Hilde Möller Knag, Sofi Amundsen eliyle..." adresli, digeriyse Sofi'nin  
kendineydi. Her iki kart da "BM taburu" damgaliydi.  



 
Sofi önce kendisine yollanmis olan karti okudu:  
Sevgili Sofi Amundsen! Bugün senin yasgünün oldugu için pek çok kutlanmaya layiksin. Ve  
ben de senin yasgününü candan kutlarim. Simdiye dek Hilde için yapmis olduklarin için  
sagol! Içten selamlar. Binbasi Al bert Knag.  
Sofi Hilde'nin babasinin sonunda kendisine de bir kart göndermis olmasina ne tepki  
duyacagini bilemiyordu. Bir bakima oldukça dokunakli bir seydi bu.  
Hilde'ye gelen kartta ise sunlar yaziliydi:  
Sevgili Hildecigim! Su an Lillesand'da günlerden ne, saat kaç bilmiyorum. Ama zaten pek de  
önemli degil bu. Seni yanlis tani-1 mamissam, bu sana gönderdigim son ya da sondan bir  
önceki yasgünü tebrigi olacak. Ama kitabi bitirecegim diye uykusuz  
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kalmani da istemem! Alberto birazdan Fransiz Aydinlanma düsüncelerini anlatacak ve  
özellikle yedi önemli nokta üzerinde duracak. Bunlar:  
1. Otoriteye karsi çikis  
2. Usçuluk  
3. Aydinlanma düsüncesi  
4. Kültür iyimserligi  
5. Dogaya dönüs  
6. Insancillastirilmis Hiristiyanlik  
7. Insan haklari  
Binbasinin gözünün hâlâ üzerlerinde oldugu belli oluyordu.  
Sofi eve girip pekiyilerle dolu karnesini mutfak masasinin üzerine birakti. Sonra çiti geçip  
ormana daldi.  
Gölü yine kayikla geçti. Alberto kapinin esiginde oturuyordu. Eliyle Sofi'nin yanina  
oturmasini isaret etti.  
Hava oldukça güzeldi ama küçük gölün üzerinden etrafa serin bir hava dalgasi yayiliyordu.  
Firtinali havanin etkisi henüz geçmemis gibiydi.  
- Hemen konumuza geçelim, diye söze basladi Alberto. - Hu-me'dan sonra gelen en önemli  
sistem yaraticisi Kant idi. Ancak 18. yüzyilda Fransa'da da meshur filozoflar yasadi. 18.  



 
yüzyilin ilk yarisinda felsefenin agirlikli olarak Ingiltere'de, 18. yüzyilin ortalarinda Fransa'da,  
yüzyilin sonundaysa Almanya'da hissedildigini söylemek yanlis olmaz.  
- Batidan doguya bir geçis yani...  
- Evet. Pek çok Fransiz Aydinlanmaci düsünürün ortak bir takim fikirlerine kisaca deginmek  
istiyorum. Bunlar arasinda Montes-quieu, Voltaire, Rousseau ve daha birçoklari gelir. Bu  
fikirleri yedi ana baslikta toplayacagim.  
- Tesekkürler, ne yazik ki bundan haberim var!  
Sofi Hilde'nin babasindan gelen karti gösterdi. Alberto derin bir  
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iç çekti.  
- Buna hiç gerek yoktu bence... Evet, ilk nokta otoriteye karsi ç;-kis. Fransiz Aydinlanma  
filzoflarindan bir çogu, o siralar Fransa'dan daha açik bir ülke olan Ingiltere'de bulunmuslardi.  
Burada Ingiliz doga biliminden, özellikle Nevvton ve onun evrensel fiziginden çok  
etkilenmislerdi. Ancak bunun yaninda Ingiliz felsefesi, özellikle Locke ve onun politik  
felsefesi de onlara bir esin kaynagi olusturmustu. Daha sonra bu filozoflar Fransa'da varolan  
otoritelere karsi mücadeleye giristiler. Bizden öncekilerden devraldigimiz tüm dogrulara karsi  
elestirel bir tutum takinmaliyiz, dediler. Tüm sorulara bireyin kendisi bir cevap bulmaliydi.  
Bu noktada Descartes gelenegi onlara isik tutuyordu.  
- Çünkü Descartes herseyi temelden kurmaktan yanaydi degil  
mi?  
- Evet. Otoriteye karsi çikis kilisenin, kralin ve soylularin gücüne karsi koymayi da  
içeriyordu. Bu kurumlar 18. yüzyilda Fransa'da Ingiltere'dekinden çok daha güçlüydüler.  
- Ve sonra devrim oldu.  
- Evet, 1789'da. Ancak yeni fikirler bundan daha önce ortaya çikmisti. Ikinci nokta Usçuluk.  
• Usçulugun Hume'la birlikte ortadan yokoldugunu sanmistim.  
- Hume 1776'da öldü. Bu Montesquieu'nün ölümünden yirmi yil sonrasi, 1778'de ölen  
Voltaire ve Rousseau'nun ölümünden yalnizca iki yil öncesiydi. Ve bu üç filozof da  
Ingiltere'de bulunmus, Locke'un felsefesiyle iyice tanismislardi. Locke'un yüzde yüz bir  
Empirist olmadigini hatirliyorsundur belki. Locke Tanri'ya inancin ve belli bazi ahlaki  
normlarin insan aklinda varolduguna inaniyordu. Aydinlanma felsefesinin temelini de bu  
düsünce olusturur.  
- Fransizlarin Ingilizlerden hep biraz daha fazla Usçu olduklarini  



 
da söylemistin.  
- Evet ve bu farkin kökleri ta Ortaçaga uzanir. Ingilizlerin "com-mon sense" dedikleri seye  
Fransizlar "evidence" der. Ingilizce bu  
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terim "herkesin bildigi sey" diye çevrilebilirken, Fransizca bu sözcük "(usun) açik seçik  
gördügü sey" seklinde tercüme edilebilir.  
- Anliyorum.  
- Aydinlanma filozoflarinin çogu, Sokrates ve Stoacilar gibi Antik Çag Hümanistleriyle ayni  
dogrultuda olarak insan usuna sonsuz ölçüde güveniyorlardi. Bu öyle önemli bir noktaydi ki,  
bu yüzden Fransiz Aydinlanma Çagina "Usçuluk Çagi" dendigi de olur. Yeni doga bilimi  
doganin akla uygun bir biçimde varoldugunu göstermisti. Aydinlanma Çagi filozoflari da  
kendi üstlerine düsen görevin ahlak ve dinde insan aklina uygun sarsilmaz bir temel  
olusturmak olduguna inaniyorlardi. Bu da Aydinlanma düsüncesine yol açmistir.  
- Ve bu da üçüncü noktaydi.  
- Artik genis halk tabakalari "aydinlatilmaliydi". Daha iyi bir toplumun ön kosulu buydu.  
Zorluk ve baskilarin nedeni bigisizlik ve bo-sinandi. Bu yüzden çocuklarin ve halkin  
egitimine büyük önem verilmeliydi. Egitimin bir bilim olarak gelismeye baslamasinin  
Aydinlanma Çagina rastlamasi da bir rastlanti degildir bu yüzden.  
- Okul Ortaçaga, egitbilim de Aydinlanma Çagina uzaniyor demek ki...  
- Evet, böyle denebilir. Aydinlanma düsüncesinin aniti da dev bir ansiklopedi oldu.  
Encyclopedie adiyla bilinen ve 1751 -1772 yillari arasinda 28 cilt halinde hazirlanan bu esere  
en büyük Aydinlanma filozoflari katkida bulundu. "Burada hersey var," denildi, "igne  
yapimindan top dökümüne kadar herseyi bulmak mümkün."  
- Bundan sonra kültür iyimserligigeliyor.  
- Ben konusurken su karti bir kenara birakabilir misin lütfen!  
- Özür dilerim.  
- Akil ve bilgi bir yayilmaya görsün, o zaman insanlik büyük hamleler gerçeklestirebilir,  
diyordu Aydinlanma filozoflari. Akilsizlik ve bilgisizligin "aydinlanmis" insanligin yolundan  
yokolmasi bir an meselesiydi. Bu düsünce Bati Avrupa'da bundan birkaç on yil öncesine  
kadar tümüyle geçerli olan bir düsünceydi. Bugünse her türlü  
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"gelisme"nin gerçekten iyiye yönelik olup olmadigindan o kadar emin degiliz. Ancak Fransiz  
Aydinlanma filozoflari bu tür bir "uygar, liga" karsi elestirilerini daha o zamanlar dile  
getirmislerdi.  
- Onlari dinlemeliymisiz demek ki.  
- Bazilari için ana slogan dogaya dönmek olmustu. Aydinlanma filozoflarinin "doga" ile  
kastettikleri "us"la hemen hemen ayni sey. di. Çünkü insan usu, kilise ve "uygarligin" tersine,  
doga tarafindan verilmis bir seydi. "Doga insanlarinin Avrupalilardan daha saglikli ve daha  
mutlu olduguna isaret edilirdi çogu zaman, çünkü onlar "uygar" degillerdi. "Dogaya  
dönmeliyiz" sözünün sahibi ise Rousseau idi. Çünkü doga iyiydi, insan da "dogasi geregi" iyi  
bir varlikti. Kötülügün kaynagiysa toplumdu. Rousseau çocuklarin çocukluklarini "dogal"  
safliklari içinde mümkün oldugunca uzun bir süre yasamalarini öngörüyordu. Çocuklugun  
degerinin kavranmasinin Aydinlanma Çaginda basladigini söyleyebiliriz. Bundan önceyse  
çocukluk yetiskinlige bir hazirlik olarak görülürdü. Oysa Dünya üzerinde yasayan birer  
insaniz hepimiz -çocukken çocuk olarak, yetiskinken de yetiskin.  
- Bence de.  
- Ve tabii dinin de "dogallastirilmasi" gerekiyordu.  
- Bununla ne demek istiyorlardi?  
- Din de insanin "dogal" sagduyusuyla uyumlu bir hale getirilmeliydi. Bu çagda pek çoklari  
insancillastirilmis bir Hiristiyanlik anlayisi için mücadele ettiler ki listemizdeki altinci nokta  
da bu. Öz-dekçi ve Tanri'ya inanmayan dolayisiyla tanritanimaz bir tutum takinanlar vardi  
ama Aydinlanma filozoflarinin çogu Tanri'siz bir dünyanin insan aklina uygun olmadigini  
savunuyorlardi. Dünya fazlasiyla rasyoneldi bunun için. Örnegin Nevvton da bu görüsteydi.  
Ayni sekilde ruhun ölümsüzlügüne inanmanin da akla uygun oldugu düsünülüyordu. Örnegin  
Descartes için ruhun ölümsüzlügü bir inanç meselesinden çok bir akil meselesiydi.  
- Bu nokta biraz tuhaf geldi bana. Bence bu akildan çok bir inanç  
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meselesidir tam da.  
- Ama 18. yüzyilda yasamiyorsun sen. O dönemin Aydinlanma filozoflarina göre  
Hiristiyanlik, kilise tarihi boyunca Isa'nin basit ögretilerine eklendikçe eklenen dogma ve  
ögretilerden temizlenip özüne döndürülmeliydi.  
- Ha o zaman baska!  
- Pek çoklari da Deizmi benimsiyordu.  
- O da ne?  



 
- "DeiznV'e göre Tanri dünyayi çok, çok eskiden yaratmis ancak ondan sonra kendini vahiy  
yoluyla insanlara bilinir kilmamistir. Böylelikle Tanri, kendini insanlara bir takim "dogaüstü"  
yollarla degil, doga ve onun yasalari araciligiyla duyuran "en yüce varlik" konumuna  
indirgenmistir. Böyle bir "felsefi Tanri"ya Aristoteles'te de rastlariz. Onun için de Tanri  
evrenin "ilk nedeni" ya da "ilk devindiri-cisi" idi.  
- Öyleyse geldik insan haklari konusuna...  
- Ve belki de bunlarin en önemlisine! Fransiz Aydinlanma felsefesinin genel olarak Ingiliz  
felsefesinden çok daha fazla uygulamaya yönelik oldugunu söyleyebiliriz.  
- Bu felsefelerinin sonuçlarini alip hayata geçirdikleri anlamina mi geliyor?  
- Evet. Fransiz Aydinlanma filozoflari yalnizca insanin toplumdaki yeri üzerine birtakim  
kuramsal görüsler üretmekle yetinmediler, ayni zamanda yurttaslarin "dogal haklari" için de  
aktif olarak mücadele ettiler. Bu öncelikle sansüre karsi ve basin özgürlügü için verilen bir  
mücadeleydi. Hem din, hem ahlak ve hem de politika konularinda birey istedigini düsünmekte  
ve düsüncesini dile getirmekte tümüyle özgür olmaliydi. Ayrica zencilerin köle edilmesine  
karsi ve suçlularin daha insanca bir muamele görmesi için de savasildi.  
- Bunlarin çogunun altina ben de imzami atabilirim sanirim.  
- En sonunda "bireyin dokunulmazligi" ilkesi, 1789'da Fransiz Millet Meclisi tarafindan ilan  
edilen "Insan Haklari Evrensel Bildir-  
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gesi"nde yer aldi. Bu "Insan Haklari Bildirgesi" bizim 1814'de ilan edilen Anayasamizin da  
temelini olusturur.  
- Ama dünyada pek çok insan ne yazik ki hâlâ bu haklari elde edebilmek için savasmak  
zorunda!  
- Evet, ne yazik ki! Oysa Aydinlanma filozoflarina göre tüm insanlar sirf insan olduklari için  
bir takim özgürlüklere sahipti. Bu onlarin "dogal" hakkiydi. Günümüzde de hâlâ ülkelerin  
yasalariyla uyusmayabilen "dogal haklar"dan söz etmekteyiz. Hâlâ görmekteyiz ki bireyler ya  
da halk topluluklari adaletsizlige, özgürlüksuzlüge ve baskiya karsi "dogal haklari"ni  
savunmak adina mücadele ediyorlar.  
- Ya kadin haklari?  
- 1789'daki devrim bu haklarin tüm "yurttaslar" için geçerli oldugunu öne sürüyordu. Ancak  
yurttasla kastedilen daha çok erkeklerdi. Ama tam da Fransiz Devrimi sirasinda kadin haklari  
mücadelesinin ilk örnekleri görülmeye baslanir.  
- Eh, sirasi da gelmis artik yani!  



 
- Aydinlanma filozofu Condorcetdaba 1787'de kadin haklariyla ilgili bir yazi yayimlamisti.  
Bu yazida kadinlarin da erkeklerle ayni "dogal haklar"a sahip oldugunu belirtiyordu.  
1789'daki devrim sirasinda da kadinlar eski feodal düzene karsi savasta oldukça aktif roller  
aldilar. Örnegin sonunda kralin Versaille Sarayindan kaçmasini saglayan büyük gösterileri  
baslatan kadinlardi. Paris'te bir çok kadin grubu olusturulmustu. Erkeklerin sahip oldugu  
haklarin aynina sahip olmanin yanisira, evlilik yasalari ve kadinlarin toplumsal konumlari  
konularinda da degisiklikler istiyorlardi.  
- Peki kazanabildiler mi bu haklari?  
- Hayir. Daha sonra da örnekleri pek çok kez görüldügü gibi, kadin haklari konusu bu kez de  
devrimin sicakligi içersinde gündeme gelip devrimden sonra durum sakinlestiginde  
gündemden silindi.  
-Tipik iste!  
- Fransiz Devrimi sirasinda kadin haklari için savasanlardan  
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biri de Olympe de Gouges idi. Olympe de Gouges 1791'de yani devrimden iki yil sonra  
kadinlarin haklari konusunda bir bildiri yayinladi. Ona göre "vatandaslik haklari" bildirgesi,  
kadinlarin "dogal haklan" konusuna deginmiyordu, bu yüzden o kadinlarin da erkeklerin sahip  
oldugu tüm haklara sahip olmasi gerektigini dile getirdi bu bildirisinde.  
- Ne oldu bunun sonucu?  
- Olympe de Gouges 1793'te idam edildi. Üstelik bundan sonra kadinlarin politik faaliyetlerde  
bulunmasi yasaklandi.  
- Allah kahretsin!  
- Kadin haklari mücadelesi bundan sonra gerek Fransa'da gerek tüm Avrupa'da 19. yüzyilda  
yeniden tam anlamiyla gündeme geldi. Ve yavas yavas bu mücadelenin meyveleri alinmaya  
baslandi. Ancak örnegin Norveç'te kadinlar oy hakkini ancak 1913'te elde ettiler. Hâlâ da  
dünyanin pek çok ülkesinde kadinlar haklarini elde etmek için savasiyorlar.  
- Benim de tüm kalbimle yanlarinda oldugumu bilsinler!  
Alberto susup gölü seyretmeye koyuldu. Bir süre sonra:  
- Aydinlanma felsefesiyle ilgili olarak söyleyeceklerim bunlarmis herhalde, dedi.  
- Ne demek "bunlarmis herhalde"?  
-Daha fazla söyleyecek bir seyim yokmus gibi geliyor.  
O bunlari söylerken birden gölde birseyler oldu. Gölün ortasindaki sular kaynamaya basladi  
ve sularin içinden korkunç bir dev yaratik yükseldi.  



 
- Bir deniz yilani! diye haykirdi Sofi.  
Kara yaratik ileri geri birkaç kez salindiktan sonra yeniden suyun diplerine daldi ve sonra  
hersey eski sessizligine büründü. Alberto arkasini dönmüstü.  
- Içeri girelim, dedi.  
Bunun üzerine kalkip küçük kulübeye girdiler.  
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Sofi Berkeley ve Bjerkely'i gösteren resimlerin yanina gitti. Bjer-kely'nin oldugu resmi  
göstererek:  
- Bence Hilde burda bir yerde yasiyor, dedi.  
Resimlerin arasina islemeli bir levha asilmisti. Levhada "ÖZGÜRLÜK, ESITLIK VE  
KARDESLIK" yaziyordu. Sofi Alberto'ya dönüp:  
- Bunu sen mi astin? diye sordu.  
Alberto buna çaresizlik dolu bir ifadeyle omuz silkerek karsilik verdi.  
O sirada Sofi söminenin üzerinde bir zarf durdugunu farketti. Zarfin üzerinde "Hilde ve  
Sofi'ye" diye yaziliydi. Sofi zarfin kimden oldugunu hemen tahmin etti elbette, ama artik yeni  
olan bir sey Binbasinin kendine de haber yollamaya baslamis olmasiydi.  
Zarfi açip yüksek sesle okumaya basladi:  
Sevgili Hilde ve Sofi! Felsefe ögretmeniniz anlattiklarina ek olarak Fransiz Aydinlanma  
felsefesinin BM'in bagli oldugu amaç ve ilkelere ne büyük bir temel teskil etmis oldugundan  
da söz etmeliydi. Iki yüzyil önce "Özgürlük, esitlik ve kardeslik" slogani Fransiz yurttaslarini  
biraraya getiren önemli bir slogandi. Bugün ayni sözler tüm insanligi birbirine baglamali.  
Insanligin büyük bir aile gibi olmasi bugün her zamankinden daha önemli. Bizi bizim  
çocuklarimiz, torunlarimiz izleyecek. Nasil bir dünya birakiyoruz onlara?  
Hilde'nin annesi asagidan seslenip pizzayi finna koydugunu ve dizi filmin on dakikaya kadar  
baslayacagini haber verdi. Hilde tüm okuduklarindan sersemlemis bir durumda hissediyordu  
kendini. Ne de olsa sabah altidan beri araliksiz okuyordu.  
Aksamin geri kalanini annesiyle 15. yasgününü kutlayarak geçirmeye karar verdi. Ama önce  
ansiklopedide bir seye bakmaliydi.  
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Gouges... yok. Peki De Gouges? O da yok. Ya Olympe De Gouges? Hayir, yok. Kitap Kulübü  
Ansiklopedisinde, politik faaliyetleri yüzünden idam edilen bu kadin hakkinda tek bir söz bile  
yoktu iste! Büyük bir rezalet degil miydi bu? Babasinin böyle bir kisiyi kafasindan uyduracak  
hali yoktu herhalde.  
Hilde daha büyük bir ansiklopediye bakmak için kosarak merdivenlerden asagiya indi.  
Saskinlikla kendisine bakan annesine:  
- Bir seye bakacagim da, dedi.  
- Aschehoug Ansiklopedisinin FOR V ile GP arasindaki sözcükleri içeren cildini kaptigi gibi  
tekrar odasina döndü.  
Gouges . . . iste!  
Gouges, Marie Olympe (1748- 93) Fr. yazar. Sosyal konularda yayimladigi brosürler ve  
yazdigi piyeslerle Fransiz Devrimi'nde aktif rol aldi. Devrim sirasinda tartisilan insan  
haklarinin kadinlari da kapsamasi için ugrasan ender kisilerden biridir. 1791'de "Kadin  
Haklari Bildirgesi"ni yayimlamistir. 16. Ludvvig'i savunup Robes-pierre'e saldirmak  
cüretinde bulundugu için 1793'de idam edildi. (Kaynakça: L.Lacour, "Les Origines du  
feminisme contemporain", 1900)  
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...üzerimdeki gökyüzü ve içimdeki ahlak yasasi...  
Albert Knag'dan geceyarisina dogru telefon geldi. Telefonu Hil-de'nin annesi açmisti.  
- Telefon sana Hilde. -Alo?  
- Merhaba, ben baban.  
- Delisin sen baba, saat on ikide aranir mi?  
- Yasgününü kutlayayirh demistim...  
- Bütün gün kutladin ya zaten!  
-... ve aramak için günün geçmesini bekledim.  
- Neden?  
- Hediyeni almadin mi yoksa?  
- Aldim tabii. Çok, çok tesekkür ederim.  



 
- Utandirma beni. Ne düsünüyorsun peki?  
- Harika. Bütün gün okumaktan yemek bile yemedim neredeyse.  
- Yemek yemeyi ihmal etmemelisin.  
- N'apayim, çok heyecanli!  
- Kitabin neresine geldin?  
- Sen onlara bir deniz canavari göstererek dalga geçtigin için Binbasinin Evine girdiler...  
- Aydinlanma Çagi.  
- Ve Olympe de Gouges.  
- Tahminimde pek yanilmamisim öyleyse.  
- Ne demek "yanilmamisim"?  
- Sanirim geriye tek bir yasgünü kutlamasi kaldi ve bu da  
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simdiye kadarkilerin içinde en etkileyicisi.  
- Uyumadan önce biraz daha okuyayim öyleyse.  
- Okuduklarindan bir seyler anliyor musun peki?  
- Bu bir günde... simdiye kadar okulda ögrendiklerimden daha çok sey ögrendim. Sofi'nin  
okuldan eve gelip posta kutusunda ilk zarfi bulusundan bu yana sadece bir gün geçmis  
olmasina inanamiyorum.  
- Ne kadar az zaman alabiliyor bazen her sey!  
- Ama biraz aciyorum ona. v  
- Annene mi?  
- Hayir, Sofi'ye tabii ki. -Ya...  
- Kafasi iyice karisiyor zavallinin.  
- Ama o... o yalnizca bir...  
- O yalnizca uydurulmus bir kitap kahramani diyeceksin, degil mi?  
- Evet, öyle bir sey.  



 
- Bence Alberto ve Sofi varlar.  
- Bunlari eve gelince konusuruz. -Olur.  
- Sana iyi günler öyleyse.  
- Ne dedin?  
- Pardon, iyi geceler diyecektim.  
- Sana da iyi geceler.  
Hilde yarim saat kadar sonra yatagina uzandiginda disarisi hâlâ öyle aydinlikti ki bahçe ve  
koy oldugu gibi görünüyordu. Yilin bu mevsiminde hava hiç kararmazdi.  
Ormandaki küçük bir kulübenin duvarinda asili olan bir resmin içinde olmanin nasil olacagini  
düsündü bir süre. Bu resmin içinden bakip disandakileri görmek mümkün olur muydu?  
Uyumadan önce büyük dosyadan birkaç sayfa daha okudu.  
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Sofi, Hilde'nin babasindan gelen mektubu tekrar söminenin üzerine  
koydu.  
- Su BM meselesi gerçekten çok önemli olabilir, dedi Alberto, -ama anlattiklarima böyle  
müdahale etmesinden hoslanmiyorum.  
- Bence bu kadar önemseme.  
- Su andan itibaren deniz yilani ve bu gibi olaganüstü olaylari görmemezlikten gelecegim. Su  
camin kenarina oturalim ve sana Kant'i anlatmaya baslayayim.  
Sofi iki koltugun arasindaki küçük sehpada bir gözlük durdugunu farketti. Gözlügün camlari  
kirmiziydi. Günes gözlügü müydü acaba?  
- Saat ikiye geliyor, dedi Sofi. - Saat besten önce evde olmaliyim. Annemin yasgünüm için  
birtakim planlari vardir mutlaka.  
- Üç saatimiz var öyleyse.  
- Hemen baslayalim.  
- Immanuel Kant 1724'de Dogu Prusya'daki Königsberg kentinde bir saracin oglu olarak  
dünyaya geldi. 80 yasinda ölene dek hemen hemen tüm ömrünü burada geçirdi. Ailesi koyu  
Hiristiyandi. Onun da felsefesinin önemli temellerinden birini kendi dinsel inanci olusturur.  
Berkeley gibi o da Hiristiyanlik inancinin temellerini korumak gerektigine inaniyordu.  



 
- Berkeley'den yeterince bahsettik, sagol!  
- Kant ayrica simdiye kadar bahsettigimiz filozoflar içinde üniversitede felsefe profesörü  
olarak çalisan ilk filozoftu.  
- Felsefe profesörü mü?  
- Günümüzde "filozof" sözcügü iki anlamda kullanilmaktadir: "Filozof" diye öncelikle kendi  
felsefi sorularina yanit arayan kisiye denir. Öte yandan, kendi felsefesini kurmamis olmakla  
beraber felsefe tarihinde uzmanlasmis kisiye de "filozof" denir.  
- Kant bu ikinci türden bir filozof muydu?  
- Kant her ikisi de idi. Yalnizca baska filozoflarin düsünceleri konusunda uzmanlasmis bir  
profesör olsaydi, felsefe tarihinde bugün  
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sahip oldugu yeri almamis olurdu. Oysa Kant'in kendinden önceki felsefi gelenegi çok iyi  
tanimasi son derece önemlidir. Kant hem pescartes ve Spinoza gibi Usçulari, hem de Locke,  
Berkeley ve Hume gibi Empiristleri gayet iyi biliyordu.  
- Berkeley'den söz etmemeni rica etmistim.  
- Hatirlayabilecegimiz gibi usçular, tüm insan bilgisinin temelinde usun oldugunu öne  
sürüyorlardi. Empiristler ise dünya hakkindaki tüm bilgileri duyular araciligiyla edindigimizi  
söylüyorlardi. Hume, ayrica, salt duyumsal izlenimlerle ulasabilecegimiz sonuçlarin sinirli  
oldugunu dile getiriyordu.  
- Kant bunlarin hangisiyle ayni görüsteydi?  
• Kant'a göre bunlarin ikisinde de dogru ve yanlis yanlar vardi. Herkesin yanit aradigi soru,  
dünya hakkinda ne bilebilecegimizdi. Bu felsefi proje Descartes'tan sonraki tüm filozoflarin  
ortak projesi olmustu. Ortaya iki olasilik konuyordu: Dünya duyularimizla algiladigimiz  
gibidir, ve dünya usumuza göründügü gibidir.  
- Kant ne diyordu?  
- Kant, dünyayi algilamamizda hem "duyu"lann hem de "us"un rol oynadigini söylüyordu.  
Usçularin usun rolünü, Empiristlerinse duyumsal izlenimlerin rolünü fazla abarttigini  
düsünüyordu.  
- Bir örnek vermezsen her sey sözden ibaret kalacak.  
- Kant, esas olarak dünya hakkindaki bilgilerimizin duyumsal izlenimlerimiz yoluyla olustugu  
konusunda Hume ve Empiristlerle ayni fikirdedir. Ancak -ki bu noktada elini Usçulara uzatir  



 
usumuzun da etrafimizdaki seyleri nasil algiladigimizi büyük ölçüde belirledigini söyler. Yani  
insan akli dünyayi algilayista önemli bir rol oynar.  
- Örnek miydi bu?  
- Peki, küçük bir deney yapalim. Su masadaki gözlügü getirebilir ¦nisin? Hah, iste orada.  
Simdi gözlügü tak bakalim!  
Sofi gözlügü takti. Bir anda etrafindaki her sey kirmiziya büründü. Açik renkler açik kirmizi,  
koyu renkler koyu kirmizi oldu.  
- Ne görüyorsun?  
369  
SOFt'NtN DÜNYASI  
- Demin gördüklerimi aynen görüyorum, ama simdi her sey kirmizi.  
- Çünkü bu gözlük senin gerçekligi algilayisini belirliyor. Gördü, gün her sey senin disindaki  
dünyadan kaynaklaniyor, ancak bunlari nasil gördügünü gözlük belirliyor. Sen simdi dünyayi  
kirmizi olarak algilasan da, dünyanin kirmizi oldugu söylenemez.  
-Tabii ki...  
- Simdi ormanda dolassan veya Kaptan Viraji'na bir uzan san, simdiye dek gördügün her seyi  
yine görürsün ama bir farkla: simdi her sey kirmizidir.  
- Gözlügü çikarmadigim sürece...  
- Iste Sofi, Kant da tam bu sekilde aklimizin isleyisini belirleyen birtakim kosullarin oldugunu  
ve bu kosullarin tüm deneyimlerimizi belirledigini söylüyordu.  
- Ne tür kosullarmis bunlar?  
- Gördügümüz her seyi öncelikle zaman ve uzamdaki olgular olarak algilariz. O "zaman" ve  
"uzam"i insanin iki tür "görü biçimi" olarak görüyordu. Ve aklimizdaki bu iki "biçim"in her  
türlü deneyimden önce geldiginin altini çiziyordu. 8u, su anlama geliyor: Seyleri zaman ve  
uzamdaki olgular olarak algilayacagimizi o seyleri algilamadan önce bilebiliriz. Çünkü aklin  
"gözlükleri"nî çikarmamiz mümkün degildir.  
- Yani Kant zaman ve uzamdaki seyleri algilamanin dogustan gelme bir özellik oldugunu mu  
söylüyordu?  
• Bir bakima öyle. Aslinda neyi gördügümüz Hindistan'da ya da Grönland'da dogup büyümüs  
olmamiza göre degisir. Ama dünyanin neresinde olursak olalim dünyayi zaman ve uzamdaki  
süreçler olarak algilariz. Öncelikle bunu söyleyebiliriz.  



 
- Peki ama zaman ve uzam bizim disimizdakiseyler degil mi?  
- Hayir. Kant'a göre zaman ve uzam, insanin bir parçasidir. Zaman ve uzam dünyaya degil,  
bizim kavrayisimiza ait özelliklerdir.  
- Bu çok degisik bir düsünce.  
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- Yani insan bilinci edilgin bir biçimde disaridan izlenimler almakla yetinen bir "levha"  
degildir. Bilinç dünyayi algilayisimizi belirler ve bunda etkin bir rol oynar. Suyu cam bir kaba  
koydugumuzda, suyun kabin biçimini alisina benzer bu. Algilarimiz da "görü biçim-|erimiz"in  
seklini alirlar.  
- Anliyorum sanirim.  
- Kant yalnizca bilincin seylere göre degil, seylerin de bilince göre biçimlendigini öne  
sürüyordu. Kant bu görüsünü, insanin bilgisi konusunda "Copernikusçu bir dönüm noktasi"  
diye adlandiriyordu. Çünkü onun bu görüsü, o zamana dek inanildigi gibi Günes'in Yer'in  
etrafinda degil, Yer'in Günes'in etrafinda döndügünü ileri süren Copernikus'unki kadar kökten  
bir degisiklik barindiran bir görüstü.  
- Simdi Kant'm neden hem Usçulara hem de Empiristlere biraz hak verdigini anliyorum.  
Usçular deneyimlerin anlamini unutuyor, Empiristler de usun dünyayi algilayisimizdaki  
rolünü görmüyorlardi.  
- Hattâ Hume'un insanlarin deneyerek kavrayamayacaklarim öne sürdügü nedensellik  
yasasinin kendisi de Kant'a göre insan aklinin bir parçasiydi.  
- Nasil yani?  
- Hatirlayacagin gibi Hume dogadaki her olayin ardinda hep bir nedensellik iliskisi  
bulusumuzun aliskanliklarimizdan kaynaklandigini söylüyordu. Çünkü biz beyaz topun  
hareket nedeninin siyah topun çarpmasi oldugunu duyumsayamazdik. Bu yüzden de siyah  
topun beyaz topu her zaman harekete geçirecegini kanitlamamizin olanagi yoktu.  
- Hatirliyorum, evet.  
- Oysa Kant, Hume'a göre asla kanitlayamayacagimiz bu seyin insan aklinin bir özelligi  
oldugunu söyler. Insan akli her seyi bir neden etki iliskisi içinde algiladigi içindir ki  
nedensellik yasasi her zaman geçerlidir.  
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- Yine de bence nedensellik yasasi biz insanlarda degil dogada bulunur.  
- Kant'a göreyse insanlardadir. Öte yandan Kant, dünyanin "kendinde" nasil bir sey oldugunu  
bilemeyecegimiz konusunda Hu-me'la ayni fikirdedir. Dünyanin "benim için" -yani tüm  
insanlar için-nasil oldugunu bilebiliriz. Kant'in felsefeye en önemli katkisinin "das Ding an  
sich" ile "das Ding für mich" arasinda koydugu bu ayrim oldugu söylenebilir.  
- Almancam pek iyi sayilmaz!  
- Kant "seyin kendisi" ile "seyin görüneni" arasinda önemli bir ayrim koyar. "Seyin  
kendisi"ne dair kesin bir bilgimiz olamaz. Yalnizca "seyin görüneni"ni bilebiliriz. Buna  
karsilik insan aklinin seyleri nasil kavradigini deneyime dayanmaksizin söyleyebiliriz.  
- Gerçekten söyleyebilir miyiz?  
- Sabah evden çikmadan önce o gün neler görecegini, basina neler gelecegini bilemezsin.  
Ama görüp yasayacaklarini zaman ve uzamdaki olaylar olarak algilayacagini bilebilirsin.  
Ayrica bilincinin bir parçasi olarak her zaman beraberinde tasidigin nedensellik yasasinin  
daima geçerli olacagindan emin olabilirsin.  
- Ve böyle degil baska türlü de yaratilmis olabilirdik, öyle mi?  
- Evet, bambaska bir algi mekanizmamiz olabilirdi. Bambaska bir zaman ve uzam duygumuz  
olabilirdi. Üstelik etrafimizdaki seylerin nedenini arastirmak gibi bir özelligimiz de  
olmayabilirdi.  
- Bir örnek verebilir misin?  
- Odanin ortasinda bir kedi düsün. Odanin içine bir top yuvarla-sak kedi ne yapar?  
- Hep yaptigim seydir bu. Ne yapacak, topun arkasindan kosar.  
- Pekâlâ, ya sen olsan odadaki. Önünden birden bir top yuvar-lansa sen ne yapardin?  
Arkasindan mi kosardin?  
- Her seyden önce dönüp topun nerden geldigine bakardim.  
- Evet, çünkü sen bir insansin. Insan oldugun için de her olayin nedenini bulmak istersin.  
Nedensellik yasasi senin bir parçandir.  
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- Gerçekten mi?  
- Hume doga yasalarini ne duyumsayabilecegimizi, ne de kanitlayabilecegimizi söylüyordu.  
Bu görüs Kant'i huzursuz ediyordu. Ama o bu yasalarin mutlak geçerliliginin  
gösterilebilecegini, çünkü sonuçta bu yasalarin insan aklinin algilayisi için geçerli oldugunu  
öne sürüyordu.  
- Küçük bir bebek de topun nereden geldigini merak eder mi?  



 
- Belki etmez. Ama Kant'a göre henüz duyulariyla algiladiklarinin sayisi sinirli olan çocukta  
akil da tam anlamiyla gelismemistir. Bos bir akildan da söz edilemez, degil mi?  
- Ilginç bir sey olurdu bos bir akil!  
- Öyleyse simdi bir özet yapalim. Kant'a göre insanin dünyayi algilayisini belirleyen iki tür  
kosul vardir. Birincisi duyularimizla algilamadan önce hakkinda bir sey bilemeyecegimiz dis  
kosullar ki buna bilginin maddesi diyebiliriz. Ikincisi de örnegin her seyi zaman ve uzamdaki  
olaylar ve kesin nedensellik yasalari içerisindeki süreçler olarak algilayisimizdaki gibi insanin  
içinde olan kosullar ki buna da bilginin biçimi diyebiliriz.  
Alberto ile Sofi bir süre öylece oturup camdan disarisini seyrettiler. Sofi birden gölün karsi  
tarafinda, agaçlarin arasinda yürüyen bir kiz gördü.  
- Bak! dedi Sofi. - Kim ki bu kiz?  
- Hiçbir fikrim yok.  
Kiz birkaç saniye sonra gözden kayboldu. Kizin basinda kirmizi bir sey oldugu Sofi'nin  
dikkatini çekmisti.  
- Ne olursa olsun bu tür seylerin konumuzu dagitmasina izin vermemeliyiz.  
- Devam et öyleyse.  
- Kant'a göre insanin bilebilecekleri sinirlidir. Bu sinirlari koyanin aklin "gözlükleri" oldugu  
da düsünülebilir.  
- Nasil yani?  
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- Kant'tan önceki filozoflarin gerçekten "büyük" felsefi problemlerle ugrastigini  
hatirliyorsundur - insanin ölümsüz bir ruhu olup olmadigi gibi, Tanri'nin varolup olmadigi  
gibi, doganin kendinden küçük parçalara bölünemeyen parçaciklardan olusup olusmadigi gibi  
ya da evrenin sonlu mu yoksa sonsuz mu oldugu gibi...  
-Evet.  
- Kant'a göre insan bu tür sorulara kesin bir yanit getiremez. Tabii bu onun bu tür sorulari  
görmezden geldigi anlamina gelmiyor. Tam tersine, çünkü böyle sorulari reddedip görmezden  
gelseydi gerçek bir filozof sayilmazdi.  
- O ne yapti peki?  



 
- Biraz sabirli ol bakalim. Kant böyle sorular karsisinda aklin bilinebilenin sinirlarinin  
ötesinde düsünmek durumunda kaldigina inaniyordu. Öte yandan tam da bu tür sorulara yanit  
aramaktir insanin dogasinda -ya da aklinda- olan. Ama örnegin evrenin sinirli mi yoksa  
sinirsiz mi olduguna yanit ararken, aslinda bizim de küçük bir parçasi oldugumuz bir bütüne  
yanit aramaktayiz. Dolayisiyla bu bütünü hiçbir zaman tam anlamiyla bilemeyiz.  
- Neden bilemeyiz?  
- Kirmizi gözlükleri taktiginda evren hakkindaki bilgimizi iki seyin belirledigini söylemistik.  
- Evet, duyular ve us.  
- Dogru. Bilgimizin maddesi duyular yoluyla gelir ve bu madde usun özelliklerine göre  
biçimlenir. Örnegin bir olayin nedenini sormak usun bir özelligidir.  
-Topun neden yuvarlandigini sormak gibi...  
- Evet. Ama evrenin nereden geldigini merak edip buna olasi yanitlar getirdigimizde usumuz  
bir anlamda bosta çalismaya baslar. Çünkü usun o zaman "isleyecegi" hiçbir duyu maddesi,  
yararlanabilecegi hiçbir deneyim yoktur. Çünkü kendimizin de küçük bir parçasini  
olusturdugu bu büyük gerçekligi hiçbir zaman duyumsamami-sizdir.  
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- Yani yuvarlanan topun bir parçasiyizdir. O yüzden de nereden geldigimizi bilemeyiz.  
- Ancak topun nereden geldigini sormak her zaman insanin vazgeçilmez bir özelligi olacaktir.  
Bu yüzden sorar da sorariz, en uç sorulara yanit getirebilmek için ugrasirda ugrasiriz. Ama bu  
sorulara hiçbir zaman kesin yanit getiremeyiz, çünkü bir nokta gelir ve usumuz bu noktada  
bosta çalismaya baslar.  
- Sagol, bu duyguyu çok iyi biliyorum!  
- Kant'a göre, bu tür büyük sorulara yanit olarak her zaman birbirinin Karsiti görüsler ortaya  
çikabilir ve insan usu bu görüslerin ikisini de dogru, ikisini de yanlis bulabilir.  
- Örnek lütfen!  
- Evrenin bir baslangici oldugunu öne sürmek, evrenin bir baslangici olmadigini öne sürmek  
kadar anlamlidir. Ama usun bu iki olasiligi da degerlendirmesi olanaksizdir. Evrenin her  
zaman varoldugunu iddia edebiliriz, ama bir sey baslangiçsiz varolabilir mi? Olamaz dersek,  
bir öncekj görüsün tam karsisinda yer almis oluruz. Evrenin bir baslangici olmali dersek, bir  
durumdan bir baska duruma degisimi kastetmedigimiz sürece bu baslangicin yokluk oldugunu  
öne sürmek durumunda kaliriz. Ama bir sey yoktan varolabilir mi hiç Sofi?  
- Haklisin. Her iki olasiligi da kavramak olanaksiz görünüyor. Ama yine de bunlardan biri  
dogru, digeri yanlis olmali.  
- Demokritos ve diger özdekçilerin, doganin çok küçük yapi taslarindan olustugunu öne  
sürdüklerini hatirliyorsundur. Öte yandan digerleri, örnegin Descartes, uzantisal gerçekligin  



 
her zaman kendinden küçük parçalara bölünebilecegini söylüyordu. Peki hangisi hakliydi  
sence?  
- Ikisi de hakliydi... veya ikisi de haksizdi.  
- Pek çok filozof özgürlügün insanin en önemli özelliklerinden biri oldugunu öne sürmüstü.  
Öte yandan Stoaci filozoflar ve Spinoza gibi digerleri, her seyin doganin zorunlu yasalarinca  
yönetildigini  
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söylüyorlardi. Kant'a göre bu soru da insan usunun kesin yanit getiremeyecegi sorulardan  
biriydi.  
- Her iki yanit da esit ölçüde akla uygun ve esit ölçüde akla aykh ri.  
- Ve Tanri'nin varligini usumuzla kanitlamaya kalktigimizda da yetersiz kalmaya  
mahkumduk. Bu noktada Usçular, örnegin Descar-tes, içimizde "mükemmel bir varlik" fikri  
varsa Tanri'nin da varolmak zorunda oldugunu söylüyorlardi. Aristoteles ve Aquino'lu  
Thomas gibi digerleriyse Tanri'nin varlik nedenini her seyin bir ilk nedeni olmasi gerektigine  
baglayarak kanitlamaya çalisiyordu.  
- Kant'in görüsü neydi?  
- O her iki kaniti da reddediyordu. Ne us ne de deneyim Tanri'nin varoldugunu kanitlamaya  
yetmezdi. Çünkü us için Tanri'nin varligi esit derecede akla uygun ve akla aykiri..  
- Ama sen sözlerine Kant'in Hiristiyanlik inancinin temellerini korumak gibi bir amaci  
oldugunu söyleyerek baslamistin...  
- Evet, Kant dine yeni bir boyut kazandirdi. Deneyimin ve usun yetersiz kaldigi noktada  
olusan boslugu ancak dinsel inanç doldurabilirdi.  
- Hiristiyanligi böyle diyerek mi kurtardi?  
- Istersen böyle de diyebilirsin. Bu arada Kant'in Protestan oldugunu belirtmekte yarar var.  
Reformasyondan itibaren Protestan kilisesinin en basta gelen öz^liigi inanca dayali olmasi  
olmustur. Katolik kilisesi ise ta Ortaçagin baslarindan beri, mantigin inanci destekleyecegine  
inanmistir.  
- Anliyorum.  
- Ancak Kant bu tip sorularin insanin inancina birakilmasi gerektigini söylemekten daha da  
ileriye giderek, insanin ölümsüz bir ruhu oldugunu, Tanri'nin varoldugunu ve insanin özgür  
bir iradesi oldugunu varsaymanin insan ahlaki için gerekli oldugunu öne sürmüstür.  
- O zaman o da Descartes gibi yapmis oluyor. Önce neyi anlayip  
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neyi anlayamayacagimiz konusunda son derece elestirel davranip, sonra isin içine Tann'yi  
filan sokup kaytariyor.  
- Ama Descartes'la aralarinda önemli bir fark var. Descartes'i bu noktaya usu getirirken, Kant'i  
inanci getiriyor. Kant ruhun ölümsüzlügüne, Tanri'nin varligina ve insanlarin özgür bir iradesi  
olduguna inanmayi pratik sayiltilar olarak adlandirir.  
- Ne demek bu?  
- "Öyle saymak" kanitlanamayacak bir seyi öne sürmek anlamina gelir. "Pratik sayitti" ile  
Kant, insan "pratigi" yani insan ahlaki için öyle sayilmasi gereken seyleri kasteder. "Tanri'nin  
oldugunu varsaymak insan ahlaki için gereklidir," der.  
O anda kapi çalindi. Sofi hemen ayaga kalkti, ama Alberto'nun duruma kayitsiz davrandigini  
görünce duraladi ve sordu:  
- Kapiyi açmaliyiz, degil mi?  
Alberto omuzlarini silkti ama sonra o da ayaga kalkti. Kapiyi açtiklarinda, üzerinde beyaz  
yazlik elbiseler ve basinda kirmizi bir baslikla bir kizin durdugunu gördüler. Az önce gölün  
öteki tarafinda gördükleri bu kiz olmaliydi. Kiz bir elinde içi yiyecek dolu bir sepet tasiyordu.  
- Merhaba! dedi Sofi. - Kimsin sen?  
- Kirmizi Baslikli Kiz oldugumu görmüyor musun? Sofi dönüp Alberto'ya bakti. Alberto  
basini salladi ve:  
- Ne dedigini duydun, dedi.  
- Ninemin ormandaki kulübesini ariyorum, dedi kiz. - Ninem yasli ve hasta. Ben de ona biraz  
yemek götürüyorum.  
- Ninen burda degil, dedi Alberto. - Haydi yoluna bakalim! Alberto'nun bunu söylerken eliyle  
yaptigi hareket Sofi'ye tipik  
sinek kovma hareketini hatirlatti.  
- Ama ben bir mektup getirmistim, diye sözlerini sürdürdü Kirmizi Baslikli Kiz.  
Böyle deyip sepetinden bir zarf çikardi ve zarfi Sofi'ye uzatti. Ar-  
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dindan hoplaya ziplaya uzaklasti.  



 
- Kurda dikkat et! diye bagirdi ardindan Sofi.  
Alberto çoktan içeri girmisti. Sofi de içeriye girdi ve yine eskisi  
gibi oturdular.  
- Vay canina! dedi Sofi. - Düsünsene, Kirmizi Basltkli Kiz'dt gelen!  
- Ve de onu uyarmanin hiçbir faydasi yok. Yine her zamanki gibi ninesinin evine gidecek ve  
yine kurt onu yiyecek. Hiçbir zaman ögrenecegi yok; bu sonsuza dek böyte sürecek!  
- Ama ben ninesine gelmeden önce baska bir kulübenin kapisini çaldigini hiç duymamistim  
simdiye dek.  
- Bu yalnizca bir ayrinti, Sofi.  
Sofi zarfa bakti. Üzerinde "Hilde'ye" diye yaziyordu. Zarfi açip yüksek sesle okudu:  
Sevgili Hilde! Insan beyni bizim anlayabilecegimiz kadar basit olsaydi, onu anlayamayacak  
kadar aptal olmamiz gerekirdi. Sevgiler, baban.  
Alberto basini salladi.  
- Dogru. Kant da buna benzer bir sey söylerdi herhalde. Ne oldugumuzu anlamayi  
bekleyemeyiz. Bir bitki ya da bir böcegi tam anlamiyla anlayabiliriz belki ama kendimizi asla  
anlayamayiz. Tüm evreni anlayabilecegimizi ise hiç umamayiz.  
Sofi kartta yazili ilginç cümleyi bir kaç kez daha okumak ihtiyacini hissederken Alberto  
sözlerini sürdürdü:  
- Deniz yilanlarinin filan konumuzu dagitmasina izin vermeyecektik. Simdi de bugünlük  
dersimize son vermeden önce Kant'in ahlak konusundaki görüslerinden sözedecegim.  
- Acele et, birazdan eve gitmem gerek!  
- Hume'un usumuz ve duyularimizin bize saglayabilecekleri konusundaki süpheciligi, Kant'i  
yasamin en önemli sorularini en bas-  
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tan ele almaya zorladi. Ahlak da bu konulardan biriydi.  
- Hume neyin dogru neyin yanlis oldugunu kanitlamanin olanaksiz oldugunu söylüyordu.  
Çünkü "-dir"li cümlelerden "-meli"li cümlelere varamazdik.  



 
- Hume'a göre dogru ile yanlis arasindaki farki belirleyen sey ne aklimiz ne de  
deneyimlerimizdi. Buna yalniz ve yalniz duygularimizla karar verebilirdik. Bu temel Kant'a  
yeterli görünmüyordu.  
- Tahmin edebiliyorum.  
- Kant dogru ile yanlis arasinda gerçekten bir fark olduguna inaniyordu. Dogru ile yanlisi  
ayirdedebilmenin insan aklina has oldugu konusunda Usçularla ayni fikirdeydi. Herkes dogru  
ile yanlisin ne oldugunu bilirdi; bunu yalnizca ögrendigimiz için degil, bu bilgiyle  
dogdugumuz için bilebilirdik. Kant'a göre her insan "pratik bir us "a, yani ahlak açisindan  
neyin dogru neyin yanlis oldugunu belirleyen ussal bir yetenege sahipti.  
- Ve bu da dogustan gelme bir özellikti öyle mi?  
- Usun tüm diger yetenekleri gibi dogruyu yanlistan ayirt edebilme yetenegi de dogustan  
gelmedir. Tüm insanlar örnegin her seyin bir nedeni oldugunu düsünmek gibi ayni zihinsel  
özelliklere sahip olmakla beraber, ayni evrensel ahlak yasasina tabidirler. Bu ahlak yasasi  
tipki fiziksel doga yasalari gibi her sey ve herkes için geçerlidir. 7 arti 5'in 12 ettigi ya da her  
seyin bir nedeni oldugu nasil usumuz için genel geçer bir dogruysa, bu yasa da ahlak  
anlayisimiz için öyle geçerlidir.  
- Ne diyor peki bu ahlak yasasi?  
- Bu yasa her türlü deneyimden önce geldigi için "biçimsel"dir. Yani belli birtakim ahlaki  
seçeneklere bagimli degildir. Tüm toplumlar ve tüm zamanlardaki herkes için geçerlidir. Yani  
su veya bu durumla karsilastiginda ne yapman gerektigini degil, her türlü durumda nasil  
davranman gerektigini anlatir.  
- Peki ama belli durumlarda nasil davranman gerektigini söyle-meyen evrensel bir ahlak  
yasasi ne ise yarar ki?  
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- Kant ahlak yasasini kesin bir buyruk (kategorik imperatif) olarak tanimlar. Ahlak yasasi  
"kesin"dir demekle, bunun her türlü durumda geçerli oldugunu kasteder. Yasa ayni zamanda  
"zorunludur" yani "buyurgandir" ya da kaçinilmazdir.  
- Demek öyle...  
- Kant bu "kesin buyrugu" farkli biçimlerde tanimlar. Öncelikle baskalarina öyle  
davranmalisin ki bu davranisinin genel geçer bir yasa olmasini isteyebilesin, der.  
- Yani bir sey yaparken baskalarinin da ayni durumda benim gibi yapmalarini istedigimden  
emin olmaliyim.  
• Evet. Ancak o zaman içindeki ahlak yasasina uygun davraniyorsun demektir. Kant bu "kesin  
buyrugu" bir insani hiçbir zaman bir araç olarak görmeyip her zaman kendi basina bir amaç  
olarak görmek gerektigi seklinde de dile getirir.  



 
- Yani insanlari birtakim çikarlar ugruna "kullanmamaliyiz".  
- Evet, çünkü diger insanlar da kendi basina birer amaçtirlar. Ayrica bu yalnizca baskalari için  
degil, insanin kendisi için de geçerlidir. Insan kendisini de bir amaca ulasmak için bir araç  
olarak kullanmamalidir.  
- Bu biraz da "baskalarina sana davranilmasini istedigin gibi davran" diye bildigimiz "altin  
kural"i hatirlatiyor.  
- Evet, bu da tüm ahlaksal seçim noktalarinda geçerli olan "biçimsel" bir kuraldir. Bu altin  
kuralin Kant'in evrensel ahlak yasasi olarak dile getirdigi seyle ayni sey oldugunu da  
söyleyebilirsin.  
- Ama bunlarin hepsi iddiadan öteye gitmiyor. Bence Hume usumuzla neyin dogru neyin  
yanlis oldugunu kamtlayamayacagimizi söylerken hakliydi.  
- Kant'a göre bu ahlak yasasi evrensel nedensellik yasasi kadar mutlak ve geçerliydi. Bu da  
usla kanitlanamaz olmasina ragmen kaçinilmazdi. Hiçbir insan bu yasaya karsi koyamazdi.  
- Bana vicdandan bahsediyormusuz gibi geliyor. Çünkü her insanin vicdani vardir, degil mi?  
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- Evet, Kant ahlak yasasindan söz ederken insanin vicdanindan söz etmektedir. Vicdanimizin  
bize söyledigi seyi kanitlayanlayiz ama biliriz.  
- Bazen baskalarina isime öyle geldigi için iyi davrandigim olur. Daha çok sevileyim diye  
mesela...  
• Iste o zaman sen ahlak yasasina saygi duydugun için iyilik yapmiyorsun demektir. Ahlak  
yasasina uygun davraniyorsundur belki ama bir davranisin ahlaksal bir davranis olabilmesi  
için önce kendinin buna inaniyor olman gerekir. Ancak belli bir biçimde davranmanin ödevin  
oldugunu düsündügün zaman ahlaksal bir davranistan söz etmek mümkün olur. Bu yüzden  
Kant'in ahlaki ödev ahlaki diye bilinir.  
- Unicef için para toplamayi ödev sayabilirim.  
- Evet ve burada önemli olan bunu kendin dogru bildigin için yapmandir. Topladigin paralar  
sonuçta yerine ulassa da ulasmasa da sen ahlak yasasina uymus olursun. Sen iyi niyetle  
davranmissin-dir ki Kant'a göre ahlaksal olarak dogru bir davranisi belirleyen sey niyettir,  
eylemin sonucu degildir. Bu yüzden Kant'in ahlakina niyet ahlaki da denir.  
- Ne zaman ahlak yasasina uygun davranildigini bilmek niçin bu kadar önemliydi Kant için?  
Önemli olan davranisimizin insanlara faydali bir sonuç vermesi degil midir?  
- Tabii, Kant bunun da önemli oldugunu söylerdi herhalde. Ama ancak ahlak yasasina  
saygidan dolayi davraniyorsak özgürdayra-niyoruz demektir.  



 
- Yasaya uyarak özgür olmak... Biraz tuhaf degil mi bu?  
- Kant'a göre degil. Insanin özgür bir iradesi oldugunu "saymak" gerektigi seklindeki  
görüsünü hatirliyorsun, degil mi? Bu önemli bir nokta, çünkü Kant da her seyin nedensellik  
yasasini izledigini söylüyordu. Özgür bir iradeden söz edilebilir mi o zaman?  
- Bana sorma, ben bilmem.  
- Bu noktada Descartes'in beden ve düsünceden olustugu için  
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insani "ikili bir varlik" olarak görüsü gibi Kant da insani ikiye böler. Duyusallik sahibi  
varliklar olarak nedensellik kurallarina boyun eg. mek durumundayiz, der Kant.  
Duyumsadigimiz seylere biz karar veremeyiz; istesek de istemesek de dis nedenler  
duyusalligimiz yoluyla bize ulasir, bizi etkiler. Ancak insan yalnizca duyan bir varlik degil,  
düsünen bir varliktir da ayni zamanda.  
- Bunu açikla biraz!  
- Duyan varliklar olarak doganin düzenine tümüyle aitiz. Dolayisiyla nedensellik yasasinin  
boyundurugundayizdir. Bu anlamda özgür bir irademiz yoktur. Ancak düsünen insanlar olarak  
Kant'in "das Ding an sich" dedigi seyin, yani duyularimizdan bagimsiz olarak kendinde  
varolan dünyanin bir parçasiyizdir. Yalniz ahlaksal seçimler yapabilmemizi saglayan "pratik  
us"umuzu izledigimiz sürece özgür bir iradeyle davraniyor oluruz. Çünkü ahlak yasasina  
uymak, yasayi koyan kendimize uymak demektir.  
- Evet, bir bakima dogru. Baskalarina karsi kötü davranmamayi ben ya da içimdeki bir sey -  
söylüyor bana.  
- O zaman kendi çikarlarina her zaman uymasa da kötü olmamayi seçerek özgür bir sekilde  
davraniyorsun demektir.  
- Yalnizca arzularin sesini dinleyerek davranmaya özgürlük denemez en azindan!  
- Insan su ya da bunun "kölesi" olabilir. Hattâ insan kendi bencilliginin bile kölesi olabilir.  
Insanin arzularini asabilmesi bagimsizlik ve özgürlük gerektirir.  
- Ya hayvanlar? Hayvanlar yalnizca istekleri dogrultusunda hareket ederler. O zaman onlarin  
bir ahlak yasasina uymak gibi bir özgürlükleri olamaz, degil mi?  
- Hayir olamaz. Bizi insan yapan sey tam da bu özgürlügümüzdür.  
- Simdi anliyorum bunu.  



 
- Kant'in Usçularla Empiristler arasindaki kisir çekismeye son vermeyi basardigini belirterek  
sözlerimi sonlayayim. Dolayisiyla  
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Kant'la birlikte felsefe tarihînin bir dönemi son bulmus olur. Kant 1804'de, Romantizm  
dedigimiz dönemin tomurcuklanmaya basladigi sirada öldü. Königsberg'deki mezanndaki  
mezar tasinda en ünlü sözleri yer alir. Iki seyin ruhunu hayranlik ve saygiyla kapladigi  
yazilidir burada. Bunlar "üzerimdeki gökyüzü ve içimdeki ahlak yasa-si"dir. Iste, Kant'i ve  
felsefesini yola çikaran büyük gizem.  
Albeito sandalyesinin arkasina yaslandi.  
- Hepsi bu, dedi. - Sanirim Kant'la ilgili en önemli seylerden bahsettik.  
- Saat de dördü çeyrek geçiyor zaten.  
- Bir dakika, bir sey daha var. Biraz bekle lütfen.  
- Ögretmen ders bitti demeden gitmek adetim degildir.  
- Kant'in yalnizca duyan bir varlik oldugumuz sûrece özgür olmadigimizi söylediginden  
bahsettim mi?  
- Evet, buna benzer bir sey söyledin.  
- Ya evrensel akli izledigimiz sürece özgür ve bagimsiz oldugumuzu? Bunu da söyledim mi?  
- Evet, ama neden simdi söylediklerini tekrarliyorsun? Albeito oturdugu yerden Sofi'ye dogru  
egilip dogrudan gözlerinin içine bakti ve fisildadi:  
- Her gördügüne inanma Sofi! • Ne demek istiyorsun?  
- Gördüklerine bazen arkani dön çocugum.  
- Hiçbir sey anlamiyorum dediklerinden.  
- "Gözümle görmeden inanmam," der insan, ama bazen gördüklerine de inanmamalidir.  
- Buna benzer bir seyler söylemistin daha önce de.  
- Evet, Parmenides'den söz ederken.  
- Ama hâlâ ne demek istedigini anlamiyorum.  
- Orda, merdivenlerde oturmus konusuyorduk. Birden suda bir "deniz yilani" belirdi  
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- Çok korkunç bir seydi, degil mi?  
- Yo, hiç de degil! Sonra kapidaki "Kirmizi Baslikli Kiz". "Ninemin ormandaki kulübesini  
ariyorum," filan... Ayip seyler bunlar Sofi. Hepsi de Binbasinin uydurmalari! Tipki muzlu  
mektup ve firtinali o gece gibi.  
- Sence...  
- Ama bir planim oldugunu söyledim. Usumuzu kullandigimiz sürece bizi kandiramaz. Çünkü  
o zaman biz özgürüz. Sunu ya da bunu "duymamizi" saglayabilir; hiçbir sey sasirtmaz beni.  
Gökyüzünü uçan fillerle doldurabilir. Güler geçerim tüm bunlara. Ama yedi arti bes on ikidir.  
Bu degismez. Bu tüm çizgi roman tekniklerini yenmeyi basaran bir bilgidir. Masalin tersidir  
felsefe.  
Sofi bir süre oturup saskinlikla Alberto'yu seyretti.  
- Artik gidebilirsin, dedi Aiberto sonunda. - Romantik Çag hakkinda görüsmeye çagiririm  
seni. Bu dönemde Hegel ve Kierkega-ard'dan söz edecegiz. Bu arada Binbasinin Kjevik  
Havaalani'na inmesine sadece bir hafta kaldi. Bu süre zarfinda onun yapis yapis hayal  
gücünden kendimizi kurtarmayi basarmaliyiz. Bu konuda baska bir sey söylemek  
istemiyorum. Ama bil ki her ikimizi de kurtaracak muhtesem bir plan yapmaktayim.  
- Öyleyse ben artik gideyim.  
- Bir dakika! Belki de en önemli seyi unuttuk.  
- Neyi?  
• Yasgünü sarkisini, Sofi. Bugün Hilde 15 yasina basti. ¦ Ben de.  
- Evet, sen de. Haydi sarkiyi söyleyelim.  
Bunun üzerine ikisi de ayaga kalkip söylemeye basladilar:  
Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to Hilde! Happy birthday to  
you!  
Saat dört buçuk olmustu. Sofi göle inip kürek çekerek karsi kiyiya  
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geçti. Kayigi karaya çektikten sonra ormanda kosmaya basladi.  



 
Patikaya vardiginda agaç gölgelerinin arasinda bir seyin hareket ettigini fark etti. Aklina,  
ormanda yalniz basina ninesini görmeye giden Kirmizi Baslikli Kiz geldi, ama agaçlarin  
arasindaki bu sey çok daha küçük bir seydi.  
Sofi bunun oyuncak bir ayi oldugunu anladiginda saskinliktan agzi bir karis açik kaldi.  
Birinin ormanda oyuncak ayisini kaybetmesinde sasacak bir sey yoktu belki ama bu ayi  
canliydi. Bir sey yapmaya ugrasiyordu.  
- Merhaba, dedi Sofi.  
Küçük yaratik "hop" diye Sofi'ye döndü.  
- Benim adim Sevimli Ayicik, dedi. - Ne yazik ki böyle güzel bir havada ormanda yolumu  
kaybettim. Seni daha önce gördügümü hatirlamiyorum.  
- Belki de yolunu kaybetmis olan benim, dedi Sofi. - O zaman sen de hâlâ evinde, Cinler  
Ormani'nd'a sayilirsin.  
- Ay, çok zor bir sey oldu bu dedigin. Unutma ki ben oldukça kit akilli bir ayicigim.  
- Ben seni masallardan biliyorum.  
- Sanirim sen de Alice olmalisin. Tavsan Christopher senden söz etti bize bir kez. Demek  
böyle tanisiyormusuz. Sen bir siseden bir sey içmis ve bundan sonra küçüldükçe  
küçülmüssün, degil mi? Ama sonra baska bir siseden bir sey içip yeniden büyümeye  
baslamissin. Insan agzina ne koydugunu iyi bilmeli. Ben de bir kez öyle çok yedim ki bir  
tavsan deliginde sikisip kaldim.  
- Ben Alice degilim.  
- Önemli olan kim oldugumuz degil, varoldugumuzdur. Bay Baykus böyle der ve o çok akilli  
biridir. Siradan bir günde, yedi arti dört on ikidir demisti. O zaman biz de kendimizi çok aptal  
hissetmistik, Çünkü sayilar güç istir. Havanin nasil olacagini tahmin etmek ise buna göre çok  
daha kolaydir.  
- Benim adim Sofi.  
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- Tanistigimiza memnun oldum Sofi. Demin de dedigim gibi sen buralarda yeni olmalisin.  
Ama simdi bu küçük ayicigin gitmesi gerekiyor çünkü Piglet'i bulmam gerek. Bay Tavsan ve  
arkadaslari içjn koskocaman bir eglence düzenlenecek de...  
Sonra ayicik patisini salladi ve iste bu sirada farketti Sofi ayici, gin öbür patisinde bir kâgit  
tuttugunu.  
- Nedir o elindeki? diye sordu Sofi. Ayicik elindeki kagidi gösterip:  



 
- Yolumu kaybetmeme bu neden oldu, dedi.  
- Yalnizca bir kâgit parçasi o! dedi Sofi.  
- Hayir efendim, "yalnizca bir kâgit parçasi" degil, Aynadaki Hil-de'ye bir mektup bu.  
- A, o zaman onu bana verebilirsin.  
- Ama aynadaki kiz sen misin ki?  
- Degilim ama...  
- Bir mektup hiçbir zaman sahibinden baskasina verilmemeli. Daha dün ögretti Tavsan  
Christopher bunu bana.  
- Evet ama ben Hilde'yi taniyorum.  
- Farketmez! Ne kadar iyi tanirsa tanisin hiçbir zaman baskasinin mektubunu okumamali  
insan.  
- Yani mektubu Hilde'ye ben verebilirim demek istemistim.  
- Ha, o zaman baska! Al öyleyse Sofi. Su mektuptan kurtulursam Piglet'i bulmam da  
kolaylasir belki. Çünkü Aynadaki Hilde'yi bulabilmek için önce aynayi bulmak gerek.  
Buralarda ayna bulmak ise hiç de kolay bir is degil.  
Böyle diyen ayicik kâgidi Sofi'ye verdi ve minik adimlariyla ormanda uzaklasti. Sofi kâgidi  
aldi ve okumaya basladi:  
Sevgili Hilde. Alberto'nun Kant'in "Halklar Birligi" kurma projesinden bahsetmeden geçmesi  
çok ayip dogrusu! Kant "Sonsuz Baris" adli incelemesinde, tüm ülkelerin bir "Halklar Birligi"  
içerisinde biraraya gelmelerini, bunun milletler arasinda sü-  
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rekli bir barisin güvencesi oldugunu yazar. Onun 1795'deki bu tezinden yaklasik 125 yil  
sonra, Birinci Dünya Savasi'nin hemen ardindan "Halklar Birligi" kurulmustur. Ikinci Dünya  
Sava-si'ndan sonra da bunun yerini Birlesmis Milletler almistir. Yani Kant'in BM fikrinin  
babasi oldugu söylenebilir. Kant'a göre insanlardaki "pratik us" sayesinde devletler devamli  
savas mala-riyla sonuçlanan "dogal durum"larindan kurtulabilir, savasi önleyen uluslararasi  
bir adalet düzenine ulasabilirlerdi. Halklar birligini kurmak için uzun bir yol katetmek gerekse  
de "genel ve sürekli bir baris teminati" için çalismak hepimizin görevi olmaliydi. Kant için  
böyle bir birlik kurulmasi çok uzaklardaki bir he- ~ def, hattâ felsefenin nihai hedefiydi.  
Bense su an Lübnan'dayim. Sevgiler, baban.  



 
Sofi kâgidi cebine koyup eve dogru yürümesini sürdürdü. Alberto tam da bu tür numaralara  
karsi uyarmisti onu. Ama ne yapsin, sonsuza dek Aynadaki Hilde'yi aramak zorunda kalacak  
küçük ayiciga yardim etmeden yapamazdi ki!  
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...o gizemli yol içimize açilan yoldur...  
Hilde elindeki büyük dosyanin önce kucagina sonra yere kaymasini engellemedi.  
Hava aydinlanmaya baslamisti. Saate bakti. Üçe geliyordu. Arkasini dönüp uyumaya çalisti.  
Uykuya dalarken babasinin neden Kirmizi Baslikli Kiz'dan ve minik ayiciklardan bahsetmeye  
basladigini düsündü...  
Ertesi gün saat ll'e dek uyudu. Çok yogun bir biçimde rüya görmüs oldugunu bilse de  
rüyalarin kendisini hatirlamiyordu. Sanki bambaska bir dünyaya gidip gelmis gibiydi.  
Asagiya inip kahvalti hazirladi. Annesiyse üzerine mavi is tulumunu giymis kayikhaneye  
gitmeye hazirlaniyordu. Hil-de'nin babasi dönmeden deniz motorunu suya inmeye hazir hale  
getirmek istiyordu.  
- Sen de gelip bana yardim etmek ister misin?  
- Önce biraz okumak istiyorum. Istersen sonra gelip sana ögle yemegi öncesi yemegi  
getiririm...  
- Ögle yemegi öncesi yemegi mi?  
Hilde kahvaltisini ettikten sonra tekrar odasina çikti. Yatagini yapti ve koca dosyayi kucagina  
alip okumaya basladi.  
Çok geçmeden Sofi çite varmis ve bir zamanlar Cennet Bahçesi'ne benzettigi bahçelerine  
girmisti.  
Önceki geceki firtinanin ardindan bahçenin küçük dal parçalari ve yapraklarla kaplanmis  
oldugunu farketti. Nedense içindeki bir ses o firtina ve simdi yerlere saçilmis yapraklarla  
Kirmizi Baslikli Kiz ve minik ayicik arasinda bir baglanti oldugunu söylüyordu.  
388  
ROMANTIZM DÖNEMI  
Bahçe salincagina gidip salincagin üzerindeki çam ignelerini ve dal kiriklarini temizledi. Iyi  
ki salincagin naylon kapli yastiklari vardi da her yagmurda minderleri içeri tasimak zorunda  
kalmiyorlardi.  
Eve girdi. Annesi yeni gelmis, buzdolabina gazoz siseleri yerlestiriyordu. Mutfak masasinin  
üzerinde bir yas pastayla bir de kek duruyordu.  



 
- Misafir mi gelecek? diye sordu Sofi. Bugün yasgünü oldugunu unutmustu.  
- Yasgünü partini gelecek cumartesi yapacagiz ama gerçek yas-günün olan bugün de küçük  
bir kutlama yapalim diye düsündüm.  
- Nasil bir kutlama?  
- Jorün'leri davet ettim. Sofi omuzlarini silkip:  
- Bana göre hava hos! dedi.  
Misafirler yedi buçuga dogru^geldiler. Aileler pek sik görüsmedigi için ortada oldukça resmi  
bir hava esiyordu.  
Sofi ile Jorün kisa bir süre sonra annelerinin yanindan kalkip Sofi'nin odasina çiktilar ve  
Sofi'nin yasgünü davetiyesini hazirlamaya basladilar. Alberto Knox'u da davet edecekleri için  
Sofi partiyi "felsefi bir bahçe partisi" seklinde adlandirmayi önerdi. Jorün de bu fikre karsi  
çikmadi. Zaten parti Sofi'nin partisiydi, hem de su siralar "konulu geceler" pek modaydi.  
. Iki saat boyunca gülmekten kirilarak sonunda davetiyeyi yazmayi basardilar.  
Sevgili........  
23 Haziran Cumartesi günü saat yedide, Yonca Sokagi 3 numarada verecegimiz felsefi bahçe  
partisine davetlimizsiniz. Bu gecede yasamin sirrini çözmeyi umuyoruz. Yaninizda kalin bir  
kazak ve felsefenin sirlarini bir an önce çözmemizi saglayacak parlak fikirler getirmeyi  
unutmayin. Orman yangini tehlikesinden ötürü büyük bir ates yakmak ne yazik ki mümkün  
olma-  
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« yacak olsa da, fikirlerimizin kivilcimlarini diledigimiz gibi sa-, vurmakta özgür olacagiz.  
Partiye davetliler arasinda en az bir gerçek filozof oldugundan, partimiz kapali bir  
organizasyon olmak durumundadir. (Basin giremez!)  
Imza:  
Jorün Ingebrigtsen (organizasyon komitesi)  
ve Sofi Amundsen (organizasyon sahibi).  
Asagiya indiklerinde ailelerin arasindaki resmi hava biraz olsun yumusamisti. Sofi kaligrafik  
uçlu bir kalemle yazdiklari davetiyeyi annesine verdi ve:  



 
-18 kopya lütfen! dedi. Daha önce de annesinden isteki fotokopi makinasini kullanmasini  
istedigi olmustu.  
Annesi davetiyeyi söyle bir okuyup ekonomi danismanina uzatti:  
- Bakin size demedim mi? Akli gerçekten bir tuhaf isliyor bu günlerde!  
- Ama bu çok ilginç bir seye benziyor, dedi ekonomi danismani. -Ben de bu partiye davetli  
olmak isterdim dogrusu!  
Barbi de okudu davetiyeyi ve o da:  
- Ay çok ilginç! Keske biz de gelebilseydik! dedi.  
- Öyleyse davetiye sayisi 20 olsun, dedi Sofi onlarin bu sahte iltifatlarini ciddiye alarak.  
- Delisin sen! diye fisildadi Jorün Sofi'nin kulagina.  
O gece yatmadan önce uzun süre durup bahçeyi seyretti Sofi. Nasil bir gece Alberto'nun  
siluetini ilk kez gördügünü hatirladi. Bunun üzerinden tam bir ay geçmisti. Iste simdi de o  
zamanki gibi bir geceydi ama bu kez aydinlik bir yaz gecesi!  
Alberto'dan sali gününe dek ses seda çikmadi. Sali günü annesi ise gittikten sonra telefonu  
geldi.  
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- Alo, ben Sofi Amundsen.  
- Ben de Alberto Knox.  
- Tahmin etmistim.  
- Daha önce arayamadigim için özür dilerim, ancak planimizla fazlaca mesguldüm. Rahatsiz  
edilmeden çalisabildigim tek anlar Binbasinin seninle ugrastigi anlar oluyor.  
- Ilginç!  
- Çünkü ancak o zaman kendimi gizli tutabiliyorum, anliyor musun? Dünyanin en iyi gizli  
haber alma servisi bile tek adama kaldiginda bazi seyleri gözden kaçirir....Ha, kartini aldim bu  
arada.  
- Davetiye demek istiyorsun herhalde?  
- Buna cesaret ettiginden emin misin?  
- Niye etmeyeyim?  
- Böyle bir partide hersey olabilir.  



 
- Gelecek misin?  
- Tabii gelecegim. Ama bir sey daha var... Hilde'nin babasinin tam o gün Lübnan'dan dönüyor  
olacaginin farkinda misin?  
- Yoo, degildim aslinda.  
- Tam kendisinin Bjerkely'e dönecegi günde sana yasgünü partisi yaptirmasi tesadüf  
sayilamaz bence.  
- Dedigim gibi, ben hiç düsünmemistim bunu.  
- Ama o düsünmüstü! Neyse, daha konusuruz. Bugün Binbasinin Evi'ne gelebilir misin?  
- Çiçeklikteki otlari temizlemem lazim önce.  
- Öyleyse saat iki diyelim. Gelebilir misin o zaman?  
- Gelirim.  
Sofi geldiginde Alberto Knox yine kapinin esiginde oturuyordu.  
- Buyur, söyle otur, dedi ve yine hemen konuya girdi. - Simdiye dek Rönesans, Barok ve  
Aydinlanma çaglarindan söz ettik. Bugünse Avrupa'nin sonuncu büyük kültür dönemi sayilan  
Romantizm Döneminden bahsedecegiz. Böylelikle uzun bir öykünün sonuna yakîa-  
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romantizm dönemi  
siyoruz çocugum.  
- Romantizm bu kadar uzun mu sürdü?  
-18. yüzyilin sonlarinda baslayip 19. yüzyilin ortalarina dek sür. dü. Bundan sonraysa tümüyle  
edebiyati, felsefeyi, sanati, bilimi ve müzigi kapsayan böyle büyük "dönem"lerden söz etmek  
olanaksiz-lasir.  
- Ama Romantizm böyle bir dönemdi, öyle mi?  
- Romantizmin Avrupa'nin varolusa son "ortak yaklasimi" oldugu söylenir. Romantizm  
Almanya'da, Aydinlanma Çaginin tek yanli Usçuluguna tepki olarak çikmistir. Kant'in buz  
gibi Usçulugundan sonra Alman gençligi bu dönemle rahat bir nefes almis gibidir.  
- Peki Romantikler ne koydu bunun yerine?  
- Yeni moda olan sözcükler "duygu", "hayal gücü", "yasamak" ve "arzu" gibi sözcüklerdi.  
Rousseau da aralarinda olmak üzere pek çok Aydinlanma Çagi düsünürü de duygularin  



 
önemini belirtmisti ancak onlar bunu, usa gereginden çok önem vermeye bir elestiri olarak  
getirmislerdi. Romantizmde ise bu alt akim ana akim halini aldi.  
- Kant'in popülerligi pek uzun sürmemis öyleyse?  
- Hem evet, hem hayir. Romantiklerin pek çogu kendilerini Kant'in mirasçisi olarak gördüler  
aslinda. Çünkü Kant "das Ding an sich"i tümüyle bilemeyecegimizi söylemisti. Ayrica  
bilginin olusumunda "ben"in önemli katkisinin da altini çizmisti. Öyleyse varolusun yorumu  
tümüyle bireye kalmisti. Romantikler bu "benciligi" sonuna dek kullandilar. Bu, sanatçi  
dehaya tapinmaya da yol açti.  
- Çok muydu böyle dehalar?  
- Buna örneklerin basinda Beethoven gelir. Onun müziginde kendi duygularini ve arzularini  
dile getiren bir insana rastlariz. Beethoven bu anlamda Bach ve Hândel gibi müzigini kati  
kurallar çerçevesinde yapan ve bunu Tanri'ya adayan Barok Dönemi ustalarindan çok daha  
"özgür" bir sanatçidir.  
- Beethoven'in eserlerinden yalnizca "Ay Isigi Sonati"ni ve "Kader Senfonisi"ni biliyorum.  
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- Öyleyse "Ay Isigi Sonatfnin ne kadar romantik oldugunu, "Kader Senfonisi"nde  
Beethoven'in kendini ne denli duygusal bir biçimde dile getirdigini duymussun demektir.  
- Rönesans Hümanistlerinden de Bireyciler diye bahsetmistin...  
- Evet, Rönesans ile Romantizm arasinda pek çok ortak nokta vardir. Bunlardan biri de  
insanin bilgiye ulasmasinda sanata verdikleri önemdir. Bu noktada da Kant'in etkisi göz ardi  
edilemez. Estetigi arastirirken güzel bir seyle, örnegin bir sanat eseriyle karsilastigimizda  
neler oldugunu düsünmüstür. Kendimizi sanatsal deneyimin ötesinde herhangi bir amaç  
.gütmeden bir sanat eserine verdigimizde "das Ding an sich"e iyice yaklastigimizi söylemistir.  
- Yani sanatçilar filozoflarin basaramadigini basarirlar, öyle mi?  
- Evet, Romantikler buna inaniyorlardi. Kant'a göre sanatçi bilme yetenegiyle özgürce oynar,  
Alman sairi Schiller Kant'in bu görüsünü daha da ileri götürür ve sanatçinin etkinligini bir  
oyun olarak görür. Ve insan yalnizca oyun oynarken özgürdür çünkü ancak o zaman kendi  
kurallarini kendi koyar. Romantiklere göre yalnizca sanat bizi "dile gelmeyen"e  
yaklastirabilirdi. Bazilari daha da ileri gidip sanatçiyi Tanri'ya benzettiler.  
- Çünkü sanatçi da tipki Tanri'nin evreni yaratmasi gibi kendi gerçegini yaratir.  
- Sanatçinin "dünya kurucu bir hayal gücü" oldugu söylendi. Esinlendigi anlarda hayal ile  
gerçek arasinda bir fark kalmazdi sanatçi için. Genç dehalardan biri olan Novalis "dünya  
hayal olur, hayal gerçek" diyordu. Novalis'in 1801'de öldügünde hâlâ bitmemis olan  
"Heinrich von Ofterdingen" adli Ortaçag romaninin Romantikler üzerinde büyük etkisi  
olmustur. Burada, bir kez rüyasinda gördükten sonra hayati boyunca "mavi çiçegi" arayan  
Heinrich'i anlatir. Ingiliz Romantigi Coleridge de ayni düsünceyi söyle dile getirmistir:  
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What if you slept? And what if, in your sleep, you dreamed? And what if, in your dream, you  
went to heaven and there plucked a strange and beautiful flower? And v/hat if, when you  
avvoke, you had the flower in your hand? Ah, what then? *  
- Çok güzel!  
- Uzak ve ulasilmaz olani özlemek tam da Romantiklere özgü bir seydi. Bu geçmisteki bir  
seyi, örnegin Aydinlanma Döneminde son derece olumsuz bir çag olarak görülen Ortaçagi  
özlemek oldugu kadar, "gizemli Dogu" gibi uzak kültürleri özlemek de olabilirdi.  
Romantikleri ayrica gece, alacakaranlik, eski harabeler ve de doga üstü seyler de çekiyordu.  
Genel olarak varolusun "karanlik yüzüyle" yani kasvetli, kötü ve esrarengiz olanla ilgiliydiler.  
- Bu çok ilginç bir döneme benziyor. Peki kimdibu "Romantikler"?  
- Romantizm herseyden önce kente özgü bir olguydu. 19. yüzyilin ilk yarisinda Almanya'da  
ve Avrupa'nin diger ülkelerinde kent kültürü güçlü bir sekilde boy atmaya basladi. Derslerini  
pek ciddiye almasalar da çogunlukla ögrenci olan genç adamlardi "Romantikler". "Küçük  
burjuva" yasam biçiminin karsisinda olan Romantikler, bir polis ya da bir ev sahibinden  
"küçük burjuva" ya da kisaca "düsman" diye söz edebilirlerdi örnegin.  
- Öyleyse bîr Romantigin ev sahibi olmak istemezdim dogrusul  
- Ilk kusak Romantikler 1800'lü yillarin gençligiydiler. Bu yüzden Romantizm akimini  
Avrupa'nin ilk gençlik ayaklanmasi olarak adlandirabiliriz. Romantiklerle bunlardan 150 yil  
sonra ortaya çikan Hippi hareketi arasinda büyük benzerlikler vardir.  
- Çiçeklerle uzun saç, gitar tingirdatarak çimlere uzanmak gibi  
seyler mi?  
- Evet. "Issizlik dahinin ideali, tembellik Romantizmin özüdür"  
* Ya uyusan? Ve ya uyurken rüya görsen? Ve ya rüyanda cennete gidip orada çok garip ve  
çok güzel bir çiçek buban? Ve ya uyandiginda çiçegi hâla elinde tutuyor olsan? Ah, ya sonra?  
(Ç.N.)  
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denildi. Bir Romantigin görevi yasami yasamak ya da hayallerle ondan uzaklasmakti.  
Gündelik islerle küçük burjuvalar ugrassindi.  
- Henrik Wergeland da Romantik miydi?  



 
- VVergeland da Welhaven da birer Romantiktiler. Wergeland Aydinlanma Çaginin  
idealleriyle yasayan bir sair olmakla birlikte, coskulu ancak düzensiz bir muhalifligin agir  
bastigi yasam biçimiyle tipik bir Romantikti ayni zamanda. Ayrica Romantiklere özgü  
asklariyla da meshurdu. Ask siirlerini onun için yazdigi "Stella"si, Nova-lis'in "mavi çiçegi"  
kadar uzak ve erisilmezdi. Novalis de henüz on dört yasinda olan bir kizla nisanlanmisti. On  
bes yasina bastiktan dört gün sonra ölen bu kizi Novalis tüm hayati boyunca unutmadi.  
- On bes yasina bastiktan dört gün sonra mi öldü dedin? ¦Evet...  
- Ben de bugün on bes yasimdan dört gün aldim!  
- Haklisin... ,,  
- Kizin adi neydi?  
- Sophie idi.  
- Ne dedin?  
- Evet, gerçekten de...  
- Beni korkutuyorsun! Yalnizca bir rastlanti mi bu?  
- Bilmem, ama kizin adi Sophie idi.  
- Devam et!  
- Novalis de yalnizca 29 yasindaydi öldügünde. O da "genç yasinda ölenler"den biriydi.  
Romantiklerin çogu genç yasta, genellikle vereme yakalanarak öldüler. Kimisi de intihar etti...  
- Ne aci!  
- Gençken ölmeyenlerin çogu da 30'unu geçtikten sonra Romantik olmaktan vazgeçti. Kimisi  
de oldukça burjuva ve muhafazakâr bir yasama yöneldi.  
- Düsmanin saflarina geçtiler yani...  
- Belki... Romantik asklardan söz ettik. Erisilmez ask temasi ilk kez 1774'de Goethe'n'in  
mektuplardan olusan romani "Genç Wert-  
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romantizm dönemi  
her'in Acilari'nda islendi. Bu kisa roman VVerther'in sevgilisine kavusamadigi için kendini  
vurmasiyla sona erer...  
- Biraz fazla ileriye gitmek olmuyor mu bu?  



 
- Bu romanin yayinlanmasindan sonra intiharlarda bir artis gözlendi. Bu yüzden bir dönem  
boyunca kitap Danimarka ve Norveç'de yasaklandi. Yani Romantik olmak pek tehlikesiz bir  
is degildi. Oldukça güçlü duygulardi söz konusu olan.  
- Romatizm deyince benim aklima doga tablolari geliyor. Esrarengiz ormanlar, vahsi bir  
doga... ve genellikle sisli resimler...  
- Romantizmin en önemli özelliklerinden biri tam da doga tutkusu ve doga gizemciligiydi. Ve  
daha önce de söyledigim gibi bu tür tutkular kirlarda çikmaz ortaya. "Dogaya dönmek"  
sözleriyle meshur Rousseau'yu hatirliyorsundur. Bu sözler ancak Romantizmle gerçek bir  
anlama büründü. Romantizm Aydinlanma Çaginin mekanik evrenine bir karsi çikisti  
herseyden önce. Romantizmin eski kozmik bilinç anlayisinin yeniden dogusu oldugu da  
söylenir.  
- Nasil yani?  
- Bu, dogayi bir bütün olarak görmek anlamina gelir. Bu noktada Romantikler Spinoza'ya ve  
hattâ Plotinos'a ve Jacob Böhme ile Giordano Bruno gibi Rönesans filozoflarinin  
düsüncelerine basvurdular. Bunlarin hepsinde ortak olan sey, dogada bir tanrisal "ben"  
yakalamis olmalariydi.  
- Tümtanriciydilar öyleyse...  
• Descartes da Hume da "ben" ile"uzantisal" gerçeklik arasinda kesin bir ayrim gözetmislerdi.  
Kant da bilen "ben" ile "kendinde" doga arasina kesin bir ayrim koymustu. Simdiyse doganin  
koskocaman bir "ben" oldugu söyleniyordu. Romantikler "evrensel ruh" deyimini de  
kullaniyorlardi.  
- Anliyorum.  
- En önemli Romantik filozof 1775 -1854 yillari arasinda yasamis olan Schelling idi.  
Schelling "ruh" ile "madde" arasindaki ayrimi kaldirmaya çalisti. Ona göre tüm doga, yani  
hem insan ruhu hem  
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de fiziksel gerçeklik, tek bir Tanri'nin ya da "evrensel ruh"un ifadesiydi.  
- Evet, bu Spinoza'yi hatirlatiyor.  
- Schelling "doga görünür ruh, ruhsa görünmez dogadir" diyordu. Çünkü doganin her  
kösesinde "yapici bir ruh"un varligini sezebiliriz. Schelling ayrica maddenin "uyuklayan  
zekâ" oldugunu söylüyordu.  
- Bunu biraz daha açmalisin...  
- Schelling dogada "evrensel bir ruh" görüyor ve ayni "evrensel ruh "la insan bilincinde de  
karsilasiyordu. Bu bakimdan doga da insan bilinci de ayni seyin ifadesiydi.  
- Evet, neden olmasin?  



 
- Yani insan "evrensel ruh"u hem dogada, hem de kendi içinde arayip bulabilirdi. Novalis bu  
yüzden "o gizemli yol içimize açilan yoldur", diyordu. Ona göre insan tüm evreni içinde  
tasiyor, böyle olunca da evrenin sirlarini çözmek için insanin önce kendi kendini tanimasi  
gerekiyordu.  
- Güzel bir düsünce bu!  
- Romantiklerin çogu için felsefe, doga bilimleri ve edebiyat daha yüce bir bütünün  
parçalariydi. Bir odaya kapanip siir yazmak ya da çiçekleri, taslari incelemek bir madalyonun  
iki yüzü gibiydi. Çünkü doga ölü bir mekanizma degil, yasayan bir "evrensel ruh"tu.  
- Biraz daha devam edecek olursan ben de bir Romantik oldum gitti!  
• Anavatani olan Norveç'te degil Almanya'da yasadigi için Wer-geland'in "Norveç'in rüzgarla  
sürüklenmis yapragi" dedigi dogabi-limci Henrik Steffens, Alman Romantizmi konusunda  
ders vermek üzere 1801'de Kopenhag'a geldi. O, Romantizm hareketini su sözlerle  
özetliyordu: "evrenin sirrini hammaddeden yola çikarak aramaktan yorgun düsmüs bizler,  
sonsuzu bulmak için yeni bir yol seçtik. Kendimize dönerek yeni bir dünya yarattik..."  
- Tüm bunlari nasil hatirlayabildigine sasiyorum...  
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- Kolay is bu, çocugum.  
- Haydi, devam edelim!  
- Schelling dogada, tas ile topraktan insan aklina uzanan bir "gelisme" görüyordu. Cansiz  
dogadan karmasik yasam biçimlerine derece derece bir geçis oldugunun altini çiziyordu.  
Romantizmde doga bir organizma olarak görülür. Organizma da içindeki olanaklari sürekli  
gelistiren bir seydir. Doga, durmadan açan bir çiçek ya da siir üreten bir sair gibidir.  
- Bu biraz Aristoteles'i hatirlatmiyor mu?  
- Evet. Romantik doga felsefesi Aristoteles ve Yeni Platonculuk-tan izler tasir. Aristoteles de  
dogayi Mekanik Özdekçilerden çok daha organik bir biçimde algiliyordu.  
- Anliyorum.  
- Ayni sekilde tarihe de yeni bir bakis getirildigini görüyoruz. Romantizmde bir baska önemli  
isim, 1744 -1803 yillari arasinda yasamis olan tarih filozofu Herder'd\r. Herder'e göre tarih  
süreklilik, gelisme ve amaç barindiran bir seydi. Tarihi bir süreç olarak algiladigi için,  
Herder'in tarihe "dinamik" bir bakis getirdigini söylüyoruz. Aydinlanma filozoflarinin tarihe  
bakisiysa çogunlukla "statik"ti. Onlara göre tek bir evrensel dogru vardi ve bu dogru da  
tarihin her dönemi için söyle ya da böyle geçerliydi. Herder ise tarihin her döneminin kendine  
has bir degeri oldugunu söylüyordu. Ayni sekilde her halk da kendine has özelliklere, özgün  
bir "halk ruhu"na sahipti. Önemli olan kendimizi baska kültürlerin yerine koyabilmemizdi.  



 
- Baska bir insani anlayabilmek için kendimizi onun yerine koymamiz gerektigi gibi, baska  
bir kültürü anlayabilmek için de kendimizi o kültürün yerine koymaliyiz.  
- Bugün herkesin dogrulugunu elbette kabul ettigi bu düsünce, Romantizm döneminde çok  
yeni bir düsünceydi. Romantizm ayrica her ulusun kendi kimligini bulup, bu kimligini  
güçlendirme çabalarina da katkida bulundu. Bizim ulusal bagimsizlik savasimizin da 1814'e  
rastlamasi bir tesadüf degildir.  
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- Anliyorum.  
- Romantizm pek çok yeni düsünceyi barindirir ve bu yüzden Romantizm genellikle iki  
boyutta düsünülür. Romantizm denince öncelikle Evrensel Romantiznt\ anlariz. Bunu deyince  
de dogayla, evrensel ruhla ve sanatçi güçle ilgilenen Romantikleri düsünürüz. Bu Romantizm  
digerinden daha önce, 1800 yillarinda ve özellikle Je-na kentinden dogar ve yayilir.  
- Ya diger Romantizm türü?  
- Buna da Ulusal Romantizm diyoruz. Bu tür digerinden bir süre sonra ve özellikle Heidelberg  
kentinde dogmustur. Ulusal Romantikler "halkin" tarihi, "halkin" dili ve de genel olarak  
"halk" kültürüyle ilgiliydiler. Çünkü "halk" da, tipki doga ve tarih gibi, içinde varolan  
olanaklari ortaya koyup gelistiren bir organizma olarak görülüyordu.  
- Bana nerede yasadigini söyle, sana kim oldugunu söyleyeyim.  
- "Evrensel Romatizm" ile "Ulusal Romantizm"i birbirine baglayan sey "organizma"  
kavramiydi. Romantiklere göre bir bitki de, bir halk da yasayan organizmalardi. Bir siir de  
yasayan bir organizmaydi. Dil de, hattâ tüm doga da birer organizmaydi. Bu yüzden "Ulusal  
Romantizm"le "Evrensel Romantizm" arasinda bir fark yoktu gerçekte. Evrensel ruh halkta ve  
halk kültüründe oldugu kadar dogada ve sanatta da yansiyordu.  
- Anliyorum.  
- Herder pek çok ülkeden halk söylenceleri toplayip bunlari "Stimmen der Völker in Liedern"  
adini verdigi bir kitapta yayinlamisti. Evet, Herder bu baslikta halk söylencelerini "halkin ana  
dili" diye tanimliyordu. Heidelberg'de de halk söylenceleri ve halk masallari derlenmeye  
baslandi. Grimm Masallarini duymussundur herhalde?  
- A, evet. "Pamuk Prenses", "Kirmizi Baslikli Kiz", "Kül Kedisi" ve "Hansel ile Gretel"...  
- Ve daha pek çoklari... Norveç'te de Asbj'örnsen ve Moe köy köy dolasip "halkin kendisinin  
yarattigi eserleri" derledi. Sanki yepyeni  
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ve son derece tatli ve besleyici bir meyve kesfedilmis gibiydi. Ve de bu meyve yokolmaya  
yüz tuttugu için bir an önce toplanmasi gerekiyordu. Landstad halk söylencelerini, Ivar Aasen  
da Norveççedeki farkli lehçeleri derlediler. Eski mitler ve putperestlik döneminden kalma  
destanlar 19. yüzyilin ortasindan itibaren yeniden deger kazandi. Avrupa'daki besteciler  
yaptiklari müziklerde halk müziginden temalara yer verdiler. Böylelikle halk müzigiyle sanat  
müzigi arasinda bir köprü olusturmaya çalistilar.  
- Sanat müzigi mi?  
- Sanat müzigiyle, bir kisi örnegin Beethoven tarafindan yapilmis müzik kastedilir. Halk  
müzigiyse belli bir kisi tarafindan degil, bir halk tarafindan yaratilan müziktir. Bu yüzden halk  
müzigindeki bir ezginin ne zaman ortaya çiktigini da tam bir kesinlikle söyleyemeyiz. Ayni  
sekilde halk masaliyla yazinsal masal arasinda da bir ayrim gözetilir.  
- Yazinsal masal da ne demek?  
- Bu, bir yazar, örnegin H.C. Andersen tarafindan yazilmis bir masaldir. Masal türü  
Romantiklerin özellikle önemsedikleri bir yazin türüdür. Bu alandaki uzman yazarlardan birisi  
de Hoffmarfd\r.  
- "Hoffman Masallarindan söz edildigini duydum saniyorum.  
- Tiyatro nasil Barok Döneminin gözde sanatiysa, masal da Romantizmin en önde gelen sanat  
türüydü. Masal yazara, yaratici gücünü sinirsiz bir biçimde kullanma olanagi veriyordu.  
- Yarattigi dünyada Tanri rolünü üstlenebilirdi örnegin...  
- Evet. Simdi konumuzu söyle bir toparlayalim istersen.  
- Tamam.  
- Romantizm filozof lan, "evrensel ruh"u, dünyada varolan seyleri rüyamsi bir sekilde yaratan  
bir "ben" olarak algiliyorlardi. Filozof Fichte'ye göre doga, daha yüce ve bilinç ötesi bir  
kavrayisin sonucuydu. Schelling dünyanin "Tanri'da varoldugunu" söylüyordu. Ona göre  
Tanri bir takim seylerin farkindaydi, ancak doganin bazi yanlari Tanri'nin bilinç ötesi  
varliginin bir yansimasiydi. Çünkü Tan-  
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n'nin da vardi "karanlik" bir yüzü.  
- Bu çok ilginç ama çok da ürkütücü bir düsünce. Bana Berke-ley'i hatirlatiyor.  
- Yazarla eseri arasinda da benzer bir iliski gözetiliyordu. Masal, yazara "dünya kurucu hayal  
gücü"nü özgürce kullanma olanagi sagliyordu. Ve bu yaratma eylemi her zaman bilinçle  
gerçeklestirilen bir eylem degildi. Yazar, kendisine eseri yazdiranin içindeki bir güç oldugunu  
duyumsayabilirdi. Yazarken kendisini adeta hipnotize olmus gibi hissedebilirdi.  



 
-Ya?  
- Ama hemen sonra bu yanilsamayi yikabilir, anlatisinin arasina küçük yorumlar koyarak  
okuyucuya masalin masaldan baska bir sey olmadigini duyurmaya girisebilirdi.  
- Anliyorum.  
- Bunu yaparak yazar okuyucuya onun dünyasinda da masalsi bir yan oldugunu hatirlatmis  
oluyordu. Bir yanilsamayi bu sekilde yikmaya "Romantik Ironi" diyoruz. Ibsen de "Peer  
Gynt" adli tiyatro eserinde, oyunculardan birine "besinci perdenin ortasinda da ölünmez ki!"  
dedirtir.  
- Bu bana da komik geliyor. Bu laflari söylemekle oyuncu kendisinin yalnizca hayal ürünü bir  
sey oldugunu anlatmis oluyor.  
- Bu öyle çeliskili bir ifade ki, bunun altini çizmek için yeni bir sa-tirbasi yapmali.  
- Ne demek istedin simdi?  
- Ha, hiçbir sey! Ama sonra da dedik ki Novalis'in sevgilisinin adi da Sophie'ydi ve yalnizca  
15 yas ve dört gün yasadiktan sonra ölmüstü...  
- Ve bu da beni korkutuyor tahmin edebilecegin gibi! Alberto bir süre dalgin bakislarla bakip  
sonra sözlerini sürdürdü:  
- Ama senin, Novalis'in sevgilisiyle ayni kaderi paylasmaktan  
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korkman yersiz.  
- Neden?  
- Çünkü kitabin bitmesine daha çok var.  
- Neler söylüyorsun?  
- Diyorum ki Sofi ile Alberto'nun öyküsünü okuyanlar biliyorlar ki romanin bitmesine daha  
var. Daha ancak Romantizme geldik.  
- Kafami karistiriyorsun!  
- Aslinda Binbasi karistirmaya çalisiyor Hilde'nin kafasini! Basit, degil mi Sofi? Satirbasi!  
Alberto henüz daha sözlerini tamamlamadan ormanin içinden kosarak bir çocuk çikageldi.  
Üzerinde Araplarin giydigi giysiler, basinda da türban vardi. Elinde fitilli bir lamba tutuyordu.  
Sofi Alberto'nun koluna siki siki sarilip:  



 
- Kim bu? diye sordu.  
Soruya çocugun kendisi cevap verdi:  
- Benim adim Alaaddin ve ta Lübnan'dan geliyorum. Alberto çocuga sert sert bakip:  
- Ya elindeki lambada ne var çocuk? diye sordu.  
Bunu demesiyle çocugun elindeki lambayi söyle bir sivazlayip lambanin üzerinden yogun bir  
duman bulutu yükselmesi bir oldu. Dumanlarin içinden de bir cin ortaya çikti. Cinin  
Alberto'nunki gibi kara bir sakali ve basinda mavi bir beresi vardi. Dumanlarin üzerinde bir o  
yana bir bu yana dalgalanan cin:  
- Beni isitiyor musun Hilde? Yasgünü kutlamalarinin zamani geçti artik sanirim. Yalnizca  
sunu demek istiyorum ki Bjerkeley ile Norveç'in güneyi de benim için bir masal! Birkaç gün  
sonra orada görüsmek üzere! dedi.  
Sonra koca cin bir anda küçülüp ardindaki duman bulutuyla tekrar lambanin içine girdi.  
Çocuk da lambayi koltugunun altina sikistirip tekrar ormanda gözden kayboldu.  
- Bu... bu çok olanaksiz bir sey! diye kekeledi Sofi.  
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- Bana sorarsan çocuk oyuncagi!  
- Ruh tipki Hilde'nin babasiymis gibi konusuyordu.  
- Çünkü o, Hilde'nin babasinin ruhuydu da ondan!  
- Ama...  
- Sen de, ben de, etrafimizdaki hersey de Binbasinin aklinin ta en dibindeki seyleriz. Bugün,  
28 Nisan Cumartesi günü, saat geç olmus. Binbasinin etrafindaki diger BM askerleri uyuyor,  
o da uyumaya yakin. Ama Hilde'ye 15. yasgününde hediye olarak verecegi kitabi bitirmesi  
gerek. Bu yüzden, zavalli adam, uyuyamiyor, uyumaya vakti yok.  
- Benden pes artik.  
- Satirbasi!  
Sofi ile Alberto öylece oturup küçük gölü seyre daldilar. Alberto tas kesmis gibiydi. Bir süre  
sonra Sofi onu omuzundan sarsmaya cesaret edip:  
- Hey, ne oldu?  



 
- Binbasi su son bölümlerde söylediklerime dogrudan müdahale edip durdu. Bundan utanmasi  
gerek! Ama bu arada kendini de ele vermis oldu. Demek ki bizler, Hilde'nin babasinin  
Hilde'ye yasgünü hediyesi olarak yazdigi bir kitapta yasiyoruz. Sen de duydun degil mi  
söylediklerimi? Yani, ben degilsem de bunlari söyleyen...  
- Eger bu dogruysa, kitabin disina çikip kendi yoluma gitmek istiyorum ben.  
- Iste benim gizli planim da bunu amaçliyor. Ama bundan önce Hilde'yle konusmayi  
basarmaliyiz. O simdi bizim her söyledigimizi okuyor. Bu kitaptan kaçmayi basardiktan sonra  
onunla artik konusamayacagimiza göre bu firsati kaçirmamaliyiz.  
- Ona ne diyecegiz?  
- Gerçi büyük bir hizla bu satirlari yazmaya devam ediyor ama sanirim Binbasi uyumak  
üzere...  
- Acayip bir sey bunu düsünmek.  
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- Sonradan pisman olacagi bir takim seyleri tam simdi söylemeli. Üstelik yazdiklarini  
düzeltmek için kullanacagi beyaz boyasi da yok. Bu benim planimin çok önemli bir parçasi.  
Binbasi Albert Knag'a beyaz boya verecek olanin vay halinel  
- Benden silgi bile alamaz!  
- Iste tam su an Hilde'yi babasina karsi ayaklanmaya çagiriyorum. Babasinin bu hayalci  
oyununa alet oldugu için utanmasi gerek! Burada olsaydi biz babasina yapacagimizi bilirdik!  
- Ama burada degil.  
- Ruhu burada ama kendisi güvenli bir sekilde Lübnan'da. Etrafimizdaki hersey Binbasinin  
"ben"i.  
- Ama o, bu etrafimizda gördüklerimizden daha baska bir sey de . ayni zamanda.  
- Evet, çünkü biz Binbasinin ruhundaki gölgeleriz yalnizca. Ve gölgelerin sahiplerini ele  
geçirmeleri pek kolay bir is degildir. Ama biz Hilde'yi etkileyebiliriz. Ve ancak bir melek  
Tanri'ya bas kaldirabilir.  
- Hilde'den babasi eve gelir gelmez üzerine atlamasini, onun bir saklaban oldugunu  
söylemesini isteyebiliriz. Sonra onun motorunu bozabilir ya da fenerini kirabilir.  
Alberto basini salladi. Sonra:  
- Ve sonra babasini terkedebilir. O bunu bizden çok daha kolay yapabilir. Evden ayrilip bir  
daha asla dönmeyebilir. Bizi "dünya kurucu bir hayal gücü" ugruna harcayan bir babaya layik  
bir ceza degil midir bu?  



 
- Gözümün önüne getirebiliyorum: Binbasi tüm dünyayi dolasip Hilde'yi arar, durur. Ama  
Hilde, Sofi ve Alberto'yla dalga geçen bu babayi asla geri dönmemek üzere terketmistir.  
- Dalga geçmek ya! Bizi yasgünü eglencesi olarak kullaniyor, derken benim de söylemek  
istedigim buydu. Ama ayagini denk alsin, Sofi! Hilde de öyle!  
- Ne demek istiyorsun?  
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- Siki dur!  
- Aman, baska cin filan çikmasin da!  
- Tüm yasadiklarimizin bir baskasinin aklinda varoldugunu düsünmeye çalis. Biz bu akiliz.  
Yani kendi ruhumuz yok, bir baskasinin ruhuyuz. Buraya kadar felsefen in anlayabilecegi bir  
zeminde sayiliriz. Berkeiey ile Schelling olsa bizi can kulagiyla dinliyor olurlardi.  
- Evet?  
- Sonra bu ruhun gerçek sahibinin Hilde Möller Knag'in babasi oldugunu düsünebiliriz. O,  
Lübnan'da oturmus, kizinin 15. yasgünü için bir kitap yazmakta. Hilde 15 Haziran sabahi  
uyandiginda masanin üzerinde bu kitabi buluyor ve o andan itibaren herkes bizim hakkimizda  
yazilmis olan bu kitabi okumaya baslayabiliyor. Zaten bu "hediye"nin baskalariyla  
paylasilabilecek bir hediye oldugu söylenmisti daha önce de.  
- Evet, hatirliyorum.  
- Yani Hilde simdi sana bu söylediklerimi, babasi bir zaman Lübnan'da oturup sana bunlari  
söyleyecegimi ve onun bir zaman Lübnan'da oturup sana bunlari söyleyecegimi düsündügünü  
söyleyecegimi düsündügü için okuyabiliyor.  
Sofi'nin akli karismisti. Berkeiey ve Romantikler hakkinda ögrendiklerini düsünmeye çalisti.  
Alberto Knox sözlerine devam etti:  
- Ama bu yüzden böbürlenmelerine gerek yok! Hele buna gülmeleri hiç gerekmez, çünkü son  
gülen iyi güler!  
- Kimin?  
- Hilde'yle babasinin tabii. Onlardan bahsediyoruz ya.  
- Peki neden böbürlenmeyeceklermis?  
- Çünkü onlarinda yalnizca bir hayal ürünü olmalari ayni derecede olasi!  
-Nasil yani?  



 
- Berkeiey ve Romantiklere göre böyleyse, onlara göre de böyle olmasi gerekir. Belki  
Binbasiyla Hilde ve dolayisiyla onlarin hayatin-  
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da küçük bir parça olusturan bizler de bir baska kitabin konusuyuz-dur!  
- Bu, daha da beter bir sey. O zaman biz gölgelerin de gölgesiyiz  
. demektir.  
- Ama bu pekâlâ mümkün olabilir. Bir yerlerde bir baska yazarin, BM'de binbasi olan ve kizi  
Hilde'ye bir kitap yazan Albert Knag hakkinda bir kitap yazmadigi ne malum? Ve bu kitapta  
"Alberto Knox" adli bir sahrs birdenbire Yonca Sokagi No. 3'de oturan Sofi Amund-sen'e  
mektupla felsefe dersleri yollamaya basliyor olabilir.  
- Sence böyle mi gerçekten?  
- Ben yalnizca bunun mümkün oldugunu söylüyorum. O zaman bu yazar bizim için "gizli bir  
Tanri" olurdu Sofi. Varligimiz ve tüm yaptiklarimiz bu Tanri'dan kaynaklaniyorsa, çünkü bu  
Tanri bizsek, onun hakkinda hiçbir sey bilemezdik. Çünkü biz merdivenlerin en dibinde yer  
aliyor olurduk.  
Bunun üzerine Sofi ile Alberto bir süre konusmadan durdular. Sessizligi bozan Sofi oldu:  
- Eger bizim hakkimizda kitap yazan adam hakkinda kitap yazan bir baskasi gerçekten varsa...  
- Evet?  
-... onun da pek fazla böbürlenmemesi gerekir.  
- Neden?  
- Onun kafasinin derinlerinde Hilde ve ben variz. Ama onun da daha üstün bir aklin ürünü  
oldugu düsünülemez mi?  
Alberto basini salladi.  
- Tabii, Sofi. Bu da mümkün elbette. Eger öyleyse, yazar bize bu felsefi konusmalari tam da  
bunun mümkün oldugunu göstermek için yaptiriyor demektir. Kendisinin de savunmasiz bir  
gölge oldugunu, Hilde ile Sofi'nin içinde kendi hayatlarini yasadiklari bu kitabin da aslinda  
bir felsefe ders kitabi oldugunu vurgulamak istiyor demektir.  
- Ders kitabi mi?  
- Yaptigimiz tüm konusmalari, diyaloglari düsün Sofi...  
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- Evet?  
- Aslinda bunlar bir monologdan ibaret.  
- Hersey akla ve ruha geldi, takildi. Önümüzde daha baska filozoflar olduguna seviniyorum.  
Thaies, Empedokles ve Demokritos gibi filozoflarla, gururla yola koyulan felsefe burada  
takilip kalmis olamaz herhalde?  
- Hayir. Bundan sonra Hegel'den söz edecegim. Romantizm'in herseyi ruha baglamasindan  
sonra, felsefeyi bu durumdan kurtaran jlk filozof Hegel olmustur.  
- Merakla bekliyorum.  
- Cinler ve gölgelerle sözümüz daha fazla kesilmesin diye içeri girelim istersen.  
- Zaten hava da biraz serinledi.  
- Satirbasi!  
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...dogru olan tarihe direnebilen seydir...  
Hilde elindeki dosyayi gürültüyle yere birakti. Bir süre yattigi yerden tavani seyretti.  
Düsünceleri dans ediyordu tavanda sanki.  
Kafasi karisiyordu tabii, karismaz olur muydu? Ah su babasi! Nasil yapabilirdi bunu?  
Sofi dogrudan kendisiyle konusmaya çalismista. Ondan babasina karsi gelmesini istemisti ve  
içinde bir takim duygulann uyanmasini da basarmisti dogrusu. Bir plan...  
Sofi ile Alberto babasinin kilma bile dokunamazlardi. Ama Hilde yapabilirdi bunu. Sofi,  
kendisi araciligiyla babasina ulasabilirdi.  
Hilde de, babasinin çok ileriye gittigi konusunda onlarla ayni fikirdeydi. Alberto ile Sofi onun  
yarattigi karakterler olsa da, bu denli güç gösterisi yapmasina hiç de gerek yoktu.  
Hilde biliyordu ona yapacagini. Kafasi bir tilki gibi çalismaya baslamisti bile.  
Pencereye gidip koya dogru bakti. Saat ikiye geliyordu. Cami açip kayikhaneye dogru  
seslendi:  
- Anne!  



 
Annesi kayikhaneden çikti.  
- Yiyeceklerimizi bir saat kadar sonra getirsem olur mu?  
- Tamam...  
- Önce Hegel'i okumak istiyorum da...  
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Alberto ile Sofi, göle bakan pencerenin önünde oturmuslardi. Alberto:  
- Georg Wilhelm Friedrich Hegel, tam anlamiyla bir Romantizm çocuguydu, diye sözlerine  
basladi. - Kendi kisisel gelismesinin, Almanya'da Alman ruhunun dogup gelistigi döneme  
rastladigi söylenebilir. Stuttgart'ta 1770 yilinda dogan Hegel, 18 yasindayken Tübin-gen'de  
teoloji ögrenimine baslar. Romantizmin en parlak döneminde, 1799'dan itibaren çalismalarini  
Jena'da Schelling ile birlikte sürdürür. Jena'da doçent olduktan sonra, Alman Ulusal  
Romantizminin merkezi sayilan Heidelberg'de profesör olur. 1818'den itibaren de, o siralar  
Almanya'nin kültürel merkezi olmaya baslayan Berlin'de profesörlük yapmaya baslar. 1831'de  
koleradan öldügünde "Hegelcilik" Almanya'nin hemen hemen her üniversitesine yayilmisti.  
- Demek pek çok konuyla ilgilenmis.  
- Evet ve kendi gibi felsefesi de öyle! Hegel, Romantiklerce ele alinan hemen tüm düsünceleri  
birlestirdi ve gelistirdi. Ancak örnegin Schelling'in felsefesini de ayni ölçüde elestirdi.  
- Neydi elestirdigi?  
- Schelling ve diger Romantikler varolusun temelini "dünya tini" diye adlandirdiklari seyde  
görüyorlardi. Hegel de "dünya tini" terimini kullanmakla beraber, bu söze yeni bir anlam  
yûklüyordu. Hegel, "dünya tini" ya da "dünya usu" ile insansi ifadelerin tümünü düsünür,  
çünkü "tin"i olan tek varlik insandir. Bu anlamda "dünya tini"nin tarih içindeki gelisiminden  
söz edilebilir. Ama burada da insanlarin yasamindan, insanlarin düsüncelerinden ve insanlarin  
kültüründen söz ettigini unutmamaliyiz.  
- O zaman da bu tin, hayaletimsi görünümünden biranda uzaklasmis oluyor. Bu tin, taslar ve  
agaçlarin içinde pusuya yatmis "uyuklayan bir zekâ" olmaktan çikiyor.  
- Kant'in "das Ding an sich" dedigi seyi hatirliyorsundur. Kant, insanlarin doganin en gizli  
sirlari hakkinda kesin bir bilgiye ulasamayacagini söylemekle birlikte, erisilemez bir  
"dogru"nun varoldu-  
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guna isaret ediyordu. Hegel "dogrunun öznel bir sey" oldugunu soy-lüyordu. Böyle diyerek de  
insan usunun üzerinde ya da ötesinde bir "dogru"nun varoldugunu reddetmis oluyordu. Her  
türlü bilgi insana  
aittir, diyordu.  
• Felsefeyi tekrar göklerden yere indirmeye çalisiyordu anlasilan...  
- Evet, böyle de denebilir. Hegel'in felsefesi öyle kapsamli ve öyle detayli bir felsefedir ki  
bunu burada tümüyle ele almamiza olanak yok. .Bu yüzden en önemli birkaç noktaya  
deginmekle yetinecegiz. Aslinda Hegel'in kendi "felsefesi" olup olmadigi tartisma konusudur.  
Hegel'in felsefesi ile kastettigimiz sey, tarihin gidisini anlamaya yönelik bir yöntemdir  
herseyden önce. Bu nedenle ne zaman Hegel felsefesinden söz etsek, kendimizi insanlik  
tarihinden söz ediyor buluruz. Hegel felsefesi bize "varolusun esas dogasi"ni ögretmez belki  
ama, dogru bir biçimde düsünmeyi ögretebilir.  
- Bu da yeterince önemli bir seydir zaten.  
- Hegel'den önceki felsefi sistemlerde ortak olan sey, insanin dünya hakkinda ne bilip ne  
bilemeyecegine dair tespitlerde bulunmak olmustur. Bu Descartes, Spinoza, Hume ve Kant  
için de geçerlidir. Bunlarin her biri, insan bilgisinin kaynagini arastirmislardi. Hepsi de  
insanin dünya hakkindaki bilgileri üzerinde zaman-disi bir takim etmenlerin varligini dile  
getirmislerdi.  
- Bir filozofun görevi degil midir zaten bu?  
- Hegel'e göre bu mümkün degildi. Insan bilgisinin temelini olusturan seyler, kusaktan kusaga  
degisim gösterirdi. Bu yüzden de "mutlak dogru" diye bir sey olamazdi. Sonsuz bir us  
olamazdi. Felsefenin ele alabilecegi tek degismez sey tarihin kendisiydi.  
- Ama bu nasil olabilir? Tarihin kendisi devamli degistigine göre, nasil felsefenin ele  
alabilecegi tek degismez sey olabilir?  
- Bir nehir de sürekli degisen bir seydir. Bu, ondan söz edilemeyecegi anlamina gelmez. Ama  
bir nehrin vadinin neresinde daha "dogru" bir nehir oldugu sorulamaz.  
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- Sorulamaz. Çünkü bir nehir, her noktasinda ayni derecede nehirdir.  
- Hegel'e göre tarih böyle bir nehrin akisina benzetilebilirdi. Nehrin herhangi bir noktasindaki  
hareketi suyun baslangicindaki selaleler, anaforlarca belirlenir. Ama bu hareket ayni zamanda  
o an, o noktada bulunan taslar ve egimlerce de belirlenir.  
- Anliyorum sanirim.  
- Düsünce - ya da us - tarihi de böyle bir nehir gibidir. Senden önce yasamis insanlardan  
gelenek yoluyla "dalga dalga" sana ulasan düsünceler ve kendi yasadigin çagdaki yasam  



 
kosullari, senin düsünce biçimini etkiler. Bu yüzden herhangi bir düsüncenin sonsuza dek ve  
daima dogru olacagi söylenemez. Ancak düsünce durdugun bir noktada dogru ya da yanlis  
olabilir.  
- Bu herseyin hem dogru, hem yanlis olabilecegi anlamina gelmez, degil mi?  
- Hayir, ama bir düsünce tarihsel baglamina göre dogru ya da yanlis olabilir. 1990 yilinda köle  
ticaretini savunan görüsler ileri sür-sen, buna herkes gülüp geçer. Oysa köle ticareti 2500 yil  
önce her yaniyla gerçek bir olaydi. O zamanlar da bunun kalkmasini isteyen bir takim ilerici  
güçler yok degildi tabii. Yakin zamandan bir baska örnek verecek olursak, bundan yüz yil  
kadar önce büyük ormanlik arazileri yok ederek ekili alan olusturmak o kadar da "akil disi"  
bir sey degildi. Ama ayni olay bize son derece "akil disi" geliyor. Bugün ayni olayi bambaska  
- ve çok daha iyi - ölçütlerle degerlendirebiliyoruz.  
- Anliyorum.  
- Felsefi düsünce konusunda da Hegel usun degisken bir sey, bir süreç oldugunu öne  
sürüyordu. Ve "dogru" da bu sürecin kendisiydi. Neyin "en dogru" ya da "en mantikli"  
oldugunu tarihsel süreçten baska hiçbir sey ortaya koyamazdi.  
- Örnek lütfen!  
- Antik Çag, Ortaçag, Rönesans ya da Aydinlanma Çagindan bir takim düsünceleri çikarip  
bunlarin dogru ya da yanlis oldugunu söy-  
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leyemeyiz. Platon'un düsüncesi yanlis, Aristoteles'inki dogruydu diyemeyiz. Hume hataliydi,  
Kant ve Scheiiing ise hakliydi diyemeyiz. Bu, tarihsel olmayan, yanlis bir düsünce tarzidir.  
- Evet, bana da pek dogru gelmiyor.  
- Bir filozofu - ya da herhangi bir düsünceyi - tarihsel baglamim dan çikarip degerlendirmek  
olmaz. Ama - simdi yeni bir noktaya geliyorum - sürekli yeni seylerle karsilastigi için, us  
"ilerici"dir. Yani insan bilgisi sürekli gelismekte ve "ilerlemekte"dir.  
- Öyleyse yine de Kant'in felsefesi Platon'unkinden daha dogrudur diyebilir miyiz?  
- Evet, çünkü "dünya tini" Platon'dan Kant'a dek bir gelisme - ve büyüme - göstermistir.  
Gayet mantiklidir bu. Nehir benzetmesine dönecek olursak, nehre daha çok su gelmistir.  
Çünkü Platon'dan Kant'a dek iki bin yildan fazla zaman geçmistir. Kant da kendi "dogrulari" 
nm nehrin kenarinda sarsilmaz kayalar gibi kalmasini bekleyemez. Kant'in düsünceleri  
de gelecek kusaklarca ele alinir ve onun "us"u gelecek kusaklarin elestirisine maruz kalir.  
Zaten de böyle olmustur.  
- Ama su nehir var ya...  
- Evet?  



 
- O nehir nereye gidiyor?  
- Hegel'e göre "dünya tini" giderek kendi kendisi hakkinda daha fazla bilgilendigi bir yolda  
ilerliyor. Nehirler de denize yaklastikça büyür. Hegel'e göre tarih, "dünya tini"nin kendi  
bilgisine ulasma sürecidir. Dünya hep varolagelmistir ancak insanligin kültürü ve insanligin  
gelismesiyle bu "dünya tini" kendi kendisinin daha fazla bilincinde olmaktadir.  
- Bundan nasil emin olabiliyordu?  
- Hegel'e göre bu tahmin edip varsaydigi bir sey degil, tarihsel bir gerçekliktir. Tarihi  
inceleyen herkes, insanligin giderek "kendisini daha iyi tanimakta" ve "kendisini  
gelistirmekte" oldugunu görebilir. Hegel'e göre tarihi inceledigimizde insanligin daha fazla  
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akilcilik ve özgürlük yolunda ilerledigini görebiliriz. Arada bir tö-kezlenmesine ragmen  
tarihsel gelisim daima "ileriye dogru" gitmektedir. Tarihin bir "eregi" vardir.  
• Yani bir ilerleme söz konusu. Tamam.  
- Evet, tarih bir zincirleme reaksiyonlar dizisi gibidir. Hegel bu dizide bir takim kurallar  
oldugunu ileri sürer. Tarihi inceleyen biri, yeni bir düsüncenin kendinden önceki düsünceler  
temelinde ortaya çiktigini görür: Ve yeni bir düsünce ortaya çikar çikmaz, bunun karsiti  
düsünce de ortaya çikar. O zaman bu karsit iki güç arasinda bir gerilim dogar. Ancak ortaya  
bg iki düsünceden de bir takim yanlar alan bir üçüncü düsünce çiktiginda bu gerilim yokolur.  
Buna diyalektik gelisme diyoruz.  
- Bir örnek verebilir misin?  
- Sokrates öncesi filozoflarin ana madde ve degisim konularindaki tartismalarini hatirliyor  
musun?  
- Söyle böyle...  
- Sonra Elea'lilar çikip hiçbir degisimin aslinda mümkün olmadigini öne sürdüler. Duyulariyla  
algilasalar da her türlü degisimi reddetmek durumunda kaldilar. Elea'lilar bir iddia öne  
sürmüslerdi. Hegel buna tez adini veriyordu.  
-Evet?  
- Ve ne zaman böyle bir tez öne sürülse, bunun karsiti bir tez ortaya çikiyordu. Hegel buna da  
anti-tezdiyordu. Elea'lilarin tezinin anti-tezini, "hersey akar" diyen Herakleitos'un bu görüsü  
olusturuyordu. Böyle olunca birbirinin tamamen karsiti iki görüs arasinda bir gerilim ortaya  
çikmis oluyordu. Ancak sonra Empedokles çikip her iki görüste de dogru ve yanlis yanlar  
oldugunu ortaya koydugunda bu gerilim "ortadan kalkmis" oluyordu.  
- Evet, simdi daha iyi hatirliyorum.  



 
- Elea'lilar hiçbir seyin aslinda degismedigini söylerken hakli, duyularimiza  
güvenemeyecegimizi söylerkense haksizdilar. Herak-leitos ise duyularimiza  
güvenebilecegimizi söylerken hakli, herse-  
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yin aktigini söylerkense haksizdi.  
- Çünkü yalnizca tek bir ana madde vardi ve degisen bu degil, bunun bilesimleriydi.  
- Evet. Hegel, bu iki zit görüsü birlestiren Empedokles'in tezine da olumsuzlamanin  
olumsuzlanmasi diyordu.  
- Laflara bak!  
- Hegel, bilginin bu üç asamasini "tez", "anti-tez" ve "sentez" diye de adlandirir. Örnegin  
Descartes'in Usçulugunu bir tez olarak ele alirsak, Hume'un Empiristligi bunun 
antiteziniolusturur.  
Bu iki karsitlik Kant'in sentezinde asilir, çünkü Kant bazi noktalarda Usçulara,  
bazi noktalarda da Empiristlere hak verir. Ayrica haksiz olduklari yanlan da gösterir. Ancak  
tarih Kant'la son bulmaz. Bu kez de Kant'in "sentez"i, yeni bir üçlü düsünce dizisinin ya da  
"triad"in baslangici olur. Çünkü her "sentez" de yeni bir "anti-tez" tarafindan olumsuzla-nir.  
- Tüm bunlar çok teorik!  
- Evet, teorik ama Hegel tarihe bir takim "kaliplar"la bakilamayacagini söylüyordu. Tarihin  
kendisine bakarak diyalektik bir gelisme gözlenebilecegini öne sürüyordu. Böylelikle usun  
gelisimine ya da "dünya tini"nin tarihsel gelismesine dair bir takim kurallar ortaya  
çikarilabilecegini söylüyordu.  
- Anliyorum.  
- Hegel'in diyalektigi yalnizca tarih için geçerli degildir. Bir sey tartistigimizda, bir konuyu  
ele aldigimizda da diyalektik bir biçimde düsünürüz. Karsimizdaki görüste eksik olan yanlari  
bulup ortaya çikarmaya çalisiriz. Hegel bunu "olumsuzlamali düsünme" diye adlandirir. Eksik  
yanlari ararken, aslinda bir düsüncenin en iyi yanlarini da ortaya koymus oluruz.  
- Örnek lütfen!  
- Sagci bir politikaciyla, solcu bir politikaci toplumsal bir sorunu çözmek üzere bir araya  
geldiklerinde, bunlarin düsünceleri arasinda çok geçmeden bir karsitlik dogar. Bu, ikisinden  
birinin görüslerinin  
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dogru, digerinin yanlis oldugu anlamina gelmez. Gerçekte her ikisinin de dogru ve yanlis  
oldugu noktalar vardir. Tartisma ilerledikçe, yanlis noktalar elenir ve geriye bunlarin  
görüslerinde en dogru olan yanlar kalir.  
- Umarim böyle olur.  
- Ancak neyin dogru neyin yanlis oldugunu tam da böyle bir tartismanin ortasindayken  
bulabilmek her zaman pek kolay olmayabilir. Neyin dogru neyin yanlis olduguna bir bakima  
tarih karar verir. "Dogru" olan, "tarihe direnebilen" seydir.  
- Yani bir düsünce ne kadar uzun süre yasayabilirse, o kadar dogrudur.  
- Ya da tersi: bir düsünce ne kadar dogruysa, o kadar uzun yasar.  
- Söyle küçük bir örnek verebilir misin buna?  
-150 yil önce kadin haklari için mücadele eden pek çok insan vardi. Bunun karsisinda  
olanlarin sayisi da epey çoktu. Bugün, bu iki görüsün ileri sürdügü kanitlara baktigimizda  
kimin daha "dogru" kanitlar ileri sürdügünü anlamak pek zor degil. Ama unutmamaliyiz ki  
biz olaylara "sonradan bakiyoruz". Kadin haklari için mücadele edenlerin hakli oldugu ortaya  
çikmis durumda. Insanin kendi büyük büyükannesinin, büyükbabasinin bu konudaki  
görüslerini düsününce utanasi geliyor.  
- Bence de. Peki Hegel ne diyordu?  
- Kadin haklari konusunda mi?  
- Bundan bahsediyoruz ya!  
- Bu konuda Hegel'den bir alinti duymak ister misin?  
- Memnuniyetle.  
- "Erkekle kadin arasinda, hayvanla bitki arasindaki gibi bir fark vardir," diyor Hegel.  
"Hayvan erkege, bitki de kadina karsilik gelir. Çünkü kadinlar, belirlenmemis bir duygunun  
bütünlügüne dayanan sakin bir gelisme gösterirler. Kadinlar hükümete gelseler devlet  
tehlikeye düser, çünkü onlar kararlarini evrensel dogrulara degil, rast-  
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gele egilimler ve görüslere dayanarak verirler. Kadinlar da - her nasilsa! - egitilebilir, ancak  
onlar bilgiyi kendilerinden önce edinilmis bilgiyi devralarak degil, hayati yasayarak edinirler.  
Erkekse konumunu, pek çok düsünceyle mücadele ederek, büyük teknik sikintilardan geçerek  
edinir."  
- Sagol, baska alinti duymasam da olur!  



 
- Ama bu alinti, "dogru"nun zamanla nasil degisebileceginin çok güzel bir örnegidir. Bu  
örnek, Hegel'in de ne de olsa kendi çaginin insani oldugunu gösteriyor. Biz de öyleyiz. Bizim  
de "tabii ki" dogru olan bir takim görüslerimizi tarih yanlis bulabilir.  
- Örnek verebilir misin?  
- Hayir, veremem.  
- Neden?  
- Çünkü o zaman, çoktan degismekte olan bir seye isik tutmus olurum ki bunu zaten pek çok  
insan söylüyor olur. Örnegin, doganin kirlenmesine yol açtigi için araba kullanmak yanlistir,  
dersem halen pek çok kisinin söyledigi bir seyi söylemis olurum. Dolayisiyla bu iyi bir örnek  
olmaz. Su an bizim dogru buldugumuz bir takim seylerin böyle olmadigini ancak tarih  
gösterebilir.  
- Anliyorum.  
- Bu arada bir seyi daha belirtmek yerinde olur: Hegel döneminde kadinlarin erkeklerden daha  
degersiz varliklar oldugunu ileri sürenler sayesindedir ki kadin esitligi hareketi bu dönemde  
büyük bir ivme kazanmistir.  
- Böyle bir sey nasil mümkün olabilir?  
- Bu kisiler bir "tez" öne sürmüs oluyorlardi. Bunu yapmalarinin sebebi, kadinlarin haklarini  
savunmak için ayaklanmaya baslamalari olmustu. Herkesin savundugu bir görüsü  
tekrarlamakta bir yarar yoktur. Onlar da kadin haklarina karsi o zaman dek olmadigi kadar  
fazla seslerini yükselttikçe, "anti-tez" de o kadar güçlenmis oldu.  
- Anliyorum sanirim.  
- Enerjik bir muhalefet kadar iyi bir sey yoktur. Muhalefet ne ka-  
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dar güçlüyse, karsilastigi tepki de o kadar güçlü olur. "Yangina körükle gitmek" diye bir söz  
vardir.  
- Ben de yanginima körükle gidilmis gibi hissediyorum su an kendimi.  
- Salt mantiksal ya da felsefi olarak da iki kavram arasinda diyalektik bir gerilim olusur.  
- Örnek lütfen!  
- "Varlik" kavrami üzerinde düsünecek olursam, "yokluk" kavrami üzerinde düsünmem  
geregi de dogar. Insanin varolmasini, bir gün gelip varolunmayacagim düsünmeden anlamak  
mümkün olmaz. "Varlik"la "yokluk" arasindaki gerilim, "olus" kavraminda ortadan kalkar.  
Çünkü "olus" bir anlamda hem olmayi hem de olmamayi içerir.  



 
• Anliyorum.  
- Hegel'in mantigi dinamik bir mantiktir. Gerçeklik karsitliklari içerdigi için, gerçekligin  
taniminin da karsitliklar içermesi beklenir. Bir örnek verelim: Danimarkali atom fizikçisi  
Niels Bohi'un kapisinda bir at nali asili oldugu anlatilir.  
- At nali ugur getirir.  
- Ancak bu bir bos inandan ibarettir ve Niels Bohr bos inanlara inanacak en son kisilerden  
biridir. Bir arkadasi bir gün onu ziyarete geldiginde bu konuya deginir. "Böyle seylere  
inanmiyorsun ya!" der arkadasi. "Hayir," diye cevap verir Niels Bohr, "ama duydum ki ise  
yaradigi oluyormus."  
- Pes dogrusu!  
- Ama bu oldukça diyalektik ya da kendi karsitini barindiran bir yanittir. Norveçli yazar Vinje  
gibi "farkli" görüsleriyle taninan Niels Bohr, bir yerde söyle der: Iki tür dogru vardir. Tersinin  
yanlis oldugu 9ün gibi ortada olan yüzeysel dogrular ve tersi de dogru olan daha deri,i  
dogrular.  
- Nasil bir dogru olabilir bu ikinci tür dogru?  
- Sana hayat kisadir dersem...  
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- Ben de buna katilirim.  
- Ama sonra bir baska baglamda kollarimi iki yana açip "hayat çook uzundur" dersem...  
- Buna da katilabilirim, çünkü bu da dogrudur bir anlamda.  
- Son olarak sana, diyalektik bir gerilimin nasil ani bir harekete yol açip, ani bir degisime  
neden olabilecegine bir örnek vermek istiyorum.  
¦ Ver hadi!  
- Annesine devamli "evet annecigim", "peki annecigim", "sen nasil istersen annecigim",  
"hemen yaparim annecigim" diyen bir kiz düsün...  
- Düsüncesi bile tüylerimi ürpertiyor.  
- Bir süre sonra annesi kizinin bu kadar uysal olusuna sinirlenmeye baslayabilir. Sonunda  
hiddetle: "Bu kadar uysal olmasana yahu!" diye patlar. Kizi da buna "Olur, annecigim!" diye  
yanit verir.  
- Iyi bir kötegi hak eder bu kiz bana göre.  



 
- Ya, degil mi? Kiz bunun yerine, "Hayir, uysal olacagim iste!" dese ne yapardin?  
- Bu da tuhaf bir yanit olurdu. Belki yine bir kötek atardim.  
- Bir baska deyisle durum kilitlenmis olurdu. Diyalektik gerilim öyle yükselmis olurdu ki,  
bunu ani bir degisimin izlemesi gerekirdi.  
• Kötek gibi mi?  
- Hegel'in felsefesinde son bir noktaya deginmeliyim.  
- Dinliyorum.  
- Romantiklerin bireyci olduklarindan söz ettigimizi hatirliyor  
musun?  
- "O gizemli yol içimize açilan yoldur."  
- Bu bireycilik "anti-tez"i ya da olumsuzuyla Hegel'in felsefesinde karsilasti. Hegel bireysel  
güçlere karsi "nesnel" güçlerin öneminin altini çizdi. Bu nesnel güçler aile ve devletti.  
Hegel'in bireye süpheyle baktigini da söyleyebiliriz. Ona göre birey, toplulugun organik bir  
parçasiydi. Us ya da "dünya tini", öncelikle toplumdaki bireyle  
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arasindaki alisveriste ortaya çikan bir seydi. -Nasil yani?  
- Us herseyden önce dilde kendini gösterir. Ve dil dogdugumuzda karsimizda buldugumuz bir  
seydir. Bay Hansen olmasa da Nor-veççe dili varolur, ama Norveççe dili olmadan Bay  
Hansen varola-inaz. Yani dili olusturan birey degil, bireyi olusturan dildir.  
- Evet, böyle denebilir.  
- Insan dogunca nasil bir dille karsilasiyorsa, ayni sekilde belli bir tarihsel kosullar yumagiyla  
da karsilasir. Ve hiç kimse bu kosullar karsisinda "özgür" degildir. Devlet içinde yerini  
bulmayan insan, tarih disi bir insandir. Bu düsünce Atina'nin büyük filozoflari arasinda da  
yaygindi hatirliyorsan. Devlet vatandassiz düsünülemeyecegi gibi, vatandas da devletsiz  
düsünülemezdi.  
- Anliyorum.  
- Hegel'e göre devlet tek bir vatandastan daha "fazla" bir seydi. Vatandaslarin toplamindan da  
daha öte bir seydi. Hegel'e göre insan "kendini toplumdan çekip çikaramazdi". Bu yüzden  
içinde yasadigi toplumdan uzaklasip "kendini bulacagini" söyleyen insan, komik duruma  
düserdi.  



 
- Ayni kanida olup olmadigimdan emin degilim, ama peki öyle olsun.  
- HegePe göre "kendini bulan" insan degil, "dünya tini"dir.  
- Dünya tini mi kendini bulur?  
- Hegel, "dünya tini'nin kendine üç adimda döndügünü söyler. Yani "dünya tini" kendini üç  
asamada tanir.  
- Ve bu asamalar sunlardir...  
- Birinci asamada "dünya tini" bireyde kendini tanir. Hegel buna "öznel us" der. "Dünya tini"  
daha yüksek bir bilinç düzeyine aile, toplum ve devlette ulasir. Hegel bunu "nesnel us" diye  
adlandirir, çün-k'i bu insanlararasi iliskilerde ortaya çikan bir bilinç düzeyidir. Ve üçüncü  
asama da...  
- Çok heyecanliyim.  
419  
SOFI'NÎN DÜNYASI  
- "Dünya tini" sonunda kendi kendisinin en yüksek bilincine "mutlak us"ta ulasir. Ve bu  
"mutlak us" sanat, din ve felsefedir. Bunlarin içinde en yüksek bilinç düzeyi felsefedir, çünkü  
felsefe "dünya tini"nin kendisinin tarihteki gelisimi üzerine kafa yorar. Yani "dünya tini"  
öncelikle felsefede kendi kendisiyle karsilasir. Felsefe "dünya tini"nin aynasidir da denebilir.  
- Öyle gizemli ki bu söylediklerin, üzerinde biraz düsünmem gerek. Ama en son söyledigini  
sevdim.  
- Felsefe dünya tininin aynasidir, demistim.  
- Bu çok güzel bir laf! Sence bunun bizim pirinç kaplamali aynayla bir iliskisi var midir?  
- Madem ki sordun, evet.  
- Nasil peki?  
- Sürekli gündeme geldigi için bu "pirinç kaplamali ayna"da bir sey olmali.  
- Peki ne bu sence?  
- Benim bu konuda bîr fikrim yok, ama devamli gündeme geldigine göre Hilde'yle babasi için  
özel bir anlami olmali diye tahmin ediyorum. Bu anlamin ne oldugunu ancak Hilde  
söyleyebilir.  
- "Romantik ironi" mi bu yaptigin?  
- Yersiz bir soru bu, Sofi.  



 
- Nedenmis?  
- Romantik ironi yapacak olan bizler degiliz. Biz bu tür bir ironinin savunmasiz kurbanlariyiz  
olsak olsak! Bir çocuk kagida bir seyler çizdiginde, kagida sormaz insan çizimin ne anlama  
geldigini!  
- Beni korkutuyorsun.  
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... iflasin esiginde bir Avrupa...  
Hilde saatine bakti. Saat dördü çeyrek geçiyordu. Dosyayi masanin üzerine birakip kosararak  
mutfaga indi. Annesinin sabrini tasirmak istemiyorsa bir an önce yiyecek birseyler  
hazirlamaliydi. Odasindan çikarken pirinç kaplamali aynaya bir göz atmayi ihmal etmemisti.  
Çaydanligi atese koyup hizla sandviç hazirlamaya giristi.  
Gününü gösterecekti tabii ki babasina! Kendisini gitgide daha çok Sofi ve Alberto'nun  
saflarinda hissediyordu. Babasina oynayacagi oyun Kopenhag'da baslayacakti...  
Kisa bir süre sonra elinde tepsiyle kayikhanedeydi:  
- Iste ögle yemegimiz hazir, dedi.  
Annesinin elinde zimpara kâgidina sanli bir tugla vardi. Önüne düsen saçlarini arkaya atti.  
Zimpara kâgidinin tozlan saçlanna da bulasmisti birazcik.  
- Aksam yemegimiz desek daha dogru olur! Iskeleye oturup yemek yemeye koyuldular. Bir  
süre sonra Hilde:  
- Babam ne zaman geliyordu? diye sordu.  
- Cumartesi günü geliyor ya, unuttun mu?  
- Tamam ama ne zaman? Kopenhag'da aktarma yapacak demistin, degil mi?  
- Evet...  
Annesi ciger ezmeli ve salatalik tursulu sandviçinden bir lokma isirdi.  
-... Kopenhag'a saat bes siralannda geliyor. Buradan Kris-tiansand'a uçagi sekizi çeyrek geçe  
kalkiyor. Dokuz buçuga  
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dogru da Kjevik'e varmis olur herhalde.  
- Öyleyse Kristiansand Havaalani Kastrup'da birkaç saat geçirmesi gerekecek...  
- Neden sordun?  
- Hiç... Yalnizca merak ettim.  
Yemeklerini yemeye devam ettiler. Hilde kisa bir sürenin geçmesini bekledikten sonra:  
- Anne ile Ole'den bir haber var mi? diye sordu.  
- Ara sira telefon ediyorlar. Temmuzda bir zaman tatile gelecekler.  
- Daha önce degil yani, öyle mi?  
- Hayir, sanmiyorum.  
- Öyleyse bu hafta hâlâ Kopenhag'dalar demektir...  
- Nedir tüm bu sorular Hilde?  
- Hiiiç... Laf olsun, beri gelsin diye konusuyorum iste.  
- Iyi de iki kez Kopenhag'dan söz ettin.  
- A, sahi mi?  
- Babanin Kopenhag'da aktarma yapacagini söylemistik...  
- Ah, o halde Anne ile öle oradan aklima gelmis olmali. Yemeklerini bitirir bitirmez Hilde  
tabaklari ve çatal biçagi tepsiye toplayip:  
- Okumaya devam etmem gerek anne, dedi.  
- Eh, hadi bakalim...  
Bu sözlerde hafif bir hayal kirikligi mi gizliydi ne? Daha önce, babasi gelmeden motoru  
beraberce tamir edeceklerini konusmuslardi çünkü.  
- Babama kitabi o gelmeden bitirecegime dair söz vermis  
gibiyim bir bakima.  
- Bak iste buna kizdim. Evden uzakta oldugu yetmiyormus gibi, bir de kalkmis bizi oralardan  
idare etmeye kalkiyor!  



 
- Ah, onun daha neleri idare ettigini bir bilsen! dedi Hilde esrarengiz bir tavirla. - Üstelik  
bundan müthis zevk de aliyor!  
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Sonra odasina çikti ve okumayi sürdürdü.  
Sofi bir anda kapinin çalindigini duydu. Bunun üzerine Alberto sert bir bakisla:  
- Kimsenin konusmamizi bölmesine izin vermemeliyiz, dedi. Kapi daha hizli çalinmaya  
basladi. Alberto:  
- Hegel'in felsefesine son derece kizan Danimarkali bir filozoftan söz edecegim simdi, dedi.  
Kapi yerinde sarsilacak kadar hizli çalinmaya baslamisti.  
- Bu da Binbasinin bizi tongaya düsürüp düsüremeyecegini anlamak için gönderdigi uydurma  
sahislardan biri elbette, diye devam etti Alberto. - Bu numaralarla hiçbir sey kaybettigi yok  
nasilsa!  
- Ama kapiyi açmazsak evi basimiza yikar ve bununla da hiçbir sey kaybetmez!  
- Haklisin galiba. Açalim bakalim.  
Kapiya gittiler. Kapinin çalmisindan Sofi karsisinda güçlü kuvvetli birini bulacagini  
saniyordu. Oysa kapida duran, uzun sari saçli, çiçekli bir elbise giymis küçük bir kizdi. Elinde  
de iki küçük sise tutuyordu. Siselerden biri kirmizi, digeriyse maviydi.  
- Buyrun, dedi Sofi. - Siz kimsiniz? Kiz reverans yaparak:  
- Benim adim Alice, dedi.  
- Tam tahmin ettigim gibi, dedi Alberto. - Alice Harikalar Diyarinda!  
- Peki ama burayi nereden bulmus olabilir? Bu soruya Alice'in kendisi karsilik verdi:  
- Harikalar Diyari tam anlamiyla sinirsiz bir ülkedir. Yani Harikalar Diyari her yerdedir. Tipki  
Birlesmis Milletler gibi! Bu yüzden ülkemizin BM'in seref üyesi olmasi gerekir aslinda.  
Ayrica her komisyonda da elçilerimiz olmali. Ne de olsa BM de insanlarin hayallerinin bir  
ürünü.  
Alberto:  
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- Âh, bu Binbasi! diye homurdanirken Sofi:  
- Peki burada isin ne? diye sordu.  
- Sofi'ye bu felsefe siselerini vermeye geldim.  
Siseleri Sofi'ye uzatti. Aslinda beyaz camdan yapilmis olan bu küçük siselerden birinin içinde  
kirmizi, digerinin içindeyse mavi bir sivi oldugu için göze renkli görünüyorlardi. Kirmizi  
sisenin üzerinde "BENI IÇ!", mavi sisenin üzerinde "BENI DE IÇ!" yaziliydi.  
Ayni anda kulübenin yaninda kosar adim yürüyen beyaz bir tavsan belirdi. Iki ayaginin  
üzerinde yürüyen tavsan yelek ve ceket de giyinmisti üstelik. Cebinden köstekli saatini  
çikarmis:  
- Geç kaldim, geç kaldim... diye söyleniyor, bir yandan da son hizla yürüyordu. Alice tavsanin  
ardindan kosmaya koyulmadan önce yine bir reverans yaparak: '  
- Gitmek zorundayiz ne yazik ki! dedi. Sofi Alice'in ardindan:  
- Dina ile Kraliçe'ye benden çok selam söyle! diye seslendi. Alice gözden kaybolduktan sonra  
Alberto ile Sofi merdivenlere oturup siseleri incelediler bir süre.  
- BENI IÇ ve BENI DE IÇ, diye okudu Sofi.  
- Içsem mi acaba? Ya zehirliyse? Alberto omzunu silkti.  
- Bu Binbasidan gelen bir sey. Binbasidan gelen hersey gerçekte degil yalnizca akilda varolan  
seyler olduguna göre, bu da aslinda varolmayan bir su.  
Sofi kirmizi sisenin tipasini açip dikkatle agzina götürdü. Biraz tatli, tuhaf bir suydu bu. Ama  
bundan da önemlisi, suyu içer içmez etrafinda tuhaf seyler olmaya basladi.  
Göl, orman ve kulübe birbirine karismaya baslamisti sanki. Çok geçmeden her sey sanki tek  
bir kisi haline gelmis, bu kisi de Sofi'nin ta kendisi olmustu. Alberto'ya bir bakti, ama sanki o  
da Sofi'nin ruhunun bir parçasi olmustu.  
- Çok garip, diye söylendi Sofi. - Hersey eskisi gibi, ama sanki  
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her seyin birbiriyle iliskisi var. Her sey tek bir düsüncenin parçasi.  
Alberto basini salladi. Ama sanki basini sallayan Sofi'nin kendisiydi.  
- Bu Tümtanricilik veya bir baska deyisle Teklik felsefesi, dedi Alberto. - Bu Romantiklerin  
evrensel ruhu. Romantikler herseyi bir büyük "ben"in parçasi olarak algiliyorlardi. Hegel de  
öyle. O da tek basina bireye elestirel bakiyor, herseyi tek bir evrensel aklin dilege-lisi olarak  
görüyordu.  



 
- Öbür sisedeki suyu da içeyim mi?  
- Sisesinde yazdigina göre içmek gerek.  
Sofi mavi sisenin de tipasini açti ve sudan koca bir yudum aldi. Bunun tadi digerine göre daha  
eksiydi. Ama bunu içince de etrafindaki seyler hizla degismeye basladi.  
Bir iki saniye içerisinde kirmizi suyun etkisi yokoldu. Seyler yeniden eski hallerini aldilar.  
Alberto yine Alberto, ormandaki agaçlar yine kendileri, göl yine kendisi olmustu.  
Ama bu durum yalnizca bir saniye sürdü. Çok geçmeden seyler birbirinden ayrilmaya  
basladilar. Orman ormanligini kaybetmisti; her bir agaç kendi basina bir dünya gibi  
yükseliyordu ortada. Her bir dal, hakkinda binlerce öykü yazilacak bir masaldi sanki.  
Küçük göl sonsuz bir okyanusa dönüsmüs gibiydi - büyüklük ya da derinlik bakimindan degil  
de içerdigi binlerce ayrinti, oya gibi islenmis çirpintilari bakimindan. Sofi, bu gölü en ince  
ayrintisina kadar anlayabilmek için bir ömrün bile yetmeyecegini, insanin bu essiz sirri hiçbir  
zaman tümüyle kavrayamayacagini anladi.  
Gözü bir agacin tepesine ilisti. Üç küçük serçe agacin tepesinde oynasiyordu. Sofi kirmizi  
sisedeki suyu içtigi sirada da kuslarin burada oldugunun farkindaydi bir bakima ama o zaman  
onlari tam olarak görememisti. Kirmizi su seylerin arasindaki tüm zitliklari ve farkliliklari yok  
etmisti.  
Üzerinde durduklari büyük tastan inip çimene egildi. O an karsisina yepyeni bir dünya çikti.  
Hani insan deniz dibine ilk kez dalip göz-  
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lerini denizin altinda ilk kez açtigi zaman karsisina çikan o yeni dünya gibi. Çimenlerin  
arasindaki ince otlarla yapraklar arasinda yasayan binlerce ayrinti vardi. Bir yosun parçasinin  
üzerinde kararli ve dikkatli adimlarla ilerleyen bir örümcegi, bir otun üzerinde bir asagi bir  
yukari yürüyen bir ot bitini ve elbirligiyle çalisan koca bir karinca ordusunu seyretti. Koca bir  
ordu olsalar da her bir karincanin ayak atis biçimi digerinkinden baskaydi.  
Basini kaldirip Alberto'ya baktiginda ise onun yerini almis bambaska biriydi gördügü. Bu kisi  
sanki baska bir gezegenden gelmis veya bir masal kitabindan firlamisti. Öte yandan kendisini  
de bambaska ve hiçbir benzeri olmayan bir kisi olarak görmeye baslamisti. O, Sofi  
Amundsen'di ve ondan baska bir Sofi Amundsen yoktu.  
- Neler görüyorsun? diye sordu Alberto.  
- Seni çok acayip biri gibi görüyorum.  
- Deme!  



 
- Bir baskasi olmanin ne demek oldugunu hiçbir zaman anlayamayacagim sanirim. Insanlar  
biribirinden öyle farklilar ki!  
- Ya ormani nasil görüyorsun?  
- Orman bütünlügünü kaybetmis durumda. Binlerce masaldan  
olusan bir evren sanki.  
- Tahmin etmistim. Mavi sise bireycilik. Bunun içine Sören Kierkegaard'in Romantizmin  
Teklik felsefesinin elestirisi girmekte örnegin. Bu sise ayni zamanda Kierkegaard'la ayni  
dönemde yasayan bir baska Danimarkaliyi, meshur masal yazari H.C. Andersen'i de temsil  
ediyor. Andersen dogadaki sayisiz ayrintiyi görebilen bir bakisa sahipti. Ondan yüz yil kadar  
önce yasamis, Alman filozof Leibniz de böyleydi. Sören Kierkegaard'in Hegel'i elestirisi gibi  
o da Spino-za'nin Teklik felsefesini elestirmisti.  
- Söylediklerini isitiyorum ama sesin öyle komik ki içimden gülmek geliyor.  
- Anliyorum. Kirmizi siseden bir yudum daha al. Sonra da su  
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merdivenlere oturup Kierkegaard'dan bahsedelim.  
Sofi merdivenlere, Alberto'nun yanina oturdu. Kirmizi siseden bir yudum almasiyla seyler  
yine bir araya gelmeye basladilar. Ama biraz fazla içmis olmaliydi ki bu sefer yine seylerin  
arasindaki farklar ortadan kaybolmaya, her sey ayni gibi olmaya basladi. Bu yüzden tekrar  
mavi siseden çok küçük bir yudum almak zorunda kaldi. Sonunda her sey Alice'in elinde iki  
küçük siseyle ortaya çikmasindan önceki haline geldi.  
- Peki ama hangisi dogru ? diye sordu Sofi. - Gerçegi oldugu gibi yansitan kirmizi mi yoksa  
mavi sise mi?  
- Her ikisi de Sofi. Romantiklerin yanildigini söyleyemeyiz, çünkü gerçekten tek bir gerçeklik  
var. Ama biraz tek yanli olduklarini söyleyebiliriz belki.  
- Ya mavi sise?  
- Kierkegaard'in bu siseden fazlasiyla içmis oldugunu söyleyebiliriz. Bunu bireye verdigi  
önemden anlamak mümkün. Ona göre bizler yalnizca "çagimizin insani" olmakla kalmayip,  
dünyaya yalnizca bir kez gelen özgün bireylerdik.  
- Oysa Hegel isin bu yaniyla pek ilgilenmiyordu, degil mi?  
- Hayir. Hegel için tarihin büyük çizgileriydi önemli olan. Kierkegaard da tam da buna karsi  
çikiyordu. Kierkegaard'a göre Romantiklerin teklik felsefesi de, Hegel'in "tarihçiligi" de  
bireylerin kendi hayatlarina karsi sorumluluk duymalari gerektigini gözardi eden felsefelerdi.  
Bu yüzden Kierkegaard Hegel ile Romantikleri ayni kefeye koyuyordu.  



 
- Anliyorum.  
- Sören Kierkegaard 1813 yilinda dogdu ve babasinin sert disiplini altinda büyüdü. Dindar ve  
melankolik yanini da babasindan aldi.  
- Yazik olmus!  
- Tam da bu melankolik yani yüzünden nisanini bozmak durumunda hissetti kendini.  
Kopenhag burjuvazisi bu olaya pek sicak  
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bakmadi ve onu disina itti. Zamanla o da buna yanit vermeyi ögrendi ve Ibsen'in "halk  
düsmani" dedigi türden birisi haline geldi.  
- Tüm bunlar bir nisan bozmak yüzünden mi oldu?  
- Hayir, yalnizca bu yüzden degil. Özellikle yasaminin son yillarina dogru toplumu  
acimasizca elestiriyordu. "Tüm Avrupa iflasin esiginde," diyordu. Güçlü istekler ve azmin  
olmadigi bir toplumda yasiyor olmaktan sikayetçiydi. Kilisenin mülayimligini de  
elestiriyordu. "Pazar günü Hiristiyanligi" konusunda Kiliseyi elestiri yagmuruna tutuyordu.  
-Günümüzde de "Kiliseye üye olma merasimi Hiristiyanli-gf'ndan söz etmek mümkün. Bir  
çoklari bu merasimi yalnizca alacaklari hediyeleri düsündükleri için yapiyor.  
- Evet, konuyu anladigin belli oluyor. Kierkegaard'a göre Hiristiyanlik öyle güçlü ve öyle akil  
disi bir seydi ki insan ya dindar olmak ya da olmamak durumundaydi. "Birazcik" ya da "bir  
dereceye kadar" Hiristiyan olmak diye bir sey söz konusu olamazdi. Isa Paskal-ya'da ya  
gökyüzüne yükselmis ya da yükselmemisti. Ve eger gerçekten öldükten sonra dirilmisse ve  
gerçekten bizim günahlarimiz ugruna ölmüsse, bu öylesine önemli bir seydi ki tüm hayatimizi  
belirlemesi gerekirdi.  
- Anliyorum.  
- Ancak Kierkegaard hem kilisenin hem de insanlarin bu tip dinsel konulara akilci birtakim  
yorumlarla yaklastiklarini görüyordu. Oysa Kierkegaard'a göre din ile akil atesle su gibiydi.  
Hiristiyanligin "dogru" olduguna inanmak yeterli degildi. Gerçek Hiristiyanlik Isa'nin  
yolundan gitmekti.  
- Bunlarin Hegel'le ne ilgisi var?  
- Haklisin, yok. Konuya yanlis tarafindan girdik galiba.  
- Öyleyse arabayi geri vitese takalim ve konuya dogru tarafindan girelim.  
- Henüz 17 yasindayken teoloji okumaya baslayan Kierkegaard, giderek daha çok felsefi  
konularla ilgilenmeye basladi. 27 yasin  
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dayken "Ironi Kavrami Hakkinda" adli teziyle master derecesini aldi. Kierkegaard tezinde  
Romantik ironi ve Romantiklerin yanilsamayla diledikleri gibi oynayislarini elestirir. Ironinin  
bu türüne karsi "Sok-ratesçi Ironi"yi savunur. Sokrates de yöntem olarak ironiyi kullaniyor,  
ama bunu yaparken en ciddi konulara bir aydinlik getirmeyi planliyordu. Romantiklerin  
tersine Sokrates Kierkegaard için "Varolusçu bir düsünür"dü. Bu deyimle, tüm varligini  
felsefi düsüncelerine katan bir düsünürü kastediyordu.  
- Sonra?  
-1841'de nisanini bozduktan sonra Berlin'e giden Kierkegaard, burada Schelling'in verdigi  
dersleri izledi.  
- Hegel'le de tanisti mi?  
- Hayir, Hegel bundan on yil önce ölmüstü ama Berlin'de ve Avrupa'nin pek çok yerinde  
geçerli olan hâlâ Hegel'in felsefesiydi. He-gel'in "yöntem"i her türlü soruya genel bir yanit  
bulmada kullaniliyordu. Kierkegaard ise, Hegelciielsefenin ele aldigi tüm bu "nesnel  
dogrular"in, tek bir bireyin varolusunda hiçbir önemi olmadigini vurguluyordu.  
- Ne tür dogrular önemliydi ona göre?  
- Kierkegaard'a göre büyük harf D ile yazilan "Oogru"lardan çok, insanlarin yasamlari için  
önemli olan dogrulara ulasmakti önemli olan. "Benim için dogru" olani bulmakti. Kierkegaard  
böylece bireyi ya da tek olan insani "sistem"in karsisina koymus oluyordu. Ona göre Hegel  
kendisinin de bir insan oldugunu unutmustu. Kierkegaard Hegelci profesör tipi üzerine sunlari  
yaziyordu: "Kafasinda binlerce kurguyla Sayin Bay Profesör yasamin tüm sirlarini ifsa  
'eder ama bu arada kendi adini unutmustur; bir paragrafin olaganüstü 3/8' i degil, insan, evet  
yalnizca bir insan oldugunu unutmustur."  
- Peki Kierkegaard'a göre kimdir bir insan?  
- Bunu bir çirpida, genel olarak yanitlamak mümkün degil. Zaten insan dogasinin ya da insan  
denen "varlik"in genel bir tanimi son derece gereksiz bir seydi Kierkegaard'a göre. Önemli  
olan tek bir in-  
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sanin varolusu idi. Ve insan varolusunu bir masanin ardinda ger-çeklestirmez. Eyleme  
geçtigimizde ve özellikle bir seçim yaptigimizda varolusumuzla iliskiye girebiliriz.  
Kierkegaard'in burada ne demek istedigini Buddha hakkinda anlatilan bir öyküyle  
açiklayabiliriz.  



 
- Buddha hakkinda mi?  
- Evet, çünkü Buddha'nin felsefesi de çikis noktasi olarak insanin varolusunu alir. Bir gün bir  
rahip Buddha'dan kendisine dünyanin ve insanin ne oldugunu en açik biçimiyle anlatmasini  
ister. Buddha da zehirli bir okla yaralanan bir adami örnek gösterir. Yaralanan adam salt  
kuramsal bir yaklasimla okun ne tür bir maddeden yapildigini, üzerindeki zehirin ne tür bir  
zehir oldugunu veya okun kaç derecelik bir açi yaparak kendisine saplandigini mi sorar?  
- Öncelikle birinin kendisine yardim edip oku çikarmasini ister  
herhalde.  
-Tabii ya! Onun için varolussal önemi olan konu budur. Buddha gibi Kierkegaard da dünya  
üzerinde çok kisa bir süre için varoldugunu duyumsuyordu. Bu kisa ömrü de bir yazi  
masasinin arkasina geçip dünya tininin dogasi hakkinda fikir yürüterek geçirecek degildi ya  
insan!  
- Anliyorum.  
- Kierkegaard dogrunun "öznel" oldugunu da iddia ediyordu. Bu, dogru yanlis demeden her  
istedigimizi yapabilecegimiz anlamina gelmiyordu elbette. Bununla demek istedigi, insan için  
gerçekten bir önemi olan dogrularin kisisel dogrular olduguydu. Yalnizca bu tür dogrulardi  
"benim için dogru olan" dogrular!  
- Böyle bir öznel dogruya bir örnek verebilir misin?  
- Hiristiyanligin dogru olup olmadigi böyle bir sorudur örnegin. Bu, insanin kuramsal ya da  
akademik bir biçimde yaklasabilecegi bir konu degildir. "Varolusunun bilincinde olan" birisi  
için bu bir ölüm kalim konusudur. Yani bu oturup sirf tartismis olmak için tartisilacak bir  
konu degildir. Insanin ancak büyük bir istek ve içtenlikle yak-  
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lasabilecegi bir konudur.  
- Anliyorum.  
- Suya düsecek olsan bogulup bogulmamakla kuramsal bir iliski halinde olmazsin. Ne de suda  
timsah olup olmadigi "ilginç" ya da "ilginç olmayan" bir durum olusturur senin için o anda.  
Bu senin için bir ölüm kalim meselesidir.  
- Evet, tabii ki de.  
- Yani felsefi sorunun kendisiyle bireyin ayni soruya yaklasimi iki ayri seydir. Bu tür sorular  
karsisinda birey tek basinadir. Üstelik bu tür önemli sorulara ancak inançia yaklasabiliriz.  
Aklimizla yanitini bulabildigimiz sorular hiçbir önem tasimaz Kierkegaard için.  
- Bunu biraz açiklaman gerekecek.  



 
-8 + 4=12, Sofi. Bunu kesin olarak bilebiliriz. Bu, Descartes'dan beri tüm filozoflarin  
bahsettigi "mantiksal dogrular'a bir örnektir. Peki aksam duasinda bir isimize yarar mi bu?  
Ölüm aninda aklimizin mesgul olacagi konu bu mudur? Hayir. Tüm bu dogrular istedikleri  
kadar "nesnel" ve "genel" olsun, tek bir bireyin varolusu için fazla anlam tasimazlar.  
- Ya inanç?  
- Kötü bir davranista bulundugun bir insanin seni affedip affetmedigini bilemezsin. Tam da bu  
yüzden bu konu senin için yasamsal bir öneme sahip olur. Bu senin etinde kemiginde  
duydugun bir olaydir. Bir insanin seni sevip sevmedigini de bilemezsin. Tek yapabilecegin  
böyle olduguna inanmak ve bunu ummaktir. Ve de bu, senin için, üçgeninin iç açilarinin  
toplaminin daima 180 derece etmesinden çok daha önemli bir seydir. Ne de "nedensellik  
yasasi" veya "sezi biçimleri"dir ilk öpücügünü verirken gelen aklina!  
- Böylesi çok komik olurdu dogrusu!  
- Inanç öncelikle dini konularda önemli bir yer tutar. Kierkegaard bu konuda sunlari yaziyor:  
"Tanri'yi nesnel bir biçimde kavrayabilir miyim, bilmiyorum ve iste tam bu nedenle buna  
inanmak durumundayim. Ve bu inancimi korumak için nesnel bilinemezlige siki  
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siki sarilmak zorundayim; 70.000 fersah derinininde de olsam denizin, inancimi  
korumaliyim."  
- Oldukça zor anlasilir bir ifade bu.  
- Kierkegaard'dan önce pek çoklari Tanri'nin varligini kanitlamaya ya da en azindan Tanri'yi  
akil yoluyla kavramaya çalistilar. Oysa insan bu tür kanitlara ya da mantiksal tezlere ulastigini  
sandiginda inancini ve inançla birlikte dinsel içtenligini yitirir. Çünkü önemli olan  
Hiristiyanligin dogru olup olmadigi degil, benim için dogru olup olmadigidir. Ortaçagda ayni  
düsünce, "credo quia absürdüm" sözleriyle dile getiriliyordu.  
- Yapma ya, demek öyle!  
- Bu sözler, "saçma oldugu için inaniyorum" anlamina geliyor. Hiristiyanlik baska  
yönlerimize degil de aklimiza hitap etseydi, bir inanç konusu olmaktan çikardi.  
- Artik bunu anlamis bulunuyorum.  
- Dolayisiyla Kierkegaard'in "varolus", "öznel dogru" ve "i-nanç"la ne demek istedigini  
görmüs bulunuyoruz. Bu üç kavram, Kierkegaard'in kendinden önceki felsefe gelenegini ve  
özel olarak da Hegel'i elestirisinden kaynaklaniyordu. Bunun içine tüm bir "uygarlik  
elestirisi" de giriyordu. Ona göre modern toplumda insan "topluluk" ya da "kamu" haline  
dönüsmüs durumdaydi ve bu toplulugun en belirleyici özelligi, hiçbir baglayici yani olmayan  
"laf yapma" isiydi. Kierkegaard bugün yasasaydi belki bu durum için "uzlasmacilik" deyimini  



 
kullanirdi. Bununla da içten bir istekle bagli olmadan herkesin ayni seyi "demesini" ve ayni  
seyi "savunmasini" kastederdi.  
- Kierkegaard Jorün'ün anne ve babasi hakkinda ne derdi acaba?  
- Kierkegaard'in oldukça keskin ve alayci bir dili vardi. Örnegin "topluluk yalandir" ya da  
"dogru her zaman azinliktadir" gibi deyisler kullanirdi. Bir çok insanin yasami bir oyun gibi  
görmesini de elestirirdi.  
- Barbi bebeklerini toplamak neyse de, insanin kendisinin bir  
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garbi bebegi olup çikmasi iyice felaket bir sey...  
- Bu bizi Kierkegaard'in "yasamin üç asamasi" dedigi seye getiriyor.  
- Efendim?  
- Kierkegaard'a göre üç tür yasam biçimi mevcuttur. Kendisi bunlar için asama deyimini  
kullanir. Bunlar, "estetik asama", "etik asama" ve "dinsel asama"dir. Burada "asama"  
sözcügünü, insanin ilk iki durumda bulunduktan sonra ani bir siçramayla daha yüksek bir  
duruma geçebilecegini vurgulamak için kullanir. Ancak pek çok kisi tüm yasami boyunca  
ayni asamada kalir.  
- Tüm bunlari biraz daha açarak anlatacaksin umarim. Hem de kendimin hangi asamada  
oldugunu merak ediyorum dogrusu.  
-Estetik as amada bulunan biri günü gününe yasar ve her anindan zevk almaya çalisir. Güzel  
olan ve keyif veren her sey iyidir bu kisilere göre. Bu asamadaki bir insan duyularinin  
dünyasina hapsol-mus bir sekilde yasar. Can sikan her seyde olumsuz ve kötüdür.  
- Bu davranisi iyi biliyorum sanirim.  
- Bu açidan bakilinca tipik bir Romantik, tipik bir Estetikçidir. Çünkü estetik yalnizca duyular  
yoluyla zevk almakla olmaz. Gerçekligi ya da sanati, felsefeyi veya yaptigi isi ciddiye  
almamak da estetik asamada kalmak anlamina gelir. Insan aciya ve izdiraba bile estetik ya da  
"yorumlayici" biracidan bakabilir çünkü. Dizginleri gösteris ele almistir. Ibsen, Peer Gynt ile  
böyle bir Estetikçinin portresini çizmistir.  
- Ne demek istedigini anliyorum sanirim.  
- Sen de bu asamada misin sence?  
- Sanmiyorum. Ama bu söylediklerin bana Binbasiyi hatirlatiyor.  
- Kimbilir, belki de Sofi... Ama senin bu sözlerin yine yapis yapis Romantik bir ironiye alet  
oldu. Agzina aci biber sürmeli senin.  



 
- Neler söylüyorsun?  
- Neyse, bosver! Ne de olsa senin suçun degil!  
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- Devam edelim lütfen.  
- Estetik asamada yasamakta olan biri çok geçmeden bunaltiya ve bir bosluk duygusuna  
kapilabilir. Ama insan bu duygulari yasi-yorsa, yine de ümit var demektir. Kierkegaard'a göre  
bunalti neredeyse olumlu bir seydir. Bunalti duymak "varolussal bir durunV'a gelmis olmanin  
bir ifadesidir. Estetikçi bu asamada daha yüksek bir asamaya "siçramayi" seçebilir. Ama bu  
ya gerçeklesir ya da gerçeklesemez. Tüm anlamiyla "siçramadiktan" sonra bunun hiçbir  
anlami yoktur. Ya olur ya da olmaz; ikisinin arasi olamaz. Ve bu siçramayi senin için baskasi  
yapamaz. Seçimi senin yapman gerekir.  
- Bu bana sigarayi ya da uyusturucuyu birakmayi hatirlatti.  
- Evet, belki. Kierkegaard'in bu "karar kategorisi", Sokrates'in en gerçek sezgilerin insanin  
içinden geldigini söyleyisini hatirlatir. Insanin estetik bir yasam biçiminden etik ya da dinsel  
yasam biçimine geçme karari da içten gelmelidir. Ibsen bu konuyu "Peer Gynf'de ele alir. Bu  
varolussal seçimin siddetli çaresizlik ve kararsizlik duygularinin sonucunda nasil patlayarak  
ortaya çiktigini usta yazar Dostoyevskide, Raskolnikof'u anlattigi Suç ve Ceza romaninda  
anlatir.  
- Demek ki insanin yapabilecegi en iyi is, baska bir yasam biçimi  
seçmek.  
- Böylece insan etik asamada yasamaya baslayabilir. Bu asamaya damgasini vuran, ciddiyet  
ve etik ölçülerin isiginda alinan tutarli kararlardir. Bu asama bir parça Kant'in görev ahlakini  
hatirlatir. Insan ahlak yasasinin isiginda yasamaya çalisir. Kant gibi Kierke-gaard da öncelikle  
insanin duygularini ön plana çikartir. Önemli olan insanin dogru ya da yanlis olarak neyi  
seçtigi degildir. Önemli olan insanin içinde bunu seçmek yolunda bir istek olmasidir.  
Estetikçiler içinse neyin "girgir" ve neyin "can sikici" oldugudur önemli olan.  
- Böyle yasayan insan biraz fazla ciddi olmaz mi?  
- Olabilir. Kierkegaard'a göre "etik asama" da tam olarak tatmin edici bir asama degildir.  
Yalnizca görev askiyla yanip tutusan biri de  
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sonunda bundan yorgun düser. Pek çok insan hayatlarinin sonuna yaklastiklarinda böyle bir  
yorgunluk duyarlar. Kimisi bunun sonucunda tekrar estetik asamaya dönebilir. Ancak kimisi  



 
de dinsel asamaya siçrar. Bunu yapmak inancin "70.000 fersah derinlikteki sularina atlamaya  
cesaret etmek demektir. Bu kisiler inanci, estetik hazza ve aklin görev emrine tercih  
etmislerdir. Ve Kierkegaard'in deyisiyle "yasayan Tanri'nin ellerine düsmek korkunç bir sey"  
olsa da, insan ancak bu asamada kendisiyle ödesir.  
- Yani Hiristiyanlikla.  
- Evet, Kierkegaard için "dinsel asama" Hiristiyanlikti. Ancak onun Hiristiyan olmayan  
düsünürler üzerinde de etkisi büyük oldu. 20. yüzyilda bu Danimarkali düsünürden  
esinlenerek genis çapli bir "Varolusçuluk felsefesi" olustu.  
Sofi saatine bakti.  
- Saat neredeyse yedi. Eve gitmeliyim yoksa annem meraktan ölür. Sonra felsefe ögretmenine  
el sallayarak kosarak uzaklasti. Gölün kenarina indi ve kayiga bindi.  
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...Avrupa'da bir hayalet dolasiyor.,  
Hilde yatagindan kalkip koya bakan pencereye gitti. Cumartesi gününü Sofi'nin 15.  
yasgününü okuyarak geçirmisti. Bunun bir gün öncesi de kendi yasgünüydü.  
Babasi, dün Sofi'nin yasgününe dek okumus olacagini san-missa yanilmisti. Hem de dün  
bütün gün okumasina ragmen! Ama babasi, geriye tek bir yasgünü kutlamasi kaldigini  
söylemekle hakli oldugunu göstermisti. Alberto ile Sofi'nin "Happy birthday to you!" diye  
sarki söyledikleri ani kastetmis olmaliydi. Hilde utanmisti biraz bu durumdan.  
Ve de Sofi tam da babasinin Lübnan'dan gelecegi gün düzenliyordu "felsefe partisini". Hilde  
bu günde, ne babasinin ne de kendisinin tahmin bile edemeyecegi, çok önemli bir sey  
olacagini çok iyi biliyordu.  
Ama en azindan surasi belliydi ki babasi Bjerkely'e gelmeden önce hayatinin sokunu  
yasayacakti. Hilde hiç degilse bu kadarini borçluydu Alberto ile Sofiye. Yardim istemislerdi  
üstelik kendisinden...  
Annesi hâlâ kayikhanedeydi. Hilde asagiya inip telefonun yanina geldi ve Kopenhag'daki  
Anne ile Ole'nun telefon numarasini çevirdi.  
- Anne Kvamsdal.  
- Merhaba Anne! Ben Hilde.  
- A, merhaba! Ne iyi ettin de aradin. Lillesand'da ne var ne yok?  
- Iyilik, saglik. Yaz tatili filan iste... Babamin Lübnan'dan dönmesine de bir hafta kaldi.  
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- Kimbilir ne seviniyorsundur.  
- Tabii, çok seviniyorum. Ha, bu arada, seni aramamin nedeni...  
- Evet?  
- Babam ayin 23'ü, Cumartesi günü saat 5 siralarinda Kas-trup Havaalani'na iniyor. Siz o  
günlerde Kopenhag'dasiniz, degil mi?  
- Evet?  
- Sizden bir sey rica edecektim de...  
- Tabii, ne olsa yapariz.  
- Ama ... sey... bu biraz özel bir durum aslinda...  
- Anlatsana yahu, meraktan çatlayacagim.  
Hilde bunun üzerine herseyi, dosyayi, Alberto ve Sofiyi anlatmaya koyuldu. Gülmekten  
birbirlerinin lafini kese kese konustular ve telefon kapandiginda Hilde'nin plani uygulanmaya  
konmustu bile.  
Bu arada kendisinin de yapmasi gereken birkaç sey vardi. Neyse henüz pek acelesi yoktu nasil  
olsa...  
O ögleden sonrasi ve aksamini annesiyle birlikte geçirdi. Aksam arabayla Kristiansand'a gidip  
film seyrettiler. Dün dogru dürüst geçiremedikleri yasgününün acisini çikarmis oldular  
böylece. Kjevik Havaalani'na ayrilan kavsaktan geçerlerken, Hilde'nin kafasinda planinin son  
parçalari da yerini almis bulunuyordu.  
Gece yatmadan önce, dosyasindan birkaç sayfa daha okudu. Sofi sürünerek Geçit'e girdiginde  
saat neredeyse sekizdi. Annesi giristeki çiçeklerle ugrasiyordu.  
- Nereden geldin sen? diye sordu annesi.  
- Çitten geçerek.  
- Çitten geçerek mi?  
- Çitin öbür tarafinda bir patika var, bilmiyor musun?  
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- Peki ama nerdeydin sen Sofi? Kaç oldu bu bir haber bile vermeden aksam yemeginden önce  
eve gelmeyisin!  
Annesi ayaga kalkmis Sofi'ye bakiyordu.  
- Yoksa yine su filozofla mi beraberdin?  
- Ha, evet. Onun da ormanda yürüyüs yapmaktan hoslandigini söylemistim ya.  
- Partiye geliyor ama, degil mi?  
- Evet, hem de memnuniyetle.  
- Ah, ben de memnuniyetle günleri sayiyorum Sofi.  
Annesi igneli bir sekilde mi söylemisti bunlari? Garanti olsun diye Sofi:  
- Iyi ki Jorün'ün annesiyle babasini da çagirmisim. Biraz acayip  
kaçardi yoksa.  
- Hmmm... ama ne olursa olsun su Alberto'yla basbasa bir çift laf  
edecegim.  
- Istersen benim odamda konusun. Hem ben ondan hoslanacagindan eminim.  
- Ha, bir sey daha. Sana yine mektup var...  
- Öyle mi?  
- Mektup "BM Taburu" damgali.  
- Ha, o zaman Alberto'nun kardesinden olmali.  
- Yeter artik ama Sofi!  
Sofi'nin akli son hizla çalismaya basladi. Birden aklina sahane bir yalan geldi. Görünmeyen  
bir kuvvet ona yardim ediyordu sanki.  
- Alberto'ya ender rastlanan pullari topladigimi söylemistim. 0 da bundan kardesine bahsetmis  
olmali. Hem kardesler ne güne duruyor zaten, degil mi ya!  
Bu cevap annesini rahatlatmisti. Sesinin tonunda birazcik bir  
yumusamayla:  
- Yemegin buzdolabinda duruyor, dedi.  
- Mektup nerede?  



 
- Buzdolabinin üzerinde.  
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Sofi içeriye girdi. Pul 15.6.1990 tarihinde damgalanmisti. Zarfi açti ve içinde küçük bir not  
yazili oldugunu gördü:  
Neden ki bu amaçsiz yaratilis Yokolacaksa bir gün her yaratilmis ?  
Bu soruya Sofi'nin verecek cevabi ne yazik ki yoktu. Yemek yemek için asagiya inmeden  
önce bu notu da son haftalarda edindigi diger ivir zivirin durdugu dolaba koydu. Nasil olsa  
zamani gelince bu sorunun anlamini da ögrenecekti. Ertesi gün sabah Jorün geldi. Biraz  
badminton oynadiktan sonra partinin ayrintilarini planlamaya de-, vam ettiler. Partinin  
temposunun düsmesi ihtimalini göze alip yedekte birkaç sürpriz bulundurmaliydilar.  
Annesi eve geldiginde hâlâ partiden bahsediyorlardi. Annesi ikide bir "merak etmeyin,  
paradan sakinmaniza hiç gerek yok!" diyordu. Bunu dalga geçmek için de söylemiyordu  
üstelik! Son haftalarda olup bitenden sonra Sofi'nin ayaklarinin tekrar yere basmasi için çok  
sey bekliyor gibiydi bu partiden.  
O aksam, parti için ne tür pasta yapilacagindan Japon fenerlerine, felsefe yarismasinda  
kazanana ödül olarak verecekleri felsefe kitabina dek herseyi planladilar. Aslinda böyle bir  
kitap bulunup bulunmadigindan pek emin degildi Sofi.  
21 Haziran Persembe günü • yani 24 Hazirana üç gün kala Alber-to aradi.  
- Buyrun, ben Sofi.  
- Ben de Alberto.  
- Ne var ne yok?  
- Iyilik, hem de çok iyilik! Sanirim bir çikis yolu buldum.  
- Neden çikis yolu bu?  
- Biliyorsun ya canim! Içinde fazlasiyla yasamak durumunda kaldigimiz bu duygusal  
hapislikten.  
- Ha, o mu...  
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- Ama uygulamaya geçmeden önce bunun hakkinda hiçbir sey  



 
söyleyemem.  
- Ama geç kalmis olmaz miyiz o zaman? Ne tür bir planda rol oy. nayacagimi benim de  
bilmem gerekmez mi?  
- Saf olma. Konustuklarimizin tümü dinleniyor. Bu yüzden en akillicasi bir sey söylememek.  
- Bu kadar ciddi mi gerçekten?  
- Elbette çocugum. En önemli seyler biz konusmazken olmak zorunda.  
- Ya...  
- Biz uzun bir anlatidaki sözcüklerin arkasindaki yapay bir gerçeklikte yasiyoruz. Bu  
sözcüklerin her bir harfi Binbasinin ucuz seyahat daktilosundan çikmakta. Bu yüzden basili  
hiçbir sey Binbasinin gözünden kaçamaz.  
- Tamam bunu anliyorum ama ondan gizlenmeyi nasil basaracagiz?  
-Hiss! -Ne oldu?  
- Bu isin satir aralari da var. Iste ben tüm gücümü kullanip bu satir aralarindan  
yararlanacagim.  
- Anliyorum.  
- Ancak bugün ve yarin birlikte olmamiz gerek. Cumartesi gü-nüyse olan olacak! Simdi  
hemen gelebilir misin?  
- Hemen geliyorum.  
Sofi kuslarla baliklarin yemini verdi, Govinda'nin önüne koca bir salata yapragi koydu ve  
Serekan'a bir kutu kedi mamasi açti. Giderken yemek kabini disari, merdivenlerin üzerine  
koydu.  
Sonra çitten geçip, çitin öbür tarafindaki patikaya girdi. Bir süre gittikten sonra, karsisina bir  
süpürgeotu çaliliginin tam ortasinda kocaman bir masa çikti. Masanin gerisinde yasli bir adam  
oturuyordu. Adam bir takim hesaplar yapiyor gibiydi. Sofi adamin yanina  
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gidip ismini sordu.  
Adam lütfeder gibi bir bakis firlattiktan sonra:  
- Benim adim Scrooge, dedi ve sonra yine kâgitlarinin üzerine egildi.  
- Benim adim da Sofi. Is adamisiniz galiba? Adam basini salladi.  



 
- Ve de korkunç zenginim. Tek bir kurus bile havaya gitmemeli. Bu yüzden hesaplarimi iyice  
kontrol etmeliyim.  
- Aman ne sikici is!  
Böyle dedikten sonra Sofi adama elini salladi ve yoluna devam etti. Ancak birkaç metre ya  
gitmis ya gitmemisti ki yüksek agaçlarin birinin dibinde tek basina oturan bir kiz çikti  
karsisina. Yirtik pirtik elbiseleri içindeki kizin yüzü solgun ve hastalikli görünüyordu. Sofi  
yanina geldiginde kiz elindeki torbadan bir kibrit kutusu çikarip So-fi'ye uzatti ve:  
- Kibrit satin almak ister misiniz? diye sordu.  
Sofi ceplerini karistirdi ve sansina cebinde bir kron buldu.  
- Kaça?  
- Bir kron.  
Sofi kiza bir kron verdi ve kibriti aldi.  
- Yüz yildir benden kibrit alan olmamisti. Bazen açliktan öldüm, bazen soguktan donarak.  
Sofi kizin ormanin ta içinde kibritlerine elbette alici bulamayacagini düsündü. Ama sonra  
aklina biraz ötedeki is adami geldi. Adamin o kadar çok parasi vardi ki nasil olsa birazini kiza  
verir, o da artik açliktan ölmezdi.  
- Gel benimle, dedi Sofi.  
Sofi kizin elinden tutup zengin adamin yanina gitti.  
- Bu kiza yardim etmelisin, dedi Sofi adama. Adam kâgitlardan basini kaldirip:  
- Bu tip isler para ister ve de demin de söyledigim gibi benim havaya atacak tek kurusum yok,  
dedi.  
- Ama bu kiz ne kadar yoksul! O böyle yoksulken senin bu' kadar  
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zengin olman çok büyük bir esitsizlik! diye üsteledi Sofi.  
- Saçmalik! Esitlik yalnizca birbirinin dengi insanlar arasinda geçerli olan bir seydir.  
- Ne demek bu?  
- Ben bu halime çok çalisarak geldim. Insan çalismasinin karsiligini mutlaka alir. Buna da  
ilerleme denir.  



 
- Ama bu kadari da fazla dogrusu!  
- Bana yardim etmezseniz ölürüm, dedi yoksul kiz.  
Is adami basini tekrar hesaplarindan kaldirdi. Sonra da kalemini masanin üzerine siddetle  
çarparak:  
- Sen benim hesaplarimin içinde yoksun! Hadi, hadi çek git bakalim fakirhaneye!  
- Eger sen bana yardim etmiyorsan ben de ormani yakarim, dedi bu kez yoksul kiz.  
Bunu deyince adam masanin arkasindaki yerinden ayaga firladi, ama kiz çoktan kibriti  
çakmisti bile. Kibriti kuru otlara uzatmasiy-la otlarin ates almasi bir oldu.  
Zengin is adami ellerini uzatmis:  
- Yardim, yardim edin bana! diye bagiriyordu. - Kizil horoz azdi! Kizin yüzünde alayci bir  
gülümseme belirdi ve:  
- Komünist olacagimi hiç tahmin etmemistin, degil mi? dedi. Hemen ardindan kiz, is adami ve  
yazi masasi bir anda yokoldu.  
Sofi giderek daha hizla yanan otlarin arasinda kalakaimisti. Atesin üzerinde epeyce bir süre  
tepindikten sonra, nihayet söndürmeyi basardi.  
Çok sükür! Sofi kararmis otlara bakti. Elinde hâlâ bir kibrit kutusu tutuyordu.  
Yoksa atesi yakan kendisi mi olmustu?  
Kulübenin önünde Alberto'yu gördügünde, tüm olup bitenleri ona anlatti.  
- Scrooge, Charles Dickens'\n "Bir Yilbasi Öyküsü" adli  
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eserinde yer alan pinti bir kapitalisttir. Kibritçi kizi ise H.C. Ander-sen'in masalindan  
hatirlamissindir herhalde.  
- Her ikisinin de burada, ormanda karsima çikmasi çok acayip degil mi sence?  
- Hiç de degil. Bu baska ormanlara benzemeyen bir orman, bugün söz edecegimiz kisi ise  
Kari Man. Bu açidan senin de önceki yüzyilda, siniflar arasindaki korkunç uçurumu anlatan  
bir örnek görmen iyi olmus. Ama gel simdi içeri girelim. Ne de olsa içeride Binbasinin  
müdahalelerinden biraz daha iyi korunabiliyoruz.  
Yine göle bakan pencerenin kenarindaki masaya oturdular. Bu küçük gölün mavi siseyi  
içtikten sonra ne hale geldigi Sofi'nin aklindan hâlâ gitmiyordu.  



 
Kirmizi ve mavi siseler söminenin üzerinde duruyordu. Masanin üzerinde bir Yunan  
tapinaginin küçük bir kopyasi vardi. Sofi:  
- Bu ne? diye sordu.  
- Her seyin bir sirasi var çocugum. Sonra Alberto Marx'i anlatmaya basladi:  
- Kierkegaard 1841'de Berlin'e geldiginde, belki de Kari Marx'la beraber oturup Schelling'in  
derslerini dinlemisti. Kierkegaard, Sok-rates hakkinda bir master tezi yazmisti. Öte yandan  
Manc'in doktora tezinin konusu da Demokritos ve Epikuros, yani Antik Çag Materyalizmiydi.  
Buradan yola çikarak sonra her ikisi de kendi felsefesini olusturdu.  
- Kierkegaard Varolusçu, Marx da Materyalist oldu, degil mi? -  
- Marx'a Tarihsel Materyalist diyoruz. Bunun ne anlama geldigine az sonra deginecegiz.  
- Devam edelim öyleyse.  
- Hem Kierkegaard hem de Marx'in felsefesinin çikis noktasinda Hegel vardir. Her ikisi de  
Hegelci düsünce yöntemini benimsemekle beraber, Hegel'in "dünya tini"ne ya da bir baska  
deyisle onun Idealizmine katilmazlar.  
- Hegel onlara biraz fazla uçuk geliyordu belki de.  
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- Herhalde. Genel olarak Hegel'den sonra büyük felsefe sistemlerinin sona erdigini söylemek  
mümkün. Hegel'den sonra felsefe yepyeni bir yola girmistir ve büyük kurgusal sistemlerin  
yerini "Varolusçu" ya da "Eylemci" felsefeler almistir. "Amaç dünyayi anlamak degil, onu  
degistirmektir" derken Manc'in kastettigi de budur. Iste onun bu sözleri felsefe tarihinde çok  
önemli bir degisimi simgelemektedir.  
- Scrooge'la Kibritçi Kiz'i gördükten sonra onun bu sözlerininin ne anlama geldigini anlamak  
hiç de güç degil!  
- Demek oluyor ki Marx'in düsüncesinin pratik ve politik bir yani vardir. Ayrica onun  
yalnizca bir filozof degil, ayni zamanda bir tarihçi, bir sosyolog ve bir ekonomist oldugunu da  
belirtmek gerek.  
- Ve tüm bu alanlarda da büyük yenilikler getirdi, öyle mi?  
- Böyle diyebiliriz belki de. En azindan, uygulamali politika alaninda ondan daha etkili bir  
baska filozofun varolmadigini söyleyebiliriz. Öte yandan "Marksizm" deyince akla gelen  
herseyi Manc'in kendi düsünceleriyle es tutmak dogru olmaz. Marx'in 1840 yillarinda  
"Marksist" oldugu, ama bundan sonra kendisinin "Marksist" olmadigini söyleme ihtiyaci  
hissettigi söylenir.  



 
- Marx dindar miydi?  
- Bu da tartisilabilir kuskusuz.  
- Yani?  
- Marx'in arkadasi ve meslekdasi Friedrich Engels basindan beri sonradan "Marksizm" diye  
adlandirilan bu harekete katkida bulunmus bir kisidir. Bu yüzyilda da Lenin, Stalin ve Mao  
Marksizm ya da "Marksizm-LeninizirTe katkida bulunmuslardir.  
- Bence Marx'in kendisiyle yetinsek olur. Manc'a "Tarihsel Materyalist" mi demistin biraz  
önce?  
- Evet, o, Antik Çag Atomculari gibi "Felsefi Materyalist" ya da 17. ve 18. yüzyilin Mekanik  
Materyalistleri gibi degildi. Ona göre insanlarin düsünce biçimlerini belirleyen, toplumda  
geçerli olan maddi iliskilerdi. Bu tür maddi iliskiler tarihin gidisini de belirlemekteydi  
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ayni zamanda.  
Bu, Hegel'in "dünya tinf'nden farkli bir sey...  
- Hegel'e göre tarihsel gelisimi karsit kutuplar arasinda olusan ve sonra ani bir degisimle  
çözülen gerilimler belirliyordu. Marx bu düsünceyi daha da ileri götürmüstür ama Hegel'in  
tepetaklak durdugunu da bilerek.  
- Umarim Hegel tüm hayati boyunca böyle durmamistir.  
- Hegel, tarihi ilerleten seyin "dünya tini" ya da "dünya akli" oldugunu öne sürüyordu.  
Marx'in tepetaklak buldugu sey de buydu. Ona göre esas.belirleyici olan sey maddi  
degisimlerdi. Yani maddi degisimleri yaratan sey "tinsel degisimler" degil, gerçek bunun tam  
tersiydi. Maddi degisimlerdi düsünsel degisimleri yaratan. Marx özel olarak da toplumda  
degisim yaratip tarihi ilerleten seyin ekonomik güçler oldugunu söylüyordu.  
- Bir örnek veremez misin?  
- Antik Çag felsefesinin ve biliminin salt kuramsal bir amaci vardi. Bilgiyi uygulamaya  
geçirip faydali bir sey yapmak gibi bir derdi yoktu.  
- Evet?  
- Bu düsünce biçimi gündelik ekonomik hayatin düzenlenme biçimiyle yakindan ilgiliydi.  
Üretim büyük ölçüde köle isçiligine dayandigi için zengin vatandaslarin yeni pratik buluslar  
yapip üretimi iyilestirme gibi bir dertleri yoktu. Bu, maddi iliskilerin felsefi düsünceyi nasil  
etkiledigine bir örnektir.  
- Anliyorum.  



 
- Marx, toplumda geçerli olan bu tür maddi, ekonomik ve sosyal iliskileri altyapi diye  
adlandiriyordu. Bir toplumda insanlarin nasil düsündüklerine, ne tür politik kurumlari, hangi  
yasalari olduguna, hangi dine inanip ne tür bir ahlak, sanat, felsefe ve bilime sahip olduklarina  
da Marx o toplumun üstyapisi diyordu.  
- Altyapi ve üstyapi ha...  
- Iste simdi su Yunan tapinagini uzatabilirsin bana belki.  
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- Buyur.  
- Bu, Akropolis'deki eski Parthenon tapinaginin küçük bir kopyasi. Gerçegini de görmüstün  
ya hani.  
- Videosunu demek istiyorsun herhalde.  
- Gördügün gibi binanin çatisi son derece güzel ve gösterisli. Binanin en önce göze çarpan  
yani da bu belki. Iste buna "üstyapi" diyebiliriz. Ama bu çati tek basina ayakta duramaz, degil  
mi?  
- Hayir, onu ayakta tutan sey sütunlar.  
- Binanin herseyden önce saglam bir temeli ya da bir "altyapisi" var. Marx da ayni sekilde,  
toplumda geçerli olan tüm düsünce ve fikirlerin maddi temeller üzerinde olustugunu  
söylüyordu. Toplumun üstyapisi, altyapisinin bir yansimasiydi.  
- Platon'un idea ögretisi, saksi üretimiyle üzüm yetistiriciliginin bir yansimasi miydi yan!?  
- Hayir, bu kadar basit degil. Böyle olmadigini Manc'in kendisi de söyler zaten. Ona göre  
toplumun altyapisiyla üstyapisi arasinda karsilikli bir iliski vardir. Marx bu tür bir karsilikligi  
reddetmis olsaydi, "Mekanik Materyalist" olmus olurdu. Oysa o alt ve üstyapi arasinda  
karsilikli ya da diyalektik bir iliski oldugunu savundugu için, onun Diyalektik Materyalist  
oldugunu söylüyoruz. Ayrica belirtmek isterim ki Platon ne saksi yapimiyla ne de bagcilikla  
ugrasmistir.  
- Anliyorum. Tapinak hakkinda baska seyler de söyleyecek misin?  
- Evet. Tapinagin temelini biraz incelersen bana bu konuda neler  
söyleyebilirsin?  
- Sütunlar, üç seviye ya da üç basamaktan olusmus bir temelin  
üzerinde duruyor.  



 
- Ayni sekilde toplumun temelinde de üç asama görülebilir. Bunlarin içinde en "temel" olani  
"üretim kosullari" diyebilecegimiz seydir. Bu, iklim kosullari ya da hammaddeler gibi  
toplumun elinde bulunan dogal kosullar ya da dogal kaynaklardir. Bu kosullar bir toplumun  
betondan temelini olusturur ve toplumda nasil bir üretimin  
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varolabilecegini belirler. Dolayisiyla da nasil bir toplum ve nasil bir kültürün mümkün  
olabilecegini belirler.  
- Ne Sahra'da balikçilik yapilabilir, ne de Norveç'in kuzeyinde hurma yetistirilebilir...  
- Evet, demek ki anlamissin. Ayrica göçebe bir toplumun düsünce biçimiyle, örnegin bir  
Kuzey-Norveç balikçi köyündeki insanlarin düsünce biçimleri arasinda da önemli farkliliklar  
vardir. Bundan sonraki asama, toplumda ne tür "üretim güçleri" oldugu asamasidir. Manc'in  
bununla kastettigi, insanlarin sahip oldugu araç, gereç ve makinelerdir.  
- Eskiden balikçi tekneleriyle baliga çikilirdi, günümüzde ise bu is için koca aglarla balik  
avlanan büyük gemiler kullaniliyor.  
- Iste böylelikle üçüncü asamaya temas etmis oluyorsun ki bu da üretim araçlarini kimin  
elinde bulundurdugudur. Isin düzenlenisini, yani toplumdaki is bölümü ve sahiplik iliskilerini  
de Marx "üretim iliskisi" diye adlandiriyordu.  
- Anliyorum.  
- Buraya kadar söylediklerinden söyle bir sonuca varabiliriz ki bir toplumda geçerli olan  
politik ve ideolojik iliskileri belirleyen sey üretim biçimidir. Eskinin feodal toplumlarindan  
daha farkli düsünmemizin, daha farkli ahlaki degerlere sahip olmamizin nedeni budur.  
- O zaman Marx tarihin her zamaninda geçerli olan bir takim dogal dogrular olduguna  
inanmiyordu...  
- Hayir. Manc'a göre ahlaksal dogrular toplumun altyapisinin bir ürünüydü. Eskiden köylü  
toplumlarda insanin evlenecegi kisiyi ailesinin belirlemesi tesadüfen böyle olmus bir sey  
degildir. Bunun, topragin mirasinin kime kalacagiyla yakin bir iliskisi vardi. Günümüzün  
modern sehirlerindeyse bambaska sosyal iliskiler geçerli. Burada insan beraber olacagi kisiyi  
bir eglencede ya da bir diskotekte bulup, o kisiyi yeterince sevdigine inandigi andan itibaren  
onunla birlikte yasamaya basliyor.  
- Evlenecegim kisiyi ailemin seçmesine hiç gelemem dogrusu!  
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- Tabii çünkü sen de kendi zamaninin çocugusun. Marx ayrica neyin dogru neyin yanlis  
oldugunu toplumu yöneten siniflarin belirledigini söyler. Çünkü tüm tarih, sinif  



 
mücadelelerinin tarihidir. Yani, tarih herseyden önce üretim araçlarina kimin sahip olacagi  
meselesidir.  
- Insanlarin düsünce ve fikirleri de tarihin degismesinde bir rol  
oynamaz mi?  
- Hem evet, hem hayir. Marx toplumun üstyapisinin da altyapisini etkileyecegini gözardi  
etmemekle beraber, üstyapinin bagimsiz bir tarihi oldugu görüsünü reddediyordu. Tarihi,  
Antik Çagin köle toplumundan bugünün endüstri toplumuna getiren sey, herseyden önce  
toplumun altyapisindaki degisimlerdi. '  
- Evet, bunu daha önce de söylemistin.  
- Tarihin her döneminde, diyordu Marx, toplumun iki egemen sinifi arasinda bir karsitlik  
olagelmistir. Bu karsitlik Antik Çagin köle toplumunda özgür yurttaslarla köleler arasinda,  
Ortaçagin feodal toplumunda feodal beylerle seriler ve daha sonra da aristokrasiyle yurttaslar  
arasindaki karsitlik olarak kendini göstermistir. Marx'in içinde yasadigi çagda ve burjuva ya  
da kapitalist toplum diye adlandirdigi toplumda ise bu karsitlik öncelikle kapitalistle isçi ya da  
proleter arasindadir. Yani bu, üretim araçlarina sahip olanlarla olmayanlar arasindaki bir  
karsitliktir. Ve de "üst siniflar" bu güçlerinden hiçbir zaman kendiliginden vazgeçmeyecegi  
için degisim ancak bir devrimle gerçeklesebilir.  
- Ya komünist toplum?  
- Marx kapitalist toplumdan komünist topluma geçis konusunun özellikle üzerinde duruyordu.  
Bu baglamda kapitalist üretim biçiminin ayrintili bir analizini de yapmisti. Ama simdi bu  
konuya geçmeden önce Manc'in insan emegiyle ilgili görüslerinden bahsedelim.  
- Haydi anlat.  
- Komünist olmadan önceki döneminde genç Marx, insanin çalisirken ki durumuyla  
ilgileniyordu. Bu konuyu Hegel de incelemisti.  
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Hege''e Sore insanla doga arasinda karsilikli ya da "diyalektik" bir iliski vardi. Insan dogayi  
isledikçe kendisi de islenirdi. Veya baska bir deyisle, insan çalisirken dogayi degistirir, onda  
kendinden izler birakirdi. Ancak bu süreçte doga da insani degistirir, insan bilincinde bir  
takim izler birakirdi.  
- Bana isini söyle, sana kim oldugunu söyleyeyim.  
- Marx'in da demek istedigi kisaca budur. Çalisma biçimimiz düsüncelerimizi, düsüncelerimiz  
de çalisma biçimimizi belirler. Insanin "eli'yle "akli" arasinda karsilikli bir iliski vardir da  
diyebiliriz buna. Insan bilgisi de ayni sekilde insanin emegiyle yakindan ilgilidir.  
- Issiz olmak da epey korkunç bir sey olsa gerek.  



 
- Evet, issiz insan bir anlamda bos kalmis bir insan demektir. Hegel de bu konuyu ele almistir.  
Hegel de Marx da isi olumlu bir sey olarak görüyor, çalismanin insan olmayla ilgili oldugunu  
söylüyorlardi.  
- O zaman isçi olmak da olumlu bir sey olmali...  
- Evet, aslinda öyle. Ancak Marx tam bu noktada kapitalist üretim biçimini dehsetli bir  
sekilde elestirir.  
- Neden?  
- Kapitalist düzende isçi bir baskasi için çalisir. Böylelikle is kendisinin disinda, ona ait  
olmayan bir sey olur. Isçi kendi isine yabanci kalir, dolayisiyla kendine de yabanci kalmis  
olur. Kendi insani gerçekligini yitirir. Hegel'in deyimiyle isçi yabancilastirilmis olur.  
- Bir fabrikada yirmi yil çalisip, bu yirmi yil boyunca devamli sekerleme paketlemis bir  
teyzem var. Bu yüzden ne demek istedigini anliyorum. Teyzem her sabah isten nefret ettigini  
söyleye söyleye i?e gider.  
- Ve isinden nefret eden insan Sofi, bir anlamda kendinden de nefret ediyor demektir.  
- Teyzem de en azindan sekerlemeden nefret ediyor.  
- Kapitalist toplumda isin düzenlenme sekli öyledir ki isçiler gerekte bir baska toplum sinifi  
için köle gibi çalisirlar. Böylelikle  
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emekçi kendi is gücünü, dolayisiyla da kendini burjuvaziye satmis  
olur.  
- Bu kadar kötü mü gerçekten?  
- Su anda Manc'tan sözediyoruz ve bu yüzden onun yasadigi çag olan geçen yüzyildaki  
toplum iliskilerini esas almak zorundayiz. ve o zaman senin bu soruna verilecek cevap "evet,  
bu kadar kötüydü gerçekten" olur. Bu dönemde isçilerin buz gibi üretim alanlarinda 12 saat  
çalismasi normaldi. Ücretler öyle düsüktü ki çocuklarla lohusa kadinlar da çalismak  
durumunda kalirdi. Tüm bunlar tarifi güç sosyal iliskilerin dogmasina yol açti. Pek çok yerde  
ücret yerine içki veriliyor, kadinlar kendilerini satmak zorunda kaliyorlardi. Bu kadinlarin  
müsterileri "kentli baylar"di. Kisaca söyleyecek olursak, tam da insanin en soylu yani olmasi  
gereken emek konusunda insan bir hayvandan farksiz hale gelmisti.  
- Kafam atiyor yani!  
- Manc'in da kafasi atiyordu. Çünkü ayni anda burjuva sinifinin çocuklari sicak bir banyodan  
sonra evlerinin büyük ve sicak salonlarinda keman çaliyordu. Veya mükellef bir aksam  



 
yemegini beklerken piyano çaliyordu. Kemanla piyano aksam üzeri gidilen uzun bir at  
yolculugundan sonra da hos kaçardi hani!  
• A, haksizlik ama bu!  
- Marx da böyle düsünüyordu. 1848'de Engels'le birlikte Komünist Manifesto'yu yayimladi.  
Manifesto'nun ilk cümlesi söyledir: "Avrupa'da bir hayalet dolasiyor - komünizmin hayaleti!"  
- Korktum dogrusu.  
- Burjuvazi de korkuyordu. Çünkü artik proletarya ayaklaniyordu. "Manifesto"nun nasil  
bittigini de ögrenmek ister misin?  
- Evet.  
- "Komünistler düsüncelerini ve amaçlarini gizli tutacaklardir. Komünistler burada açikça  
belirtirler ki amaçlarina ulasmanin tek yolu, simdiye dek geçerli olmus olan toplum düzenini  
güç yoluyla alasagi etmektir. Yönetici siniflar komünist devrimin korkusuyla tit-  
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resinler! Emekçilerin zincirlerinden baska kaybedecek seyleri yoktur. Bütün ülkelerin  
emekçileri birlesin.  
- Kosullar dedigin gibi o kadar kötü idiyse, ben de bu manifestonun altina imzami atardim  
sanirim. Ama bugün kosullar bu kadar kötü degil, degil mi?  
- Norveç'te belki degil ama dünyanin pek çok yerinde hâlâ böyle. Hâlâ pek çok kisi insanca  
olmayan kosullar altinda çalisiyor. Ayni zamanda ürettikleri mallarla zenginleri daha da  
zengin bir hale getiriyorlar. Marx buna sömürü diyordu.  
- Bu lafi biraz daha açar misin?  
- Isçi bir mal ürettiginde bu malin belli bir satis degeri olur.  
- Evet?  
- Isçinin ücretini ve diger üretim giderlerini malin satis degerinden düsersen geriye bir deger  
kalir. Marx buna arti-deger ya da kâr diyordu. Yani kapitalist aslinda isçinin ürettigi bir degeri  
zaptediyor-du. Bunun adi da "sömürü"dür. •-  
- Anliyorum.  
- O zaman kapitalist kârinin bir kismini yeni bir kapitale dönüstürebiliyor, bu kâri örnegin  
üretim araçlarinin modernlestirilmesine harcayabiliyordu. Bunu yaparkenki amaci üretimin  
maliyetini daha da düsürmek, dolayisiyla bir dahaki sefere daha fazla kâr yapabilmekti.  
- Mantikli.  



 
- Evet, mantikli gelebilir. Ancak ne bu konuda ne de baska konularda isler kapitalistin  
umdugu gibi gitmeyebilir.  
- Nasil yani?  
- Marx'a göre kapitalist üretim biçiminin özünde pek çok çeliski yatmaktaydi. Kapitalizm  
akilci bir yönetim barindirmadigi için zamanla kendi kendini yok etmeye mahkûmdur.  
- Bu, ezilen siniflar adina sevindirici bir haber.  
- Evet, yokolmak kapitalizmin kaderidir. Böyle olunca da kapitalizmi "ilerlemeci" ya da  
ileriye dönük bir düzen olarak görmek müm-  
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kün, çünkü kapitalizm komünizme giden yolda bir asamadir.  
- Kapitalizmin kendi kendisini yok etmesine bir örnek verebilir misin?  
- Yüklü miktarlarda kâr edinen kapitalistin bu paranin bir kismini üretimi iyilestirmeye  
harcayabilecegini söyledik. Paranin birazi da keman derslerine gidecektir tabii. Bu arada  
karisinin da pahali zevkler edinmeye basladigi da tahmin edilebilir.  
- Evet?  
- Kapitalist yeni makineler alir ve artik eskisi kadar isçiye ihtiyaci kalmaz. Makinelesmesinin  
amaci piyasadaki rakipleriyle mücadele edebilmektir.  
- Anliyorum.  
- Ama böyle düsünen yalnizca o degildir ki! Tüm üretim kosullari giderek etkinlesmektedir.  
Fabrikalar giderek büyümekte ve giderek daha az kisinin elinde bulunmaktadir. O zaman ne  
olur Sofi?  
- Sey -  
- O zaman git gide daha az is gücüne ihtiyaç duyulur. Giderek daha çok insan issiz kalir.  
Sosyal problemler arttikça artar ve bu tür krizler kapitalizmin kendi sonuna yaklastiginin  
habercisidir. Kapitalizmin kendi kendini yok etme egilimine baska pek çok örnek vermek  
mümkün. Örnegin kapitalist gitgide kârinin daha çok bir kismini üretim araçlarini  
modernlestirmeye yatirmak durumunda kaldikça, ancak yine de fiyatlarini, piyasadaki diger  
kapitalistlere göre ve onlardan daha az bir düzeye getirmeyi basaramadikça...  
-Evet?  
- Ne yapar o zaman Sofi? Cevap verebilir misin buna?  



 
- Bilmem.  
- Bir fabrikanin sahibi oldugunu düsün. Islerin iyiye gitmiyor. Iflas etmek üzeresin. Tekrar  
soruyorum: Ne yaparsin o zaman?  
- Ücretleri düsürürüm herhalde...  
- Pek dogru! Yapabilecegin en dogru sey bu olur gerçekten de. Ama tüm kapitalistler senin  
kadar uyaniklarsa - ki öyledirler - isçiler  
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öyle yoksullasirlar ki artik hiçbir sey alamaz duruma gelirler. Alim güçleri düser. Böylece tam  
bir kisir döngüye girilmis olur. "Kapitalist özel mülkiyetin zamani dolmustur," der Marx.  
Devrimci bir döneme girilmistir.  
- Anliyorum.  
- Sonra da, kisaca söyleyecek olursak, proletarya ayaklanip üretim araçlarini ele geçirir.  
- Peki o zaman ne olur?  
- Bir süre, proletaryanin burjuvaziyi güç kullanarak bastirdigi yeni bir "sinifli toplum" düzeni  
yasanir. Marx bunu proleterya diktatörlügü olarak adlandirir. Ancak böyle bir geçis  
sürecinden sonra proleterya diktatörlügü yerini "sinifsiz bir toplum"a ya da komünizme  
birakir. Bu, üretim araçlarina "herkes"in yani halkin kendisinin sahip oldugu bir düzendir.  
Böyle bir toplumda herkesten "ürettigi kadar"! beklenir ve herkes "ihtiyaci kadar" alir. Bu  
düzende halk kendi isinin sahibi olacagi için de "yabancilasma" son bulacaktir.  
- Tüm bunlar çok güzel ama isler uygulamada nasil gitti? Devrim oldu mu?  
- Hem evet, hem hayir. Bugün ekonomistler Manc'in bir takim noktalarda yanildigini  
söylüyorlar. Bunlarin arasinda onun kapitalizmin krizlerini inceleyis biçimi de var. Marx  
bugün çok ciddi bir problem olarak ortaya çikan doganin sömürülmesi konusuna da pek el  
atmamis örnegin. Ama - ve de bu kocaman bir ama...  
- Evet?  
- Marksizm yine de çok büyük degisimlere yol açmistir. Sosyalizmin daha insanca bir toplum  
yaratma yolunda basariya ulastigina kusku yoktur. Bugün en azindan Avrupa'da daha adil ve  
daha dayanisma içinde bir toplumda yasiyoruz. Avrupa bunu Manc'in kendisine ve tüm  
sosyalist harekete borçludur.  
- Neler oldu peki?  
- Manc'tan sonra sosyalist hareket Sosyal Demokrasi ve Leninizm olarak ikiye bölündü.  
Sozyalizme asamali olarak ve barisçil  
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yollarla ulasmayi hedefleyen Sosyal Demokrasi Bati Avrupa'nin seçtigi yol oldu. Buna "yavas  
devrim" diyoruz. Marx'in sinifli toplumu asmanin yolunun devrimden geçtigini savunan  
inancini benimseyen Leninizm de Dogu Avrupa, Asya ve Afrika'da etkili oldu. Her iki  
hareket de kendi yöntemleriyle yoksulluk ve baskiyla mücadele etti.  
- Ama bu yeni tür bir baskinin dogmasina yol açmadi mi? Örnegin Sovyetler Birligi ve Dogu  
Avrupa'da?  
- Evet, kuskusuz böyle oldu. Tarihte bir kez daha insanlarin el attigi herseyin iyiyle kötünün  
bir karisimi seklinde ortaya çiktigini görmüs olduk. Öte yandan, sosyalist olarak adlandirilan  
ülkelerdeki olumsuz yanlardan ölümünden elli, yüz yil sonra Marx'i sorumlu tutmak dogru  
olmaz. Ancak belki de onun komünizmi de insanlarin yönetecegini pek fazla düsünmemis  
oldugunu söyleyebiliriz. Bir "mutluluk ülkesi" hiçbir zaman varolamaz. Insanlar her zaman  
yeni problemler yaratacaklardir.  
- Mutlaka.  
• Ve böylece Manc'i bitiriyoruz Sofi.  
- Bir dakika! Esitlik yalnizca birbirinin dengi insanlar arasinda geçerli olan bir seydir,  
dememis miydin?  
- Hayir, bunu diyen Scrooge'du.  
- Bunu onun söyledigini sen nerden biliyorsun?  
- Unutma ki senle benim yazarimiz ayni. Bu açidan bakilinca senle ben aslinda pek çok seyi  
siki sikiya paylasiyoruz.  
- Seni ironici seni!  
- Çifte ironi, Sofi, çifte ironi!  
- Neyse... Su esitlik meselesine dönecek olursak, Marx kapitalizmin esitsiz bir toplum  
oldugunu söylemisti. Esitlikçi bir toplumun tanimi nedir?  
- Marksizmden esinlenmis bir filozof olan Jon Rawls bunu su düsünce deneyiyle anlatmak  
ister: Gelecekteki bir toplumda geçerli olacak yasalari hazirlamak üzere kurulmus bir yüce  
kurulun üyesi oldugunu düsün.  
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- Böyle bir kurulda olmak isterdim dogrusu.  



 
- Bu kurul kesinlikle tüm konulari ele almak durumundadir, çünkü fikir birligine varilir  
varmaz, yani yasalar çikarilir çikarilmaz, kuruldaki herkes ölecektir.  
- Yapma!  
- Ancak bu insanlar hemen ardindan dirilecek, yasalarini kendi ^oyduklari toplumda  
yasamaya baslayacaklardir. Burada önemli olan bu insanlarin toplumdaki yerleriniönceden  
bilmiyor olmalaridir.  
- Anliyorum.  
- Böyle bir toplum esitlikçi bir toplum olurdu. Çünkü bu "esit adamlar" arasinda kurulmus bir  
toplum olurdu.  
- Ve esit kadinlar!  
- Elbette, çünkü varsayimlardan biri de bu. Insan öldükten sonra kadin mi yoksa erkek mi  
olarak dirilecegini bilmeyecek. Bu isin sansi da yüzde elli oldugu için, planlanan toplumun  
hem kadinlar hem de erkekler için iyi ve esitlikçi olmasina çalisilacak.  
- Çok akillica bir is olurdu bu.  
- Söyle bana: Avrupa Marx'in yasadigi dönemde böyle bir toplum muydu?  
- Hayir.  
- Peki bugün dünyada böyle bir toplum var mi sence?  
- Sey... belki de.  
- Bu konuyu düsün. Su anda Marx'i bitirmis bulunuyoruz.  
- Ne dedin  
- Satirbasi!  
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...yasamin içinde yüzen, genlerle yüklü bir gemi...  
Pazar sabahi Hilde bir gürültüyle uyandi. Dosyanin yere düserken çikardigi gürültüydü bu.  
Manc'dan söz eden Alberto ile Sofi'yi okurken elinde dosyayla uyuya kalmis olmaliydi.  
Basucundaki lamba tüm gece yanik kalmisti.  
Komodinin üzerindeki elektronik saat yesil rakamlariyla 8.59'u gösteriyordu.  



 
Rüyasinda koca fabrikalar, pis sehirler görmüstü. Bir caddenin kenarinda küçük bir kiz kibrit  
satiyordu. Uzun paltolu ve iyi giyimli giysileriyle insanlar kizin yanindan geçip gidiyordu.  
Yataktan kalkarken, kendi hazirladigi yasalarin uygulandigi topluma gözlerini açan yasa  
koyuculari animsadi. Hilde gözlerini Bjerkely'de açiyor olmaktan memnundu hiç degilse.  
Nerede uyanacagini bilmeden Norveç'in herhangi bir yerinde gözlerini açmaya cesaret  
edebilir miydi?  
Yalnizca nerede degil, ne zaman gözlerini açtigi da önemliydi. Örnegin Ortaçagda ya da 
onyirmi  
bin yil öncesinin Tas Devrinde de gözlerini açiyor olabilirdi. Hilde kendisini bir  
magaranin girisinde otururken gözünün önüne getirmeye çalisti. Oturmus, bir hayvan tuzagi  
hazirliyor olabilirdi örnegin.  
Kültür denebilecek bir seyin olmadigi bir toplumda on bes yasinda bir kiz olmak nasil bir sey  
olurdu? Neler düsünürdü böyle bir kiz acaba?  
Hilde üzerine bir kazak giyip dosyayi yerden aldi ve babasindan gelen bu uzun mektubu  
okumaya devam etti.  
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Alberto "Satirbasi!" der demez Binbasinin Evi'nin kapisi tekrar çalindi.  
- Açmaktan baska bir çaremiz yok, degil mi? dedi Sofi.  
- Yok herhalde, diye homurdandi Alberto.  
Kapida uzun beyaz saçli ve sakalli çok yasli bir adam duruyordu. Sag elinde bir degnek, sol  
elinde üzerine bir gemi resmi yapilmis bir levha tutuyordu. Geminin üzerinde her cinsten bir  
sürü hayvan vardi.  
- Kimmis bakalim bu yasli bay? diye sordu Alberto.  
- Benim adim Nuh.  
- Tahmin etmistim.  
- Ben senin büyük büyükbaban oluyorum çocugum. Ama belki de artik insanlar köklerine pek  
önem vermiyorlardir...  
- Elindeki ne? diye sordu Sofi.  
- Bu, büyük tufandan kurtulan tüm hayvanlarin resmi. Al çocugum, bunu sana getirdim.  
Sofi levhayi aldiktan sonra yasli adam:  
- Ben artik gidip üzüm baglarimi sulayayim, dedi.  



 
Sonra da yalnizca yasli adamlara özgü sevimli bir edayla hoplayip topuklarini havada  
birbirine çarpti ve küçük adimlarla ormanda uzaklasti.  
Sofi'yle Alberto yeniden içeri girip oturdular. Sofi elindeki büyük levhayi tam olarak  
incelemeye firsat bulamadan Alberto bunu otoriter bir tavirla Sofi'nin elinden aldi.  
- Öncelikle ana hatlar üzerinde yogunlasacagiz.  
- Basla öyleyse.  
- Manc'in hayatinin son 34 yilini Londra'da geçirdigini söylemeyi unuttuk. Marx Londra'ya  
1849'da geldi ve 1883 yilinda öldü. Bu dönem zarfinda Charles Darvvin de Londra  
yakinlarinda yasiyordu. Darvvin de 1882 yilinda öldü ve Ingiltere'nin yetistirdigi en büyük  
evlatlarindan biri olarak, büyük bir törenle VVestminster Abbey'de topraga verildi. Marx'la  
Oarvvin'in yollari yalnizca zaman ve mekân ola-  
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rak kesismemistir. Manc en büyük eseri olan "KapKal"in Ingilizce basimini Darvvin'e  
adamak istemis, ancak Darvvin bunu reddetmistir. Manc Darvvin'den bir yil sonra öldügünde  
arkadasi Friedrich Engels, "Darvvin nasil organik dogada geçerli olan yasalari kesfetmisse,  
Marx da insanligin tarihsel gelisiminde geçerli olan yasalari kesfetmistir," demistir.  
- Anliyorum.  
- Kendi çalismalarini Darvvin'inkilerle bagdastirmak isteyen bir baska önemli düsünür de  
psikolog Sigmund Freud 'dur. Freud da hayatinin son yillarini Londra'da geçirmistir. Freud  
hem Darvvin'in evrim teorisinin hem de kendisinin psikanalizinin insanlarda varolan "safça  
bir egoizm" duygusunu yok etmeye yönelik oldugunu söyler.  
- Biraz fazla isim oldu bir anda. Yani simdi Manc, Darvvin ve Freud'dan bahsediyoruz, degil  
mi?  
- Daha genis bir baglamda 19. yüzyilin ortalarinda baslayip günümüze dek süren Natüralist  
bir akimdan söz ediyoruz. "Natüra-lizm" dogadan ve duyularla algilanan dünyadan baska bir  
gerçeklik tanimayan bir gerçeklik anlayisini dile getirir. Natüralist bu yüzden insani da  
doganin bir parçasi olarak görür. Her seyden önemlisi, Natüralist bir arastirmaci  
arastirmalarini yalnizca dogadan aldigi verilere dayandirir; akliyla yarattigi bir takim  
kurgulara ya da herhangi bir sekilde kendini gösteren ilahi birtakim vahiylere degil.  
- Ve bu hem Manc, hem Darvvin, hem de Freud için geçerli, öyle  
mi?  
- Evet, kesinlikle. 19. yüzyildan bu yana üzerinde en çok düsünülen kavramlar "doga",  
"çevre", "tarih", "evrim" ve "büyüme" olmustur. Manc, insanligin ideolojisinin toplumun  
maddi altyapisinin bir ürünü oldugunun altini çizdi. Darvvin insanligin uzun bir biyolojik  



 
evrimin sonucu oldugunu gösterdi. Freud'un bilinçaltini incelemeleri de insanlarin  
hareketlerinin çogu zaman "hayvansal" bir takim dürtüler ya da sezgilerden kaynaklandigini  
ortaya çikardi.  
- Sanirim Natüralizmle ne demek istedigini anladim, ama bunlari  
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birer birer ele almak daha iyi olmaz mi?  
- Simdi Darvvin'den bahsedecegiz Sofi. Sokrates öncesi filozoflarin dogal süreçlere dogal bir  
takim açiklamalar getirme çabalarini animsiyorsundur belki. Onlarin eski mitolojik  
açiklamalardan uzaklasmaya çalismalari gibi Darvvin de hayvan ve insanlarin kökeni  
konusunda Kilisenin açiklamalarindan uzaklasmaya çalisiyordu.  
- Peki Darvvin filozof muydu aslinda?  
- Darvvin biyolog ve dogabilimciydi. Ancak o, yakin çagin, yaradilis konusunda Kilisenin  
görüslerini en fazla ölçüde tehdit eden bilim adami olmustur.  
- Öyleyse Darvvin'in gelisim konusundaki ögretisinden söz edeceksin demektir.  
- Önce Darvvin'in kendisinden baslayalim. Darvvin 1809'da, küçük bir kent olan  
Shrevvsbury'de dünyaya geldi. Babasi Dr. Robert Darvvin taninmis bir doktordu ve ogluna  
oldukça kati bir egitim vermisti. Charles Shrevvsbury'deki yüksek okula devam ederken okul  
müdürü onu ortalikta öylece dolanip bos bos konusan, kendiyle böbürlenip ise yarar tek bir  
seyle ugrasmayan bir ögrenci olarak tanimliyordu. Müdürün "ise yaramak"tan kastettigi,  
Yunanca ve Latince fiillerin çekimlerini ezberlemek gibi seylerdi. "Ortalikta öylece dolanip  
duruyor" dedigi de Charles'in etrafta dolasip binbir çesit böcek toplamasiydi.  
- Sonradan bu sözlerinden pisman olmustur herhalde.  
- Teoloji okurken de Darvvin derslerinden çok kus avlamak ve böcek toplamakla  
ilgileniyordu. Bu yüzden teoloji egitimini iyi bir dereceyle bitiremedi. Ancak henüz ögrenci  
olmasina ragmen doga arastirmacisi olarak hatiri sayilir bir ün sahibi oldu. Bu arada dönemin  
en hizla yayilan bilimi olan jeolojiye de merak sarmisti. 1831'de Cambridge'de teoloji sinavini  
verdikten sonra, dag olusumlarini incelemek ve fosil aramak üzere Kuzey Galler'e gitti. Ayni  
yilin Agustos ayinda, henüz daha 22 yasindayken, tüm hayatini degistirecek bir mektup aldi...  
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- Neydi bu mektup?  
- Mektup, arkadasi ve ögretmeni Steven Henslovv'dan geliyordu. Mektupta sunlar yaziliydi:  
"Hükümetin Amerika'nin güney ucunun haritasini çikarmak üzere görevlendirdigi Kaptan  
Fitzroy'a eslik edecek bir dogabilim arastirmacisi önermem istendi. Böyle bir görev için en  



 
uygun kisi olarak seni gördügümü belirttim. Ücret meselesi hakkinda hiçbir sey bilmiyorum.  
Yolculuk iki yil sürecek..."  
• Nasil aklinda tutabiliyorsum tüm bunlari?  
- Bu yalnizca bir ayrinti Sofi.  
- Ve o da teklifi kabul etti herhalde...  
- Bunu gerçekten çok istiyordu, ama o zamanlar genç çocuklar ailesinin izni olmaksizin bir  
sey yapamazlardi. Uzun süren ikna etme çabalari sonunda babasi bunu kabul etti, üstelik  
yolculuga gereken parayi saglayan da oldu. "Ücret meselesi" denen seyden ise hiçbir ses  
çikmadi.  
-Ya?  
- Gemi, deniz kuvvetlerine ait bir gemi olup adi H.M.S. "Beagle" idi. 27 Aralik 1831'de  
Plymouth'dan Güney Amerika'ya dogru yola koyulan Beagle'in Ingiltere'ye geri dönmesi  
1836'nin Ekim ayini buldu. Yani iki yil olarak düsünülen yolculuk tam bes yil sürdü. Çünkü  
Güney Amerika'ya yolculuk tüm bir dünya gezisine dönüsmüstü. Bu yolculugun yakin  
zamanin en büyük kesif gezisi oldugunu söylüyoruz.  
- Gerçekten tüm dünyayi dolastilar mi?  
- Evet, hem de kelimenin tam anlamiyla. Güney Amerika'dan Büyük Okyanus'a açildilar ve  
Yeni Zelanda, Avustralya ve Güney Afrika'ya gittiler. Buradan tekrar Güney Amerika'ya  
döndüler ve nihayet Ingiltere'ye geri gelebildiler. Darvvin bu yolculuk hakkinda, "Beag-le"la  
yolculuk hiç kuskusuz hayatimin en önemli olayidir," diye yazmistir.  
• Okyanusta arastirma yapmak pek kolay olmamis olsa gerek...  
- Evet ama yolculugun ilk yillarinda "Beagle" Güney Amerika  
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sahillerinde bir ileri bir geri dolasip durmustu. Bu da Darvvin'in kitayi karadan da tanimasina  
imkân saglamisti. Güney Amerika'nin batisindaki Galapagos Adalari kumsallarinda yaptigi  
arastirmalarin da özel bir önemi olmustu. Böylelikle elinde parça parça Ingiltere'ye yolladigi  
büyük bir koleksiyon olusmustu. Ancak bu süre zarfinda doga ve yasayan canlilarin tarihi  
konusundaki görüslerini kendine saklamisti. Ingiltere'ye döndügünde henüz 27 yasinda  
olmasina ragmen çoktan taninmis bir dogabilimci olmustu. Bu arada sonradan evrim teorisi  
haline gelecek olan görüslerini de olusturmustu. Ancak dönüsünden hayatinin eseri olacak  
eserini yayinlayincaya dek yillar geçti. Çünkü Darvvin temkinli bir insandi Sofi. Bir  
dogabilimci de böyle olmali zaten.  
- Bu büyük eserin adi neydi?  



 
- Tabii Darvvin pek çok büyük eser yazdi, ancak bunlarin arasinda Ingiltere'de en çok  
tartismaya yol açani, 1859 yilinda yayinlanan "Türlerin Kökeni Üzerine" adli eserfydi.  
Kitabin tam adi "On the Ori-gin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation  
of the Favoured Races in the Struggle for Life" idi. Bu uzun baslik Darvin'in teorisinin bir  
özetidir aslinda.  
- O zaman bu basligi çevirmelisin.  
- "Hayatta Kalma Mücadelesinde Dogal Seci ve Seçilmis Irklarin Korunmasi Yoluyla  
Türlerin Kökeni Üzerine."  
- Evet, oldukça kapsamli bir baslik bu.  
- Gel biz bunu teker teker ele alalim. "Türlerin Kökeni Üzeri-ne"de Darvvin iki teori ya da iki  
ana tez öne sürüyordu: Birincisi, su an varolan tüm bitki ve hayvanlarin daha önce varolmus  
daha ilkel bilimlerden türedigi idi. Yani biyolojik bir evrim oldugunu öne sürüyordu. Ikinci  
olarak da evrimin nedeni olarak "dogal seçi"yi gösteriyordu.  
- En güçlü olan hayatta kalir da ondan, degil mi?  
- Ama biz ilk olarak evrim düsüncesinin kendisini ele alacagiz. Bu aslinda tek basina  
bakildiginda o kadar ilginç bir düsünce degil-  
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di. Biyolojik bir evrimin varoldugu düsüncesi Darvvin'den önce, daha 1800 yillarinda da  
oldukça yaygin bir düsünceydi. Bu düsünürler arasinda en belirleyici olani, Fransiz zoolog  
Lamarck idi. Darvvin'in kendi büyükbabasi Erasmus Darvvinde bitkilerle hayvanlarin daha  
ilkel bir takim türlerden geldigini söylemisti. Ancak her ikisi de böyle bir evrimin nasil  
gerçeklestigini açiklayamamislardi. Bu yüzden Kiliseye ciddi bir rakip olamamislardi.  
- Ama Darvvin oldu, öyle mi?  
- Evet, hakli olarak. Kilisenin ve pek çok bilimsel çevrenin görüsü, Incil'in ögretisine kosut  
olarak, çesitli bitki ve hayvan türlerinin degismez olduguydu. Her bir tür, sonsuza dek  
varolmak üzere zamaninda özel bir sekilde yaratilmisti. Bu Hiristiyan görüs, Platon ve  
Aristoteles ile de uyum içindeydi.  
- Nasil?  
- Platon'un idea ögretisine göre de tura hayvan türleri, mutlak idealar ya da biçimlerden  
türemisti ve degismezdi. Hayvan türlerinin degismez oldugu Aristoteles'in felsefesinde de  
önemli bir esas olusturuyordu. Ancak Darvvin'in döneminde bu geleneksel görüslerin karsiti  
yolunda pek çok gözlemler yapildi ve kesiflerde bulunuldu.  
- Ne tür gözlemler ve buluslardi bunlar?  



 
- Öncelikle pek çok fosil bulundu. Türü tükenmis hayvanlardan kalma büyük kemikler  
kesfedildi. Darvvin de karada buldugu deniz hayvani fosilleri üzerine oldukça fazla düsündü.  
Güney Amerika'da bu tür fosilleri And Daglari tepelerinde buldu. Deniz hayvanlarinin Ant  
Daglarinin tepelerinde ne isi var Sofi? Cevap verebilir misin buna?  
- Hayir.  
- Kimilerine göre bu deniz yaratiklarini insanlar oraya çikarmis olmaliydi. Kimilerine göre bu,  
kudretini insanlara göstermek isteyen Tanri'nin isiydi.  
- Bunu bilim nasil açikliyordu?  
- Jeologlarin çogu, Yeryüzü'nün pek çok kereler sular altinda  
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kaldigini, depremler ve baska felaketler geçirdigini öne süren bir felaket teorisini  
savunuyordu. Böylesi bir felaketten Incil'de de sözedi-lir. Büyük tufan ve Nuh'dan bahsedilen  
bölümdür bu. Ve her felaketten sonra Tanri yeni ve öncekilerden daha mükemmel bitki ve  
hayvanlar yaratmak suretiyle Yeryüzü'nü yeniliyordu.  
- Bu açiklamaya göre fosiller felaketler sonunda yokolan eski bir takim yasam biçimlerinden  
kalma artiklar oluyordu herhalde...  
- Evet. Bu fosillerin Nuh'un Gemisi'nde yer bulamayan hayvanlara ait oldugu söyleniyordu  
örnegin. Ancak Darvvin "Beagle"la yolculuga çikarken yanina Ingiliz jeolog Charles Lyell 'in  
"Jeolojinin Esaslari" adli kitabini almisti. Lyell'e göre Yeryüzü yüksek daglar ve derin  
vadilerden olusan su anki haline yavas yavas ve uzun bir gelisme sonucu gelmisti. Bu  
teorideki ana fikir, küçücük degisimlerin zamanla büyük cografi degisimlere yol açabilecegi  
fikriydi.  
- Ne gibi degisimlerdi Lyell'in öne sürdügü degisimler?  
- Günümüzde de hâlâ geçerli olan güçlerdi bunlar: Hava ve rüzgâr, buzlarin erimesi, deprem  
ve toprak kaymalari. Su tasi deler, derler, anlik bir güçle degil ama damlaya damlaya. Lyell'e  
göre bu küçük, yavas yavas olusan degisimler çok uzun bir zaman süreci içinde tüm bir  
dogayi degistirebilirdi. Bu fikir tek basina Darvvin'in Ant Daglarinin tepesinde buldugu  
fosilleri açiklamaya yetmez, ama küçük ve yavas yavas olusan degisimlerin belli bir süre  
sonra dramatik degisimlere yol açacagi düsüncesi Darvvin'in bir an bile gözardi etmedigi bir  
düsünce olmustur.  
- Hayvanlarin evrimi konusunda da benzer seyler düsünüyordu herhalde...  
*- Evet, o da kendine bunu soruyordu. Ama daha önce de söyledigimiz gibi, Darvvin temkinli  
bir insandi. Cevabini bilmedigi pek çok soru soruyordu kendine. Bu anlamda o da kendinden  
önceki gerçek filozoflarin uyguladigi yöntemi kullaniyordu: Soru sormak önemlidir, cevaplar  
ise aceleye gelmez.  



 
- Anliyorum.  
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- Lyell'in teorisindeki önemli bir etmen Yeryüzü'nün yasiydi. Darvvin'in zamaninda bir çok  
çevrede, Tanri'nin Yeryüzü'nü yaratmasindan bu yana 6000 yil geçtigine inaniliyordu. Bu  
rakama, Adem ve Havva'dan bu yana yasamis olan kusaklari sayarak variliyordu.  
- Ne saflik!  
- Sonradan demesi kolay tabii! Darvvin ise Yeryüzü'nün yasini 300 milyon olarak tahmin  
ediyordu. Çünkü hem Lyell'in asamali jeolojik evrim teorisi hem de Darvvin'in kendi evrim  
teorisinin bir anlam ifade edebilmesi için dünyanin yaradilisindan bu yana çok uzun zaman  
geçmis olmasi sartti.  
- Yeryüzü'nün gerçek yasi ne peki?  
- Bugün Yeryüzü'nün 4,6 milyar yasinda oldugunu biliyoruz.  
- Yeter de artar bile...  
- Su ana dek Darvvin'in biyolojik bir evrim olustuguna dair öne sürdügü kanitlardan biri  
üzerine konustuk. Bu kanit, degisik kaya katmanlarinda rastlanan, katmanlar boyunca  
olusmus fosillerdi. Darvvin'in öne sürdügü bir baska kanit da yasayan türlerin cografi  
dagilimiydi. Bu noktada Darvvin'in kendi topladigi zengin malzemenin büyük faydasi  
olmustu. Degisik hayvan türlerinin bir bölgeden digerine çok küçük farkliliklar gösterdigini  
kendi gözleriyle görmüstü. Ekvador'un batisindaki Galapagos Adalan'nda ilginç gözlemlerde  
bulunmustu.  
- Anlat anlat!  
- Bunlar birbirine çok yakin siralanan volkanik bir adalar topluluguydu. Bu yüzden  
üzerlerindeki bitki ve hayvan dünyasi bakimindan birbirlerinden pek farkli degildiler. Ancak  
Darvvin'i ilgilendiren tam da bu pek büyük olmayan farklardi. Adalarin hepsinde kocaman  
kaplumbagalar yasiyordu, ancak bunlar bir adadan digerine küçük farkliliklar gösteriyordu.  
Tanri bu adalarin her biri için baska tür bir kaplumbaga mi yaratmisti gerçekten?  
,- Bu pek mümkün degil bence.  
- Bundan daha da önemlisi, Darvvin'in Galapagos Adalan'ndaki  
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kuslara dair gözlemleriydi. Bu adalarda ispinozlar, hiç degilse gagalari bakimindan farklilik  
gösteriyorlardi. Darvvin bu farkliliklarin kuslarin degisik adalarda yediklerinden  
kaynaklandigini öne sürüyordu. Sivri gagali yer ispinozlari çam kozalagi, yassi gagali ötlegen  



 
ispinozlari böcek, agaç ispinozlariysa agaçlarla dallardaki böcekleri yiyerek besleniyordu...  
Her bir ispinoz türü, kendi yiyecek kosullarina en uygun olan gagaya sahipti. Tüm bu  
ispinozlar tek bir ispinoz türünden türemis olabilirler miydi? Yillar geçtikçe bu kuslarin  
degisik adalardaki yasama uyum saglamasiyla bunlardan yeni türler dogmus olabilir miydi?  
- Darvvin'in ulastigi sonuç da bu olsa gerek...  
- Evet, Darvvin'in "Darvvinci" olmasi Galapagos Adalan'nda gerçeklesmistir de denebilir  
belki... Bu küçük adalar toplulugunda rastladigi hayvan türlerini daha önce Güney Amerika'da  
da görmüstü Darvvin. Tanri tüm bu hayvanlari birbirinden birazcik farkli olarak mi yaratmisti  
gerçekten, yoksa bu türler zaman içinde bir evrime mi ugramislardi? Darvvin gitgide türlerin  
degismez oldugundan kusku duymaya basliyordu. Ancak evrimin nasil gerçeklesmis ya da  
çevreye uyumun nasil saglanmis olabilecegine hâlâ bir açiklama getiremiyordu.  
Yeryüzündeki tüm türlerin birbiriyle akraba olduguna bir kaniti daha vardi Darvvin'in?  
-Ya?  
- Bu da memeli hayvanlarda embriyonun gelismesiydi. En bastaki asamasinda bir köpek, bir  
yarasa, bir tavsan ya da bir insan embriyosunda neredeyse hiçbir fark görülmez. Ancak iyice  
ileri asamalarinda insan embriyosuyla tavsan embriyosunu birbirinden ayirmak mümkün olur.  
Bu da hepimizin uzaktan akraba oldugunun bir kaniti degil midir?  
- Ama hâlâ evrimin nasil gerçeklestigini açiklayamiyordu, degil mi?  
- Sürekli olarak Lyell'in, küçücük degisimlerin uzun vadede büyük degisiklikler yaratacagi  
teorisi üzerinde düsünüyordu. Ancak  
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bunun evrensel bir kural olarak nasil geçerli olabilecegini açiklaya-miyordu. Fransiz zoolog  
Lamarck'in teorisinden de haberdardi. La-marck, degisik türlerin, ihtiyaç duyduklari  
organlarinin gelismis oldugunu öne sürüyordu. Örnegin zürafalarin uzun boyunlu olmalarinin  
nedeni, birçok kusak boyunca agaçlardaki yapraklara uzanmak zorunda kalmalariydi. Yani  
Lamarck, tek bir canlinin kendi çabalariyla kazandigi bir özelligin, kalitim yoluyla kendinden  
sonraki nesillere aktarilacagini savunuyordu. Ancak Darvvin, bu "edinilmis özel-likler"in  
kalitimsal oldugu teorisini bir kenara atiyordu, çünkü Lamarck bu tezine bilimsel bir kanit  
getiremiyordu. Ancak Darvvin'i sürekli mesgul eden bir baska düsünce vardi. Türlerin  
evriminin gerisinde yatan düzen, elini uzatsa yakalayabilecegi mesafedeydi artik...  
- Sabirsizlikla bekliyorum.  
- Ama ben bu düzeni senin bulmani istiyorum. Bu yüzden soruyorum: Üç inegin ve bunlardan  
yalnizca ikisine yetecek kadar yemin olsa ne yapardin?  
- Ineklerden birini keserdim herhalde...  
- Güzel... Peki hangisini keserdin?  



 
- En az süt verenini, sanirim.  
- Demek öyle?  
- Sence de en mantiklisi bu olmaz miydi?  
- Evet ve iste insanlar binlerce yildir bunu yapmaktadirlar. Ama bu iki inekten öyle kolayca  
kurtulmak yok! Buzagi yapmak için bu iki inekten hangisini döllerdin?  
- Daha çok süt verenini. Böylece buzagi da büyüyünce çok süt veren bir inek olur.  
- Demek iyi süt veren inegi tercih edersin... Peki, iki tane av köpegin olsa ve bunlardan  
birinden vazgeçmek zorunda kalsan, hangisinden vazgeçerdin?  
- Tabii ki burnu daha iyi koku alanini tutar, digerinden vazgeçerdim.  
- Böylece daha iyi olan av köpegini seçmis olursun. Iste Sofi, in*  
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sanlar on bin yildan fazladir hayvanlari böyle elemelerden geçirmislerdir. Tavuklar hep böyle  
haftada bes yumurta vermemis, koyunlar hep bu kadar çok tüylü olmamis, atlar hep bu kadar  
kuvvetli ve hizli olmamistir. Insanlar bu konuda hep bir yapay secide bulunmuslardir. Bu,  
bitkiler dünyasi için de geçerlidir. Patatesin iyisini eker insan; bundan daha da iyi patatesler  
çiksin diye. Tane vermeyen misir koçanlarini kesip saklamaz. Darvvin'in altini çizdigi nokta,  
hiçbir iki inegin, iki misir sapinin, iki köpek ya da iki ispinozun birbirinin ayni olmadigidir.  
Dogada inanilmaz bir çesitlilik oldugudur. Ayni türden olan bireyler bile birbirinin  
ayni,degildir. Mavi siseden içtiginde gördügün de buydu herhalde...  
- Evet, kesinlikle.  
- Ve Darvvin soruyordu kendisine: Dogada da buna benzer bir isleyis olabilir mi? Doganin da  
hangi bireylerin hayatta kalacagina dair dogal bir seci uyguladigi düsünülebilir mi? Ve de bu  
tür bir isleyis, çok uzun bir dönemde yepyeni bitki ve hayvan türleri yaratabilir mi?  
- Cevabin evet olduguna bahse girerim.  
- Ama Darvvin hâlâ bu tür bir "dogal seçi"nin nasil gerçeklesebilecegini kestiremiyordu.  
Ancak 1838 yilinin Ekim ayinda, "Beagle"la seyahatinden dönüsünden tam bir yil sonra,  
nüfus konusunda uzman bir kisi olan Thomas Malthus'un küçük bir kitabi geçti eline. Kitabin  
adi "An Essay on the Principles of Population" idi. Yazar kitabin ana fikrini, paratonerin de  
kâsifi olan Amerikali Benjamin Frank-lin'den almisti. Franklin'e göre, dogada bir takim  
sinirlayici güçler olmasaydi, tek bir bitki ya da hayvan türünü tüm Yeryüzü'nde bulabilirdik.  
Ancak dogada farkli pek çok tür oldugu için bu türler birbirlerini denetlerler.  
- Anliyorum.  



 
- Malthus bu düsünceyi alip Yeryüzü'nün nüfus durumuna uyarlar. Malthus'a göre insanlar,  
hayatini sürdürmesi mümkün olamayacak kadar çok çocuk dogurma yetenegine sahiptir.  
Dünyadaki yiyecek üretimi bu kadar insana yetmeyecegi için, bu insanlarin çogu ya-  
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sam mücadelesinde yenik düsmeye mahkûmdur. Hayatta kalip türünü sürdürebilenler,  
digerlerinden daha güçlü olanlardir.  
- Bence de mantikli.  
- Iste Darvvin'in aradigi evrensel isleyis de buydu. Gelismenin nasil oldugunun cevabini bir  
anda buluvermisti. Gelismenin nedeni hayatta kalma mücadelesindeki dogal seciydi. Bu seci  
sirasinda etrafindaki kosullara en iyi uyabilen hayatta kaliyor ve türünü sürdüre-biliyordu. Bu  
teori, "Türlerin Kökeni Üzerine" adli eserinde öne sürdügü ikinci teoridir. Burada söyle  
yaziyordu: "Fil tüm hayvanlar içinde en yavas üreyenidir. Ancak bir filin dogurdugu tüm filler  
hayatta kalabilseydi, 750 yil sonra tek bir çift filden ondokuz milyon fil üremis olurdu."  
- Ya tek bir morina baligindan çikan binlerce morina yumurtasina ne demeli?  
- Darvvin ayrica yasam kavgasinin birbirlerine en yakin türler arasinda en zorlu biçimi  
aldigina isaret etmistir. Bunlar ayni tür yiyecek için savasmak durumundadirlar. Iste o zaman  
aralarindaki küçük farklar, ortalamadan küçük çapta sapmalar, büyük önem kazanir. Yasam  
kavgasi ne kadar güçlüyse, yeni türlerin ortaya çikmasi o kadar çabuk olur. Bu kavgada ancak  
en güçlüler hayatta kalacak, digerleri elenip gidecektir.  
- Ne kadar az yiyecek varsa ve yeni doganlar ne kadar çoksa, gelisme de o kadar hizli olur,  
öyle mi?  
- Tabii yalnizca yiyecek degildir önemli olan. Diger hayvanlara yem olup olmamak da en az  
bu kadar önemlidir. Bu açidan bakilinca, saklanmaya müsait bir rengi olmak, hizli  
kosabilmek, düsmanlari kolayca taniyabilmek ya da çok kötü kokmak gibi özellikler çok ise  
yarayabilir. Yirtici hayvanlara karsi kullanilan zehir de böyledir. Kaktüslerin çogunun zehirli  
olmasi da tesadüf degildir Sofi. Çölde yalnizca kaktüs yetisir. Ve kaktüs çöldeki otobur  
hayvanlarin yegâne yiyecegi oldugu için onlarin saldirilarina tamamiyla açiktir.  
- Kaktüslerin igneleri de vardir.  
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- Varolma savasinda bir baska önemli konu da çogalma yetenegidir. Darvvin çiçeklerin o  
muhtesem üreme mekanizmalarini tüm ayrintilariyla gözlemistir. Çiçekler o güzel renklerini  
ve sahane kokularini, böcekleri kendine çekmekte kullanirlar. Çünkü böceklerdir çiçeklerin  
döJlenmelerini saglayan. Kuslar ayni nedenle güzel sesleriyle öterler. Ineklerle hiç  
ilgilenmeyen melankolik bir öküzün soy agacinda yeri olmaz. Ortalamadan bu tür bir sapma  
gösteren bireyler derhal yokolurlar. Çünkü bireyin yegâne görevi olgunlasincaya kadar  



 
büyümek ve bundan sonra türünü sürdürmek üzere çogalmaktir. Uzun bir bayrak yarisi gibidir  
bu. Su veya bu nedenle üreyerek genlerini bir sonraki kusaga aktaramayanlar sürekli  
elenecektir. Bu sekilde tür giderek daha güçlenecektir. Hastaliklara karsi direnç de türlerde  
toplanan ve türlerin hayatta kalanlarinda korunan bir baska özelliktir.  
- Yani her sey daha iyiye dogru gitmekte, öyle mi?  
- Sürekli varolan bu dogal'seç i, belli bir çevreye ya da belli bir ekolojik ortama en iyi uyan  
türlerin, yine bu ortamda kendini en iyi üretebilecek türler olmalarini getirir. Ve belli bir  
çevrede avantaj olan bir özellik bir baska çevrede avantajli bir özellik olmak durumunda  
degildir. Galapagos Adalari'ndaki birtakim ispinozlar için uçma yetenegi oldukça önemli bir  
özellikti. Ama yirtici hayvanlarin olmadigi ve yiyecegin yeri gagalayarak çikarilmak zorunda  
oldugu bir baska adada, uçmak o kadar da gerekli bir özellik degildi. Iste dogada bu kadar çok  
degisik ortam oldugu için bu kadar da çok degisik hayvan türü vardir.  
- Ama dünyada tek bir insan türü var.  
- Evet, çünkü insanlarin degisik yasam kosullarina uyabilmek gibi büyük bir yetenekleri  
vardir. Darvvin de Kizilderililerin Tierra Del Fuego'daki çok soguk iklimde nasil  
yasayabildiklerine hayret etmisti. Ama bu tüm insanlarin ayni olduklari anlamina gelmez.  
Ekvatorda yasayanlarin Yeryüzü'nün kuzeyinde yasayanlardan daha kara derili olmalarinin  
nedeni siyah derinin vücudu günes isinlarindan daha  
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iyi koruyor olmasidir. Güneste çok fazla kalan beyaz insanlar deri kanserine daha çok  
yatkindirlar örnegin.  
- Kuzey'de yasayanlarin beyaz derili olmasi da bir avantaj midir?  
- Tabii, yoksa tüm insanlar kara derili olurlardi. Beyaz derinin günes vitaminleri olusturmasi  
daha kolaydir ve bu da günes isinlarinin az oldugu yerlerde yasayanlar için önemli bir  
avantajdir. Günümüzde bunun da kolayi var çünkü ekstra vitamin haplari almak mümkün.  
Ama dogadaki hiçbir sey rastlanti sonucu olmaz. Her seyin nedeni, kusaklar boyunca ortaya  
çikmis, küçücük degisimlerdir.  
- Aslinda bu çok harika bir sey.  
- Evet ya, degil mi? Simdi Darvvin'in evrim teorisini söyle bir özetleyelim...  
- Buyur.  
- Yeryüzü'nde hayatin gelismesinin ardinda yatan "hammadde", ancak digerlerinden daha  
güçlü olanlar hayatta kalabildigi için, tek bir tür içinde sürekli olarak meydana gelen  
degisimlerdir. Evrimin "isleyisi" ya da itici gücü, hayatta kalabilmek için verilen mücadelede  
ortaya çikan dogal secidir. Bu secinin sonucunda yalnizca daha güçlü olanlar ya da "ortama  
en iyi uyanlar" hayatta kalir.  



 
- Bu bana da mantikli geliyor. Peki "Türlerin Kökeni Üzerine" nasil bir tepki topladi?  
- Kitap tam bir tantana yaratti. Kilise buna siddetle karsi çikti, Ingiltere'deki bilimsel çevreler  
ikiye bölündü. Bunda pek yadirganacak bir sey de yoktu. Darvvin Tanri'yi iyice  
uzaklastirmisti yaradilis hikâyesinden. Ama bazilari da, kendi içinde gelisme olanagi tasiyan  
bir sey yaratmanin, küçük farkliliklar içeren pek çok sey yaratmaktan daha büyük bir yaratma  
gücü gerektirdigini söylediler.  
Sofi birden oturdugu yerde hopladi.  
- Suraya bak! dedi.  
Eliyle camdan disarisini gösteriyordu. Gölün kiyisinda erkekle bir kadin elele yürüyorlardi.  
Ikisi de çirilçiplakti.  
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- Adem ile Havva bunlar, dedi Alberto. - Onlarin da Kirmizi Sapkali Kiz ve Harikalar  
Diyarindaki Alice'le ayni kaderi paylasmasi kaçinilmazdi tabii. Bu yüzden buradalar.  
Sofi pencerenin yanina gidip Adem ile Havva'nin agaçlarin ardinda gözden yokoluslarini  
seyretti.  
- Danvin insanlarin da hayvandan geldigini söylüyordu, degil mi?  
- Darvvin'in 1871 yilinda "Descent of Man", yani "Insanin Çikisi" adli kitabi yayimlandi. Bu  
kitapta insanlarla hayvanlar arasindaki büyük benzerliklere deginen Darvvin, insanlarla  
maymunlarin ortak bir kökeni oldugunu öne sürer. Bu arada, önce Cebelitarik'ta, birkaç yil  
sonra da Almanya'da Neanderthal'da ilk insan türlerine ait kafa-taslari bulunmustu. Isin ilginci  
1871'de bu kitabin yayinlanmasi, 1859'da "Türlerin Kökeni Üzerine"nin yayinlanmasindan  
çok daha az tepki yaratti. Insanlarin hayvandan geldigi, bu ilk kitapta da üstü kapali olarak  
anlatiliyordu zaten. Ve de daha önce de söyledigimiz gibi, 1882'de öldügünde, Darvvin,  
bilimde müthis bir öncü olarak, bir kahraman gibi topraga verildi.  
- Demek sonunda kiymeti anlasildi.  
- Evet, sonunda anlasildi. Oysa ilk zamanlar ona "Ingiltere'nin en tehlikeli adami" deniyordu.  
- Daha neler!  
- ''Insallah söyledikleri dogru degildir," diyordu sosyetik bir bayan, "dogruysa da insallah  
fazla duyan olmaz!". Meshur bir bilim adami da benzer seyler söylüyordu: "Insani küçük  
düsürücü bir kesif bu. Ne kadar az bilinse o kadar iyi!"  
- Bunlar da olsa olsa insanin devekusuyla akrabaligina iyi bir örnek bana kalirsa!  



 
- Haklisin ama sonradan demesi kolay tabii! Insanlar birdenbire Incil'de anlatilan yaradilis  
hikâyesini yeniden bir gözden geçirmek durumunda kalmisti. Genç yazar John Ruskin söyle  
diyordu: "Su jeologlar pesimi bir biraksa! Incil'deki her ayetten sonra çekiç sesle-  
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ri geliyor kulagima."  
- Çekiç sesleri Tanri'nin sözüne duyulan süpheyi simgeliyordu herhalde...  
- Evet, böyle demek istiyordu herhalde. Üstelik yalnizca Incil'de anlatilan yaradilis hikâyesi  
degildi çürütülen. Darvvin'in teorisinin özünü, insanin yaradilisinin rastlantisal degisimlere  
bagli oldugu tezi olusturuyordu. Bundan da ötesi, Darvvin insani, "yasam kavgasi" gibi  
duygusalliktan son derece uzak bir seyin ürünü olarak gösteriyordu.  
- Darvvin bu "rastlantisal degisimler"in neler oldugundan söz ediyor muydu?  
- Iste bu nokta, Darvvin'in teorisindeki en zayif noktaydi. Darvvin kalitim üzerine çok genel  
sözler edebiliyordu ancak. Döllenme sirasinda birseyler oluyordu. Bir anneyle babanin iki  
çocugu hiçbir zaman tipatip ayni olmuyordu. Daha o anda bir degisim oluyordu. Ancak  
yepyeni bir seyin ortaya çikmasi açiklanamazdi bu sekilde. Öte yandan bir takim bitkiler ve  
hayvanlar sürgün vermek suretiyle ya da basit bir hücre bölünmesiyle çogalabilmekteydi.  
Degisimlerin nasil olustugu konusunda, Yeni Danvinizm denen akim Darvvin'in teorisini  
tamamladi.  
- Ya? Nasil?  
- Tüm yasam ve tüm olusumlar hücre bölünmesi sonucunda ortaya çikar. Bir hücre ikiye  
bölününce ortaya her ikisi de ayni kalitimsal özellikleri tasiyan iki hücre çikar. Hücre  
bölünmesi dedigimiz sey bir hücrenin kendi kopyasini yaratmasidir.  
- Demek öyle?  
- Ancak bazen bu süreçte küçük bir hata olur. Ortaya çikan yeni hücre ana hücrenin tipatip  
aynisi olmaz. Modern biyolojide buna mutasyon adi verilmektedir. Bu tür mutasyonlar çok  
önemsiz olabildigi gibi, bireyin özelliklerinde son derece büyük farkliliklar olusmasina da yol  
açabilir. Dogrudan dogruya tehlikeli sonuçlar da dogu-rabilen bu mutasyon larda, kimi  
"mutanf'lar elenerek yok da olabilir.  
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Pek çok hastaligin nedeni de mutasyonla açiklanabilir. Ancak bazen bir mutasyon bireye  
hayatta kalma mücadelesinde isine çok fazla yarayacak bir özellik de katabilir.  
- Uzun boyun gibi mi?  



 
- Lamarck zürafalarin uzun boyunlu oluslarini, onlarin yasamak için hep yüksek dallardaki  
yiyeceklere uzanmak zorunda kalisina bagliyordu. Ancak Darvvinizme göre bu tür özellikler  
kalitsal olarak aktarilabilecek özelliklerden degildi. Zürafalarin uzun boyunlu olmasinin  
nedeni, dogal bir degisimdi. Yeni Darvvinizmde böyle degisimlerin olusma  
necten/n/'açiklayarak bu konuyu tamamliyordu.  
- Ve bu neden de mutas'yondu, degil mi?  
- Evet. Kalitimdaki bir takim rastlantisal degisimler sonucu zürafalarin bir kismi digerlerinden  
daha uzun boyunlu olmustu. Yiyecek bulma konusunda bu çok önemli bir özellikti tabii. En  
yüksek dallara uzanabilenlerin hayatta kalma sansi digerlerine göre daha yüksekti. Bir takim  
ilkel zürafalarin'da toprak altinda yem bulmak gibi bir özellik kazanmis olabilecegini de  
düsünebiliriz. Yani uzun bir zaman süreci içinde bir tür ortadan kalkabilir ve bunun yerini iki  
farkli tür alabilir.  
- Anliyorum.  
- Istersen dogal secinin olusma biçimine yakin zamandan birkaç örnek verelim simdi de. Bu  
aslinda çok basit bir ilke.  
- Nasil bir örnek bu?  
- Ingiltere'de hus güvesi denen bir kelebek türü yasar. Adindan da anlasilabilecegi gibi bu  
hayvanlar beyaz hus agaci gövdelerinde yasarlar. 1700 yillarinda hus güvelerinin çogu açik  
gri renkteydi. Neden sence Sofi? '  
- Aç kuslarin onlari görmesi zor olsun diye!  
• Ancak arada bir koyu renkli hus güveleri de dogar. Bunun nedeni tamamen rastlantisal  
mutasyonlardir. Bu koyu renkli çesitlerin hali ne olmustur sence?  
- Daha kolay görüldükleri için aç kuslara yem olmuslardir her-  
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halde.  
- Evet, çünkü açik renkli agaçlarin oldugu bu ortamda, koyu renkli olmak iyi bir özellik  
sayilamazdi. Bu yüzden sayisi sürekli artan, beyaz renkli hus güveleri oluyordu. Ancak sonra  
ortamda önemli bir degisiklik oldu. Sanayilesmeyle birlikte beyaz hus agaçlarinin  
rengi.kurumdan kararmaya basladi. Peki o zaman hus güvelerine ne oldu dersin?  
- O zaman da koyu renklilerin yasama sansi artmis olmali.  
- Evet, bu kez de kisa zamanda koyu renkli hus güvelerinin sayisi artti. 1848'den 1948'e dek  
koyu renkli güvelerin sayisinda yüzde 1'den yüzde 99'a dek varan bir artis gözlendi. Ortam  
degismis, açik renkli olmak yasam mücadelesinde avantajli bir özellik olmaktan çikmisti.  
Tam tersine! Hayatin beyaz "magluplar"i, kara agaç gövdelerinde kendilerini bir göstermeye  



 
görsünler, hemen kuslara yem oluveriyorlardi. Ama sonra ortamda tekrar bir degisiklik oldu.  
Fabrikalarda daha az kömür yakilip, dumanlarin daha iyi aritilmasi sonucu çevre son yillarda  
önemli ölçüde temizlendi.  
- Ve agaç gövdeleri yine eski açik renklerine döndü...  
- Böyle olunca da hus güvelerinin rengi açilmaya basladi. Uyum dedigimiz sey iste bu. Uyum  
bir doga yasasidir.  
- Anliyorum.  
- Insanlarin çevreye müdahalelerine baska örnekler de verebiliriz.  
- Ne gibi?  
- Örnegin insanlar zararli hayvanlarla mücadelede zehirli maddeler kullanirlar. Baslangiçta bu  
istenen sonucu verebilir. Ama bir tarla ya da bir meyve bahçesini böcek ilaciyla ilaçlamak  
küçük bir çevre faciasina yol açmak demektir aslinda. Sürekli mutasyonlar sonucunda ilaca  
dayanma gücü fazla ya da bagisikligi artmis böcekler olusmaya baslar. Hayatin bu "galipleri"  
giderek daha fazla üreme olanagi bulurlar ve böylece aslinda ortadan kaldirilmaya çalisilan bu  
böcekleri yok etmek gitgide daha çok güçlesir. Çünkü yalnizca en  
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güçlü olanlari hayatta kalabilmektedir. -Zor is!  
- En azindan bu konularda düsünmemiz gerek. Üstelik insan kendi vücudundaki zararli  
organizmalarla, bakterilerle de mücadele etmeye çalisir.  
- Evet, penisilin ya da antibiyotik kullanarak.  
- Penisilin kürü de bu küçük canavarlar için bir tür "çevre facia-si"dir ilkin. Ama biz  
vücudumuza penisilin vermeyi sürdürdükçe belli bir takim bakterilerin bagisikligi artmaya  
baslar. Böylelikle vücudumuzda mücadele etmesi giderek güçlesen bir grup bakteri üretmis  
oluruz. Zamanla aldigimiz antibiyotik etki etmemeye baslar, hep bir öncekinden daha güçlü  
antibiyotik almamiz gerekir ve sonunda...  
- Sonunda bakteriler öyle çogalirlar ki artik agzimizdan çikmaya baslarlar belki de. Belki de  
artik onlari silahla vurmamiz bile.gerekebilir...  
- Yok canim, biraz abarttin sen de! Ama gerçek olan bir sey varsa, o da modern tibbin içinden  
çikilmasi güç bir ikilem yarattigidir. Bu, yalnizca bakterilerin güçlenmesi konusunda böyle  
degildir. Eskiden çocuklar bir takim hastaliklara boyun egmek zorunda kalirlardi. Evet, dogan  
çocuklarin içinde ancak en güçlüleri hayatta kalirdi. Ama modern tip bu dogal seciyi ortadan  
kaldirdi. Tek bir bireyin ufak bir "problem"i asmasini saglamakla, insan soyunun degisik  
hastaliklara olan direncini azaltiyor olabiliriz. "Kalitim saglikliligi" denen seyi göz önüne  
almamak, insan soyunun "dejenerasyon"una yol açabilir. Yani insan soyunun ciddi  
hastaliklara karsi, kalitim yoluyla aktarilan direnme gücü giderek azalabilir.  



 
- Pek iç açici konular degilmis bunlar.  
- Evet, ama gerçek bir filozof "iç açici" olsa da olmasa da inandigi bir seyin üzerine gitmeli.  
Konumuzu yine söyle bir toparlayalim...  
- Buyur.  
- Diyebiliriz ki yasam, yalnizca kazanan kuponlarin gözle görünür oldugu bir totodur.  
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- Ne demek bu?  
- Yasam kavgasinda yenik düsenler yokolup giderler. Yeryij. zü'nde milyonlarca yildir pek  
çok bitki ve hayvan türleri arasinda "kazanan kuponlar" ilan edilmektedir. "Kaybeden  
kuponlar" ise yalnizca tek bir kez ortaya çikarlar. Yani su an Yeryüzü'nde varolan tüm bitki  
ve hayvanlar "kazanan kuponlar"dir.  
- Çünkü hep en iyi olan hayatta kalir.  
- Evet. Simdi bana su çobanin getirdigi levhayi uzatabilirsen biraz...  
Sofi levhayi uzatti. Levhanin bir yüzünde Nuh'un Gemisi'nin resmi vardi. Öbür yüzünde ise  
tüm hayvanlarin yer aldigi bir soy agaci çiziliydi. Alberto'nun simdi göstermek istedigi de  
buydu.  
- Burada çesitli bitki ve hayvan soylari gösterilmekte. Her bir türün hangi gruba, hangi sinifa  
ait oldugu görülebiliyor.  
- Evet.  
- Insanlarla maymunlar primat denen gruba dahildir. Primatlar memeli hayvanlara, memeli  
hayvanlar omurgali hayvanlara, omurgali hayvanlar da çok hücreli hayvanlar sinifina aitir.  
- Bu bana Aristoteles'i hatirlatiyor.  
- Dogru. Bu soy agaci bize sadece bugün hangi hayvanlarin hangi sinifa ait oldugunu  
göstermekle kalmiyor, ayni zamanda bize hayatin gelisimini de gösteriyor. Örnegin burada  
görüyoruz ki kuslar bir zamanlar sürüngenlerden, sürüngenler hem karada hem suda  
yasayabilen hayvanlardan, bunlar da baliklardan ayrilmak suretiyle meydana gelmislerdir.  
- Evet, görebiliyorum.  
- Bir alt-grup ikiye ayrildigi zaman, yeni türlere yol açan bir mu-tasyon olmus demektir.  
Yillar içinde yeni hayvan siniflarinin ve yeni hayvan gruplarinin olusmasi da böyle olmustur.  
Ancak unutmamali ki bu oldukça basitlestirilmis bir çizimdir. Gerçekte bugün Yeryüzü'nde  



 
bir milyondan fazla hayvan türü bulunmaktadir ve bu da bugüne dek yeryüzü üzerinde  
varolmus hayvan türlerinin yalnizca çok  
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küçük bir yüzdesidir. Örnegin surada gördügün trilobit denen hayvan türü artik mevcut  
degildir.  
- En asagida da tek hücreli hayvanlar var.  
- Bunlardan bazilari milyarlarca yildir degismeden bugüne gelmislerdir. Gördügün gibi tek  
hücreli hayvanlardan bitkiler dünyasina bir çizgi çekilmis. Çünkü muhtemelen bitkiler de  
hayvanlar da ayni ilk hücreden meydana gelmislerdir.  
- Görüyorum, ama merak ettigim bir sey var.  
- Evet?  
- Bu ilk hücre nasil meydana geldi? Darvvin buna yanit verebiliyor muydu?  
- Oarvvin'in temkinli bir insan oldugunu söylemistim. Ama bu noktada salt bir varsayimdan  
hareket etme hakkini görüyordu kendinde. Söyle yaziyordu:  
"... eger (eger ya! Ama ne eger!) içinde her türlü amonyakli ve fosforlu tuzlarin, isigin, isinin,  
elektrik vs. nin mevcut oldugu küçük, sicak bir su birikintisi oldugunu ve burada daha  
karmasik degisimler geçirmeye müsait bir proteinin kimyasal olarak tesekkül ettigini  
düsünecek olursak..."  
- Ne olur o zaman?  
- Oarvvin'in burada yaptigi, ilk hücrenin organik olmayan maddelerden nasil olusmus  
olabilecegi üzerine varsayimlarda bulunmakti. Ve yine tahminleri son derece isabetliydi.  
Çünkü günümüzde de bilim, en ilkel yasam biçiminin Darvvin'in tarif ettigi böyle bir "sicak  
su birikintisi"nde ortaya çikmis olabilecegini söylüyor.  
- Devam et.  
- Bu konuya oldukça yüzeysel bir sekilde deginmekle yetinelim. Ama unutma ki burada  
Darvvin'i birakip, Yeryüzü'nde hayatin baslangici üzerine günümüzde getirilen en son  
açiklamalara geçmis oluyoruz.  
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- Oldukça heyecanliyim simdi. Yeryüzü'nde hayatin nasil basladigini bilen hiç kimse yok mu,  
yoksa var mi?  



 
- Belki bu kesinlikle bilinmiyor ama giderek bu büyük bulmaca-nin cevabini vermede önemli  
yollar katediliyor.  
- Devam et.  
- Her seyden önce sunu belirtelim ki Yeryüzü üzerindeki her türlü canli, hem bitkiler ve hem  
de hayvanlar, ayni maddelerden olusur. Bir canlinin en basit tanimi sudur: canli, besinli bir  
ortamda kendini iki tane birbirinin ayni parçaya bölebilen maddedir. Bu süreç, DNA  
dedigimiz bir madde tarafindan yönetilir. DNA diye, yasayan her türlü hücrede varolan  
kromozomlara ya da kalitimla geçen maddeye denir. DNA aslinda bir molekül ve oldukça  
karmasik bir makro-mo-leküldür. Esas soru, ilk DNA molekülünün nasil ortaya çiktigi  
sorusudur.  
- Evet?  
- Yeryüzü, bundan 4,6 milyar yil önce, günes sisteminin ortaya çikmasiyla birlikte  
olusmustur. Yeryüzü önceleri ates halinde bir küreydi ve sonra zamanla yer kabugu sogudu.  
Modern bilime göre ilk hayat da günümüzden 3-4 milyar yil kadar önce ortaya çikti.  
- Inanilir gibi degil!  
- Dur hele, devamini dinle de öyle karar ver. Öncelikle, Yeryüzü'-nün o zaman simdikinden  
tamamen farkli oldugunu unutmamalisin. Yeryüzü'nde hayat olmadigi için atmosfer de  
oksijen içermiyordu. Çünkü oksijen ancak bitkilerin fotosentezi yoluyla açiga çikan bir  
maddedir. Iste o zamanlar dünyada oksijen olmamasi son derece önemli bir nokta. Çünkü  
DNA'yi olusturan yapi taslarinin oksijen içeren bir atmosferde ortaya çikmis olmasi  
olamayacak bir sey.  
- Nedenmis o?  
- Çünkü oksijen son derece reaktif bir maddedir. DNA gibi karmasik bir molekül de oksijenli  
bir ortamda olusma firsati bulamaz, hemen "okside" olurdu.  
- Pekâlâ.  
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- Bu yüzden de bugün hiçbir yeni canli türünün, evet hattâ bir bakteri ya da bir virüsün bile,  
ortaya çikamayacagini ayni kesinlikle söyleyebiliyoruz. Dünyadaki tüm hayat tami tamina  
ayni yasta olmak zorunda. Bir fille bir bakterinin soy agaci tami tamina ayni uzunlukta olmak  
durumunda. Bir fil ya da bir insan gerçekte bir tek hücreli yaratiklar toplamidir. Çünkü  
vücudumuzdaki her bir hücre vücudumuzun diger hücreleriyle tamamen ayni kalitimsal  
maddeleri içerir. Yani kim oldugumuz, vücudumuzun her bir küçük hücresinde tanimlanmis  
durumdadir.  
- Düsününce insana oldukça ilginç geliyor.  



 
- Hayatin en büyük bilmecelerinden biri de, çok hücreli bir hayvanda her bir hücrenin yine de  
ayri bir islevi olmasidir. Çünkü kalitsal özellikler her hücrede ayni ölçüde etkin degildir. Bu  
özelliklerin ya da genlerin bir kismi etkin bir kismi ise etkin degildir. Bir ciger hücresi, bir  
sinir hücresinden ya da bir deri hücresinden farkli proteinler üretir. Ama ciger hücresi de, sinir  
ve deri hücreleri de ayni DNA molekülünü, yani tüm bir organizmanin tanimini içerir.  
- Devam et.  
- Atmosferde oksijen olmadigi zamanlarda Yeryüzü'nün etrafinda dünyayi uzaydan gelen  
isinlardan koruyan bir ozon tabakasi da yoktu. Bu da önemli bir nokta. Çünkü bu isinlar ilk  
moleküllerin olusumunda önemli bir rol oynamis olmalilar. Pek çok farkli kimyasal maddenin  
karmasik makro-moleküller olusturmasinin nedeni böyle bir kozmik isin olmali.  
- Pekâlâ.  
- Tekrar belirteyim: Karmasik moleküllerin olusabilmesi için en azindan iki kosul saglanmis  
olmali: Atmosferde oksijen olmamali ve uzaydan gelen isinlar olmali.  
- Anliyorum.  
- Bu küçük su birikintisinde, ya da bilimin bugün kullandigi tâbirle bu ilk "küçük, sicak  
havuz"da, karmasik bir molekül olustu. Bu molekülün birbirinin ayni iki parçaya bölünmek  
gibi ilginç bir  
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özelligi vardi. Böylece uzun bir evrimin baslangici olusmus oluyordu Sofi. Biraz  
basitlestirecek olursak, bunun Yeryüzü'ndeki ilk kalitimsal madde, ilk DNA ya da yasayan ilk  
canli oldugunu söyleyebiliriz. Bu hücre bölündükçe bölündü ve her bir bölünmede 
mutasyonlar  
olustu. Çok, çok uzun zaman sonra böyle tek hücreli organizmalar birleserek çok hücreli,  
karmasik organizmalari meydana getirdi. Böylelikle bitkilerin fotosenteziyle birlikte atmosfer  
oksijen içermeye basladi. Oksijenin iki önemli anlami oldu: Birincisi, cigerleriyle soluyan  
hayvanlar ortaya çikabildi. Ikincisi de atmosfer Yeryüzü'nü uzaydan gelen zararli isinlara  
karsi koruyabildi. Çünkü Yeryüzü'nde ilk canlinin olusabilmesini saglayan bu isinlar, yasayan  
canlilar için en büyük tehlikeydi de ayni zamanda.  
- Ama atmosfer bir çirpida olusmadi ya! Ilk canlilar atmosfersiz bir ortamda nasil  
varolabildiler?  
- Yasam önce denizlerde, "küçük, sicak havuz"da olustu. Canlilar burada zararli isinlardan  
korunabiliyordu. Hem suda, hem de karada yasayabilen ilk canlilarin ortaya çikmasi, ancak  
denizdeki bu canlilarin bir atmosfer olusturmasindan sonra mümkün oldu. Gerisini biliyoruz.  
Biz de simdi burada, ormanda bir kulübede oturmus, üç-dört milyar yil sürmüs bir süreçten  
bahsediyoruz. Ve bu uzun süreç kendi bilincine bizde variyor. \  
- Ve sen yine de herseyin birtakim rastlantilar sonunda böyle olduguna inaniyorsun, öyle mi?  



 
- Hayir, ben böyle demedim. Bu levha, evrimin bir yönü oldugunu da gösteriyor ayni  
zamanda. Milyonlarca yil boyunca insanlarda giderek daha karmasik bir sinir sistemi ve daha  
büyük bir beyin olustu. Ben bunun yalnizca bir rastlantiyla açiklanabilecegine inanmiyorum.  
Ya sen?  
- Insanin bir gözü var ve bu bir rastlanti sonucu olusmus olamaz. Çevremizdeki seyleri  
görebilmemizin bir anlami olmali. Sence de dogru degil mi bu?  
- Insandaki göz de Darvvin'i sasirtan hususlardan biriydi. Göz  
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kadar güzel bir seyin salt bir rastlanti sonucu olusmus olacagini o da kabul edemiyordu.  
Sofi Alberto'ya baka kaldi. Bir kez daha, su anda yasiyor olmasinin, yalnizca bir kez  
yasayacak olmasinin, bir daha hayata gelmeyecek olmasinin ne kadar ilginç bir sey oldugunu  
düsündü. Aniden dudaklarindan su sözler döküldü:  
- "Neden ki bu amaçsiz yaradilis, Yokolacaksa bir gün her yaratilmis?"  
Alberto Sofi'ye sert sert bakti:  
- Böyle konusmamalisin.çocugum. Bunlar seytanin sözleri.  
- Seytanin mi?  
- Ya da Goethe'nin "Faust" adli eserindeki Mef istofeles'in. "Was soll uns denn das ew'ge  
Schaffen! Geschaffens zu nichts hinvvegzuraffenl"  
- Ama ne anlama geliyor ki bu sözler?  
- Faust ölürken tüm yasami gözlerinin önünden geçer ve bir zafer edasiyla sunlari söyler:  
Dur güzel an, kal biraz!  
Bin yil silemez  
yasantimda biraktigim izleri.  
Önceden görüyorum her seyi büyük bir saadetle  
ve tadina variyorum simdi bu büyük anin. -  
- Ne güzel söylemis.  
- Ama sonra sira seytana gelir. Faust sözlerini bitirir bitirmez o  



 
baslar:  
Neden geçmis? Geçmis! ne saçma bir laf. Neden ki bu amaçsiz yaradilis, yokolacaksa bir gün  
her yaratilmis?  
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Geçmisle hiç olmamis ayni sey! "Geçmis, gitmis!" Yani neymis? Hiç yasamamis da sanki  
yasayip sonuna gelmis. Öyleyse en iyisi bence sonsuz bosluk.  
- Ne karamsar sözler bunlar! Ben Faust'un sözlerini daha çok sevdim. Hayati son bulsa da,  
Faust ardinda biraktigi izlerde bir anlam buluyor.  
- Çünkü Darvvin'in evrim teorisinin bir baska sonucu degil midir her bir küçük canlinin bu  
büyük baglamda bir anlam tasidigi? Yasayan bu gezegen biziz, Sofi! Evrende yanan bir  
günesin etrafinda gezinen bu büyük gemi biziz. Her birimiz de ayni zamanda yasamin içinde  
yüzen, genlerle yüklü bir gemiyiz. Yükümüzü bir sonraki limana biraktigimizda bosa  
yasamamisiz demektir. Björnstjerne Björn-son da "Ilahi II" adli siirinde ayni düsünceleri dile  
getirir:  
Selam olsun sana  
her seyin basi ömrün ilkbahari! Yaradilis sabahi her sey ordadir,  
yalnizca biçimdir yokolan.  
Yoksa soy dogar soydan, daima yücelerek;  
tür dogar türden milyonlarca yildir. Dünyalar gelir, dünyalar geçer.  
Hayatin nesesine karis, sen - bu baharda çiçek olabilen,  
sonsuzluk serefine tadina var bugünün insanlik adina; kendi payina düsenin tadina var  
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bu sonsuzluk denizinde, küçük ve güçsüz çek her bir nefeste, bu sonsuz günün havasini içine!  
- Ne kadar güzel!  
- Artik baska bir sey söylemiyorum. "Satirbasi!"  
- Artik su ironiye bir son versen iyi olur.  
- "Satirbasi!" dedim. Sözümü dinlemek zorundasin.  
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...kadinin içinde beliren kötü ve bencil düsünceler..  
Hilde elindeki koca dosyayla birlikte yerinden firladi. Dosyayi yazi masasinin üzerine birakip  
üzerindekileri çikartti ve banyoya kostu. Iki dakika kadar dusta kaldiktan sonra aceleyle  
giyindi ve kosarak asagiya indi.  
- Kahvaltiya geliyorsun, degil mi Hilde?  
- Önce biraz çikip kayiga binmeliyim.  
- Ama Hilde!  
Evden kosarak çikip asagiya dogru egimli bahçeyi geçti. Kayigi iskeleden çözüp içine atladi  
ve kürek çekmeye koyuldu. Körfezde kürek çekti de çekti, önce hizli hizli, sonra gitgide 
sakinleserek.  
"Yasayan bu gezegen biziz, Sofi! Evrende yanan bir günesin etrafinda gezinen bu büyük gemi  
biziz. Her birimiz de ayni zamanda yasamin içinde yüzen, genlerle yüklü bir gemiyiz.  
Yükümüzü bir sonraki limana biraktigimizda bosa yasamamisiz demektir..."  
Hepsini ezbere hatirliyordu. Zaten kendisine yazilmisti tüm bunlar. Sofi'ye degil, kendisine.  
Dosyadaki her sey Hil-de'ye babasindan mektuptu.  
Kürekleri kayigin içine aldi. Kayik böylece bir süre suda salinarak durdu. Küçük su  
çirpintilari kayigi oksuyordu.  
Bu küçük kayigin Lillesand'daki bir körfezin yüzeyinde yüzmesi gibi o da Yeryüzü'nün  
üzerindeki küçücük bir findik kabugu gibiydi.  
Burada Sofi ile Alberto'nun yeri neydi peki? Evet, nerdeydi  
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Alberto ile Sofi?  
Onlarin yalnizca babasinin aklindaki bir takim "elektromanyetik etkilesimler" olduguna  
inanamiyordu. Onlarin yalnizca babasinin seyahat daktilosundan çikma, kâgit üzerindeki  
yazilar oldugunu kabul edemiyordu. Böyle olduguna inanmak demek, kendisinin de bir  
zamanlar "küçük, sicak bir ha-vuz"da olusmus protein alisverisinden baska bir sey olmadigina  
inanmak demekti. Oysa o bunun ötesinde bir seydi. Hilde Möller Knag'di o.  



 
Bu büyük dosya harika bir, yasgünü armaganiydi kuskusuz. Ve kuskusuz babasi Hilde'de  
mutlak olan bir öze dokunmayi basarmisti. Ama yine de babasinin Sofi ile Alberto'dan  
bahsederken kullandigi çok bilmis tonlamadan hoslanmiyordu. '  
Daha eve varmadan ufak bir ders verecekti babasina. Bunu o ikisine borçluydu. Hilde  
babasinin Kastrup Havaala-ni'ndaki halini, deli gibi oradan oraya kosturmasini gözünün  
önüne getirebiliyordu.  
Bir süre sonra Hilde iyice sakinlesmisti. Gerisin geriye kürek çekerek kayigi tekrar iskeleye  
bagladi. Sonra gidip annesiyle beraber kahvalti etti. "Yumurta nefisti, ama biraz daha kati olsa  
daha iyi olurdu" demek gibi siradan konulardan bahsetmek hosuna gitti.  
Dosyayi tekrar eline aldiginda aksam olmustu. Pek fazla sayfa kalmamisti artik geriye.  
Tekrar kapi çalindi.  
- Kulaklarimizi tikasak olmaz mi? diye sordu Alberto. - Belki o zaman ses de kaybolur gider.  
- Olmaz. Kimin geldigini bilmek istiyorum. Alberto da Sofi'nin arkasindan gitti.  
Kapida çiplak bir adam duruyordu. Son derece hasmetli birta-  
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virla duruyordu ama üzerinde basindaki taçtan baska hiçbir sey  
yoktu.  
- Evet? diye kükredi adam. - Kralin Yeni Giysileri hakkinda ne  
düsünüyorsunuz bakalim?  
Al bert o ile Sofi sasakalmislardi. Onlarin bu haliyse adami endiselendirdi.  
- O da ne? Siz reverans da yapmiyorsunuz karsimda! diye bagirdi adam.  
Alberto tüm cesaretini toplayip:  
- Dogru ama siz de niye böyle çirilçiplak geziyorsunuz? dedi. Çiplak adam kisa bir süre daha  
o muzaffer tavrini bozmadan  
durdu. Alberto Sofi'nin kulagina fisildadi:  
- Kendinin saygideger biri oldugunu saniyor!  
• Burada bir tür sansür mü uygulanmakta? diye sordu adam.  



 
- Hayir efendim. Tümüyle uyanigiz ve aklimiz tümüyle yerinde. Bu yüzden siz bay Kral'i bu  
kilikta bu kapidan içeriye sokmamiz mümkün degil.  
Sofi'ye bu kendini begenmis ama çirilçiplak adamin hali öyle komik göründü ki birden  
gülmeye basladi. Adama bu gülüs bir sok etkisi yaratmis olacak ki o da o anda üzerinde  
basindaki taçtan baska bir sey olmadigini farketti. Iki eliyle önünü kapayip dogru ormana  
kostu. Orada Adem ve Havva, Nuh, Kirmizi Baslikli Kiz ve Sevimli Ayicik'la karsilasirdi  
belki kimbilir!  
Alberto ile Sofi esikte durmus gülüyorlardi. Alberto sonunda:  
- Istersen gel yine içerde oturalim. Sana simdi de Freud'dan ve onun bilinçaltiyla ilgili  
ögretisinden bahsedecegim.  
Yine pencerenin yanina oturdular. Sofi saatine bakip:  
- Saat iki buçuk olmus bile. Daha partiyle ilgili bir sürü hazirlik yapmam gerek, dedi.  
- Benim de. Ama önce Sigmund Freud 'la ilgili bir çift söz etmemiz gerek.  
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- Freud filozof muydu?  
• Ona kültür düsünürü diyebiliriz en azindan. Freud 1856'da dogdu ve Viyana Üniversitesi'nde  
tip egitimi gördü. O zamanlar kültürel hayatin son derece canli oldugu bir kentti Viyana ve  
Freud hayatinin büyük bir kismini bu kentte geçirdi. Önceleri tibbin nöroloji dedigimiz  
dalinda ihtisas yapti. 19. yüzyilin sonlarindan bu yüzyilin baslarina dek ise kendisinin "ruh  
çözümlemesi" ya da "psikanaliz" diye bilinen yöntemini gelistirdi.  
- Sanirim bunun ne anlama geldigini açiklayacaksin.  
- "Psikanaliz" deyimi hem insanin genel ruhsal durumunu anlatan bir sözcük olarak, hem de  
sinirsel ve ruhsal hastaliklarin tedavisinde kullanilan bir yöntem anlaminda kullanilir. Ben  
burada ne Freud'un kisi olarak kendisinin ne de yönteminin ayrintilarina girecegim. Ancak bir  
insani anlayabilmek için onun bilinçaltiyla ilgili görüslerini mutlaka bilmek zorundayiz.  
- Ilgimi çekmeyi basardin bîle. Anlat bakalim!  
- Freud bir insanin kendisiyle o insanin çevresi arasinda sürekli bir gerilim oldugu  
kanisindadir. Bir insanin kendi istek ve ihtiyaçlariyla, çevresinin istek ve ihtiyaçlari devamli  
olarak çelisir. Freud'un Insan davranisinin kökenindeki nedenleri buldugunu söylemek yanlis  
olmaz. Bu da onu, 19. yüzyilda son derece popüler olan Natü-ralist akimlarin bir sembolü  
haline getirmistir.  
- Insanlarin "davranislarinin kökenindeki nedenler"le ne demek istiyorsun?  



 
- Davranislarimizi belirleyen sey yalnizca aklimiz degildir. Insanlar, 18. yüzyil Usçularinin  
inanip inandirmak istedikleri kadar akilci yaratiklar degillerdir. Düsüncelerimizi, rüyalarimizi  
ve davranislarimizi çogu zaman hiç de mantikli olmayan bir takim dürtüler belirler. Bu tür  
akil disi dürtüler, içimizde duydugumuz daha derin bir takim istek ya da gereksinimlerin  
isaretçisi olabilirler. Örnegin yetiskin bir insanin cinsel ihtiyaci, çocuklardaki meme emme  
ihtiyaci kadar temel bir ihtiyaçtir.  
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- Anliyorum.  
- Bu kendi içinde çok müthis bir bulus olmayabilir. Ama Freud bu tür temel ihtiyaçlarin  
"kilik" ya da "biçim degistirerek", davranislarimizi bizim kontrolümüz disinda belirledigini de  
söyler. Ayrica küçük çocuklarin da cinsel ihtiyaçlari oldugunu söyler ki "çocuk cin-selligi"ne  
dair bu iddia, Viyana'daki yüksek kültürlü zümrelerin siddetli tepkisini toplamis, Freud'u  
sevilmeyen adam yapmistir.  
- Hiç sasirmadim dogrusu.  
- Söz konusu dönem, her türlü cinselligin tabu sayildigi "Victoria DönemP'ydi. Freud  
çocuklarda cinsellik konusundaki görüslerini kendisinin terapisttik yaptigi dönemlerdeki  
deneyimlerine dayandiriyordu. Yani öne sürdügü tezlerin deneysel bir tabani vardi. Nevroz ya  
da diger bazi sinirsel hastaliklarin nedeninin çocuklukta yasanmis bir takim çatismalar  
oldugunu da gözlemlemisti. Freud zamanla "ruhsal arkeoloji" diyebilecegimiz bir tedavi  
yöntemi gelistirdi.  
- Ne anlama geliyor bu?  
- Bir arkeologun isi, degisik kültür asamalarini inceleyerek uzak bir geçmisten izler bulmaktir.  
18. yüzyildan bir biçak bulur örnegin. Sonra topragin biraz daha derininde 14. yüzyildan  
kalma bir tarak bulur. Daha da derine indiginde de 5. yüzyildan kalma bir vazo...  
¦ Evet?  
- Ayni sekilde psikanalist de hastasinin da yardimiyla, sonunda sinirsel hastaliga yol açmis  
olan, hastanin geçmiste yasadigi ve bilinçaltinda yatan deneyimleri gün isigina çikarmaya  
çalisir. Çünkü Freud'a göre her türlü animiz aslinda bilinçaltimizda yatmaktadir.  
- Simdi daha iyi anliyorum.  
- Bu sekilde psikanalist hastanin yillarca unutmaya çalistigi ama gerçekte hep varolan ve o  
insani hep engellemis olan kötü bir deneyimi bulup çikarir. Böyle bir "dramatik olayi" bilinç  
düzeyine çikarip hastayi bununla yüzlestirdiginde hasta bu meseleyi artik "halletmis olur" ve  
iyilesir.  
- Çok mantikli.  
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- Tabii ben çok hizli gittim. Önce Freud'un insan ruhunu nasil tanimladigini görelim. Hiçbir  
küçük çocugu yakindan gördün mü?  
- Dört yasinda bir kuzenim var.  
- Dünyaya geldigimizde, dogrudan dogruya fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarimizin belirlemesine  
göre yasariz. Süt verilmezse aglariz. Altimizi islattigimizda da. Fiziksel yakinlik ve vücut  
sicakligi aradigimizi hareketlerimizle belirtiriz. Içimizde tasidigimiz bu "arzu ilke-si"ne Freud  
O adini veriyordu. Çocukken salt bir "O"yuzdur.  
- Evet?  
- "O" ya da bu arzu ilkesini büyüyûnceye kadar ve tüm hayatimiz boyunca içimizde tasiriz.  
Ancak zamanla isteklerimizi çevremize uyarlamayi ögreniriz. Zamanla arzu ilkesi yerini  
"gerçeklik ilkesF'ne birakmaya baslar. Freud böylelikle düzenleyici bir islevi olan bir ben  
yarattigimizi söyler. Bir seyi ne kadar çok istersek isteyelim artik bu istegimiz olana kadar  
oturup aglamayiz.  
- Tabii ki öyle.  
- Iste büyüdügümüzde bir seyi çok güçlü bir biçimde istedigimiz ve bu isteklerin toplumca  
kabul edilmedigi anlar olabilir. Bu durumda isteklerimizi bastirmak, yani bu istekleri  
unutmaya çalismak durumunda kalabiliriz.  
• Anliyorum.  
- Freud insan ruhunda üçüncü bir "basamak" daha oldugunu söylüyordu. Daha çok küçük  
yaslardan itibaren anne-babamizin ve çevremizin ahlak kurallariyla karsi karsiya kaliriz.  
Yanlis bir sey yaptigimizda, anne-babamiz "A, böyle yapilmaz!" ya da "A, ne ayip sey!"  
derler. Büyüdükten sonra da ahlak kurallari ve yargilar devam eder. Çevremizin ahlaksal  
beklentileri sanki içimize girmis, benligimizin bir parçasi olmustur. Freud bunu üstben diye  
adlandirir.  
- Bununla vicdani mi kastediyordu?  
- "Üstben" dedigi seye vicdan da dahildir. Freud'a göre üstben "kötü" ya da "olmayacak"  
seyler istedigimizde harekete geçer. Erotik ya da cinsel arzular konusunda da bu böyledir. Ve  
daha önce de  
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söyledigimiz gibi Freud bu tür "olmayacak" ya da "ayip" isteklerin içimizde daha çocukluktan  
itibaren varoldugunu söyler.  
- Nasil yani?  



 
- Bugün küçük çocuklarin cinsel organlariyla oynadiklarini bili-yor ve görüyoruz. Deniz  
kiyilarinda hep gördügümüz bir seydir bu. Freud'un yasadigi zamanlarda böyle bir sey  
oldugunda iki-üç yasindaki çocukcagizin eline bir saplak indirilir, "Ne ayip!", "Böyle sey  
yapilir mi hiç?" ya da "Çek ellerini bakayim orandan!" denirdi.  
- Ne saçma!  
- Böylelikle insanda cinsel organ ve cinsellik konusunda bir suçluluk duygusu gelismeye  
baslar. Bu suçluluk duygusu "üst-ben"e yerlestigi için, Freud'a göre pek çok insan, gerçekte  
insanlarin hemen hemen hepsi, hayati boyunca cinsellik konusunda bir suçluluk duygusu tasir.  
Öte yandan Freud'a göre cinsel istekler insanin dogal ve önemli bir yanini olusturur. Ve ne  
yazik ki Sofi'cigim, isteklerle suçluluk arasinda tüm bir hayat boyunca büyük bir çeliski  
yasanir.  
- Bu çeliski günümüzde Freud'un yasadigi dönemden daha az  
herhalde...  
- Büyük bir olasilikla öyle. Ancak Freud'un hastalarindan bazisi bu çeliskiyi öyle siddetli bir  
sekilde yasiyorlardi ki Freud'un nevroz dedigi ruh haline giriyorlardi. Örnegin Freud'un kadin  
hastalarindan biri, kayinbiraderine gizliden gizliye asikti. Kizkardesi bir hastalik sonucu  
ölünce, "Artik onunla ben evlenebilirim," diye düsündü. Bu düsünce ise onun "üstben"iyle  
çok fazla çelisen bir düsünceydi. Bu çeliski öylesine dayanilmaz bir hal almisti ki kadin bu  
düsüncesini siddetle bastirmaya çalismisti. Yani bu düsüncelerini bilinçaltina itmisti. Freud  
sunlari yazar: "Bu genç kiz histerik nöbetler içinde hasta düsüp ben tedaviye basladigimda,  
kizin, kizkardesinin ölüm döseginde düsündügü kötü, bencil düsünceleri hiç mi hiç  
hatirlamadigini gördüm. Ama tedavi sirasinda kiz bunlari tekrar hatirladi, o duygularini  
patojenjk bir anda tüm siddetiyle yeniden yasadi ve  
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bundan sonra tekrar sihhatine kavustu."  
- Simdi "ruhsal arkeoloji" demekle ne demek istedigini daha iyi anliyorum.  
- Simdi insan psikolojisinin daha genel bir tarifini yapabiliriz. Pek çok hastayla yasadigi  
deneyimlerden sonra Freud bilincin insan ruhunun yalnizca çok küçük bir bölümünü  
olusturdugunu söylüyordu. Bilinç, buzdaginin suyun üzerindeki kismidir yalnizca. Suyun  
altinda ya da bilincin denetiminin altinda bir "bilinçalti" ya da bilinçsizlik vard\r.  
- Bilinçalti denen sey hep içimizde olan ama unutup hatirlamadigimiz seylerdir, öyle mi?  
- Yasadigimiz her türlü deneyimi sürekli bilincimizde tutmamiz mümkün degildir. Daha önce  
düsündügümüz ya da yasadigimiz ve "söyle bir düsünsek aklimiza gelecek" seylere Freud  
"bilinçöncesi" seyler diyordu. "Bilinçalti" sözcügünü ise "bastirdigimiz" duygular anlaminda  
kullaniyordu. Bunlar bizim "hos olmadigi", "ayip oldugu" ya da "çirkin oldugu" için bir  



 
zamanlar unutmaya çalistigimiz seylerdir. Bilincimiz ya da "üstben"imiz için basa çikamadigi  
istek ve arzularimizi bir alt kata iteriz anlayacagin. Birakiriz orada kalsinlar!  
- Anliyorum.  
- Bu, tüm saglikli insanlarda varolan bir isleyistir. Ancak bazi insanlar için yasak düsünceleri  
bilinçten uzaklastirmak öyle büyük bir çabaya mal olabilir ki insanda sonunda sinir  
bozukluklarina yol açabilir. Çünkü bu sekilde bastirilan duygular tekrar bilinç düzeyine  
çikmaya çalismaktadirlar. Ve bazi kisiler bu tip duygulari bastirmak için diger insanlardan  
daha çok enerji kullanmak zorunda kalabilir. Freud 1909'da, psikanaliz üzerine ders vermek  
üzere Amerika'ya gittiginde bu bastirma mekanizmasinin nasil isledigine dair bir örnek verir.  
- Hemen anlat.  
- Freud söyle demistir: "Varsayalim ki bu salonda... insanlari ra-  
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hatsiz eder mahiyette hareketler yapan ve sürekli gülerek, konusarak, ayaklarini takirdatarak  
benim dikkatimi dagitan bir kisi olsun. O zaman ben bu kosullar altinda devam  
edemeyecegimi söyleyince salondan bir iki güçlü genç ayaga kalkar ve bu huzur bozan kisiyi  
salondan atarlar. Iste o insan 'bastirilmistir' ve ben böylece dersime devam edebilirim. Bu  
kisinin tekrar huzur bozmasini engellemek için, aslinda benim arzumu yerine getirmis bu  
beyler sandalyelerini kapinin önüne çeker ve bastirilanin tekrar ortaya çikmasina karsi bir  
'direnis' kurarlar. Iste bu iki konumu 'bilinç' ve 'bilinçalti' diye ad-landirirsaniz, bastirma  
süreci diyerek neyi anlatmak istedigimi daha kolay anlarsiniz,"  
- Bence de çok yerinde bir örnek bu.  
- Ama "huzur bozucu" yine içeri girmek isteyecektir Sofi. Bastirilan düsünce ve dürtülerin  
yaptigi da budur. Bilinçaltindan çikmak isteyen bastirilmis düsüncelerin sürekli "baskisi"  
altinda yasariz. Bu yüzden de "istemeden" bir seyler söyledigimiz ya da yaptigimiz olur.  
- Buna bir örnek verebilir misin?  
- Freud böyle pek çok mekanizmadan söz eder. Buna verdigi örneklerden biri yanlis  
tepkilerdir. Bu, bir zamanlar bastirmaya çalistigimiz seyleri kendiligimizden söylemek ya da  
yapmaktir. Freud'un bununla ilgili söyle bir örnegi vardir: Bir ustabasi patronunun serefine  
kadeh kaldiracaktir. Ama bu patron aslinda hiç kimsenin sevmedigi, kötü bir patrondur. "Içine  
edilecek" bir adamdir yani.  
-Evet?  
- Ustabasi ayaga kalkip agdali bir tavirla kadehini kaldirir ve: "Simdi patronun içine edelim!"  
der.  
- Inanmiyorum!  



 
- Ustabasi da bunlari dedigine inanamamistir. Aslinda sadece düsündüklerini söylemek  
olmustur yaptigi, ama hiç istemeden. Baska bir örnek daha ister misin?  
-Evet.  
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- Babanin rahip, kizlarinin da son derece akilli uslu kizlar oldugu bir aileyi bir gün piskopos  
ziyarete gelecektir. Bu piskoposun da çok büyük ve çok çirkin bir burnu oldugunu herkes  
bilmektedir. Bu yüzden kizlara piskoposun burnuyla ilgili tek bir söz etmemeleri tembih  
edilir. Çünkü çocuklarda bastirma mekanizmasi çok güçlü olmadigi için nerede, ne  
diyecekleri pek belli olmaz.  
-Evet?  
- Nihayet piskopos aileyi ziyarete gelir ve rahibin cici kizlari piskoposun burnundan  
bahsetmemek için ellerinden geleni yaparlar. Daha da ötesi, piskoposun,burnunu hiç  
görmemis gibi yapmaya, unutmaya çalisirlar. Ama aslinda burun sürekli akillarindadir. Sonra  
kizlardan biri piskoposa kahvenin yaninda seker ikram ederken, adamin yaninda kibar bir  
edayla durur ve: "Burnunuza seker alir miydiniz?" der.  
- Ah, ne utanç verici!  
- Bazen de seyleri rasyonalize ederiz. Yani hem kendimizi, hem de baskalarini yaptigimiz  
seyin gerçek nedeninden bir baska nedeni olduguna inandirmaya çalisiriz. Çünkü gerçek  
nedenden utaniriz.  
- Örnek verir misin?  
- Seni hipnotize ederek cami açmani saglayabilirim. Hipnoz sirasinda sana, ellerimle masaya  
vurunca senin gidip cami açacagini söylerim. Masaya vururum ve sen de gidip cami açarsin.  
Sonra sana cami niçin açtigini sorarim. Sen de hava sicak oldugu için açtigini söylersin belki.  
Ama bu, gerçek neden degildir. Benim hipnotik sözlerimin sana cami açtiran gerçek neden  
oldugunu kabul etmez, olayi "rasyonalize" edersin.  
» - Anliyorum.  
- Iste bizler her an böyle "çifte iletisim" içinde bulunuruz.  
- Dört yasindaki kuzenimden bahsetmistim. Pek arkadasi yok sanirim. En azindan beni  
görünce oynayacak biri geldigi için çok sevinir. Bir seferinde hemen kalkip eve dönmem  
gerekiyordu. O zaman ne dedi, biliyor musun?  
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- Ne dedi?  
- "Annen aptal!" dedi.  
- Evet, bu rasyonalize etmeye iyi bir örnek. Çocukcagiz aslinda bunu demek istemiyordu  
herhalde. Ama senin gitmenden üzüntü duydugunu kendine itiraf edemedigi için, agzindan bu  
sözler döküldü. Bazen de yansittigimiz olur.  
- Ne demek bu?  
- Yansitma dedigimiz sey, kendimizde begenmeyip bastirmaya çalistigimiz özellikleri  
baskasina maletmektir. Çok cimri biri, baskalarini en önce cimri diye yargilayan kisidir çogu  
zaman. Seksle çok ilgilendigini kendi kendisine itiraf edemeyen kisi, hemen baskalarini seks  
takintisi olan kisiler olarak yargilar.  
- Anliyorum.  
- Freud hayatimizin böyle pek çok bilinçalti davranislarla dolu oldugunu söylüyordu. Bir  
kisinin ismini ne kadar istesek aklimizda tutamayiz; konusurken elbiselerimizi çekistirip  
dururuz ya da bir odadaki nesneleri bir amacimiz yokmus gibi oradan oraya tasiriz.  
Agzimizdan istemeden laf kaçirdigimiz çok olur. Freud'a göre tüm bunlar çok masum  
davranislar gibi görünseler de aslinda hiç de böyle olmayabilirler. Ona göre bunlar birer  
"belirti" olarak görülmelidir. Bu "yanlis davranislar" ya da "siradan davranislar" aslinda çok  
derin sirlari dile getiriyor olabilirler.  
- Bundan sonra söyledigim her lafa çok dikkat edecegim...  
- Ama ne yapsan bilinçaltindaki dürtülerden kurtulamazsin. Yapilmasi gereken, hos olmayan  
seyleri bilinçaltina itmek için çok fazla enerji kullanmamaktir. Bu, tarla faresinin deligini  
kapamaya çalismaya benzer. Deligi ne kadar kaparsan kapa, tarla faresi nasilsa bir baska  
delikten yine çikacaktir. Bilinçle bilinçalti arasinda hep açik bir kapi birakmalidir insan.  
- Ve insan bu kapiyi kaparsa ruhsal hastaliklara yakalanabilir,  
öyle mi?  
- Evet, nevrozlu bir kimse "hos olmayan seyleri" bilincinden si-  
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lip atmak için çok fazla enerji harcayan kimsedir. Çogunlukla bu kisi belli bir takim olaylari  
bastirmaya çalisir. Freud bu belli olaylari travma diye adlandirir. "Travma" Yunanca bir  
sözcük olup "yara" anlamina gelmektedir.  
- Anliyorum.  
- Hastanin tedavisinde Freud için önemli olan bu kapali kapiyi aralamak ya da yepyeni bir  
kapi açmaktir. Hastayla isbirligi yaparak bastirilmis duygulari bilinç düzeyine çikarmaya  



 
çalismaktir. Hasta neyi bastirdiginin farkinda degildir. Yine de doktorun bu sakli travmalari  
ortaya çikarmada kendjsine yardim etmesini isteyebilir.  
- Doktor hastasina nasil davranir?  
- Freud serbest çagrisim dedigi yöntemi gelistirmistir. Bu yöntemde Freud hastanin rahat bir  
pozisyonda yatmasini saglar ve ondan ne kadar önemsiz, ne kadar siradan, ne kadar kötü ya  
da ne kadar ayip olursa olsun aklina gelen her seyi anlatmasini ister. Amaç, travmalarin  
üstünü örtmüs olan "kapagi" ya da "kontrolü" kaldirmaktir. Çünkü hastayi sikan tam da bu  
travmalardir. Bir bakima devamli oradadirlar ama bilinçte degildirler.  
- Demek ki bir insan bir seyi ne kadar unutmaya çalisirsa, bilinçaltinda onunla o kadar çok  
ugrasir?  
- Evet, tam böyle. Bu yüzden bilinçaltindan gelen isaretleri dikkate almak önemlidir. Freud'a  
göre bilinçaltinin "altin anahtari" rü-yalarimizdi. Freud'un en önemli kitabi da 1900 yilinda  
yayinlanan "Rüya Yorumu" adli kitabiydi. Burada rüyalarimizin rastgele olmadigina  
deginiyordu. Bilinçaltindaki düsüncelerimiz rüyalar yoluyla kendilerini bilinç düzeyine  
çikarmaya çalisir.  
- Devam et!  
- Hastalariyla ilgili bir çok deneyimlerine ve kendi rüyalarina dayanarak Freud rüyalarin  
isteklerin gerçeklestigi yer oldugunu saptar. Bunu en açik olarak çocuklarda görmek  
mümkündür, der. Çocuklar rüyalarinda dondurma, kiraz görürler. Ama yetiskinlerde rüyanin  
gerçeklestirdigi istekler kilik degistirmis durumda varolurlar.  
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Çünkü uyurken de kendimize kuvvetli bir sansür uygulamaya devam ederiz. Uykuda bu  
sansür gerçek hayattakinden daha az güçlüdür ama yine de isteklerimizin taninmamak için  
kilik degistirmesine yeter.  
- Ve bu yüzden rüyalarin yorumlanmasi gerekir...  
- Freud, sabah uyandigimizda hatirladigimiz rüyayla rüyanin gerçek anlamini birbirinden  
ayirmamiz gerektigini söyler. Rüyalar-daki görüntüler, bir baska deyisle rüyanin "filmi" ya da  
"videosu", rüyanin açiga çikmis içerigidir. Rüyanin bu "açik" içerigi malzemesini o gün ya da  
daha önce yasananlardan alir. Ancak rüyanin bilincin taniyamadigi daha derin baska bir  
anlami daha vardir. Freud buna da rüyanin görünmeyen içerigi diyordu. Bu içerik, yani  
rüyanin gerçek anlami çok eskilere, hattâ ilk çocukluk yillarina kadar uzanabilir.  
- Yani gerçek anlamina ulasabilmek için rüyanin yorumlanmasi  
gerekir...  
- Evet. Hasta insanlar söz konusu oldugunda, bunun terapistle birlikte yapilmasi gerekir.  
Ancak rüyayi yorumlayan doktor degildir. O bunu ancak hastanin yardimiyla birlikte  



 
yapabilir. Böyle bir durumda doktor, yalnizca orada olup yorumun olusmasina yardim eden  
Sokratesçi bir "ebe" gibidir.  
- Anliyorum.  
- "Görünmeyen rüya düsünceleri"nden "açiga çikmis rüya içerigine" geçise Freud rüya isçiligi  
der. Burada rüyanin gerçek anlaminin "kodlanmasi'dir esas olan. Rüyanin yorumlanmasi  
sirasinda bunun tersi bir yol izlenmesi gerekir. Rüyanin gerçek anlamina rüyanin "motifi"nin  
"tersinden kodlanmasi"yla ulasilir.  
- Bir örnek verebilir misin?  
- Freud'un kitabi pek çok örnekle doludur. Ama istersen Freud-cu bir örnegi kendimiz  
olusturalim. Genç bir adam rüyasinda kuzeninin kendisine iki balon verdigini görürse...  
-Evet?  
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- Rüyanin yorumunu sen yapmaya çalismalisin.  
- Himm... Öyleyse rüyanin "açiga çikmis içerigi" senin de dedigin gibi adamin kuzeninden iki  
balon almasidir.  
- Devam eti  
- Rüyanin malzemesini daha önce yasanmis olaylarin olusturdugunu söylemistin. Öyleyse  
adam önceki gün lunaparka gitmis ya da o gün gazetede balon resmi görmüs olabilir.  
- Evet, olabilir. Ama unutma ki adamin yalnizca "balon" sözcügü ya da balona benzeyen bir  
seyler görmüs olmasi da buna yetebilir.  
- Peki ama rüyanin "görünmeyen içerigi" yani gerçek anlami ne olabilir ki?  
- Rüya yorumcusu ben degil, sensin.  
- Belki de adamin cani balon istemistir.  
- Yok, bence bu gerçek neden olamaz. Bu da isteklerin gerçeklestigi bir rüyaya örnek olabilir  
ama yetiskin bir adamin balon isteyecegi düsünülemez pek. Istese de bunu rüyasinda  
görmesine gerek olmaz.  
- O zaman buldum galiba: Adam aslinda kuzenini istemektedir. Balonlar da kuzeninin  
gögüslerini temsil ediyor.  
- Evet, bu daha akla yakin bir açiklama. Tabii adamin bunu ayip bir düsünce olarak algilamasi  
da sart.  



 
- Çünkü rüyalarimiz da balon filan olup kilik degistiriyor, degil mi? -  
- Evet, Freud'a göre rüyalar, "bastirilmis isteklerin kilik degistirerek gerçeklestigi" yerlerdir.  
Ancak neleri bastirip neleri bastirmadigimiz, Freud'un Viyana'daki doktorluk yillarindan bu  
yana oldukça degismis olabilir. Ancak rüyanin içeriginin kilik degistirerek karsimiza çiktigi  
gerçeginin degistigi pek söylenemez.  
- Anliyorum.  
- Freud'un psikanaliz yöntemi, 1920'Ii yillarda özellikle psikiyatrik hastalarin tedavisinde  
büyük bir önem kazandi. Bilinçaltina dair düsünceleri bunun yaninda sanat ve edebiyatta da  
etkili oldu.  
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- Sanatçilar insanin bilinçaltindaki duygulariyla daha fazla ilgi-lenmeye mi basladilar?  
- Evet, tam da böyle oldu. Aslinda bu düsünceler edebiyatta önceki yüzyilin son on yilinda  
boy göstermeye baslamisti bile. Freud'un psikanalizinin tam da 1890'larda ortaya çikmasi bu  
bakimdan bir tesadüf sayilamaz.  
- Yani bu zaman içinde ortaya çikmasi gereken bir sey miydi?  
- Zaten Freud da duygulari bastirma, yanlis tepkiler ya da rasyo-nalize etmek gibi olgulari ilk  
kez kendisinin "bulup çikardigim" iddia etmiyordu. Ayrica o, teorisine dair örnekleri  
edebiyattan almakta son derece ustaydi. Ama demin de söyledigimiz gibi, Freud'un  
psikanalizinin 1920'I i yillarda sanat ve edebiyat üzerinde daha dogrudan bir etkisi olmustur.  
- Nasil?  
- Sairler ve ressamlar yaratici faaliyetlerinde bilinçaltindaki güçlerini kullanmaya çalistilar.  
Bu özellikle sürrealist akimda etkili oldu.  
- Ne demek bu?  
- "Sürrealizm" Fransizca'da "Gerçeküstücülük" anlamina gelir. 1924'de Andre Breton  
"Gerçeküstücü bir manifesto" yayinlamistir. Breton burada, sanatin bilinçaltmdan üretilmesi  
gerektigini vurgulamistir. Sanatçi bu sekilde rüyalarindan esin bularak, rüyayla gerçek  
arasindaki farkin ortadan kalktigi bir "gerçeküstü"ne ulasabilecektir. Çünkü bilincin  
sansüründen kurtulup sözcükleri ve resimleri özgürce kullanabilmek bir sanatçi için de son  
derece önemli bir seydir.  
. - Anliyorum.  
- Freud bir bakima tüm insanlarin aslinda birer sanatçi olduklarini kanitliyordu. Her rüya  
küçük bir sanat eseridir ve her gece hepimiz rüya görürüz. Hastalarinin rüyalarini  
yorumlarken de Freud çok fazla sayida sembole basvuruyordu; tipki edebi bir eseri ya da bir  
resmi yorumlarken yaptigimiz gibi. t  



 
- Ve her gece rüya görmekteyiz, degil mi?  
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- Son yapilan arastirmalara göre uykudaki zamanimizin yaklasik olarak yüzde 2,0'sinde, yani  
her gece 2-3 saat boyunca rüya görüyoruz. Uykumuz bölününce genellikle sinirli ve huzursuz  
oluruz. Bu da her insanin kendi varolussal durumunu sanatsal bir sekilde ifade etme  
ihtiyacinda oldugunun bir kanitidir. Rüyamizin konusu biziz-dir. Yönetmeni, senaristi, tüm  
oyunculari da biz. Sanattan anlamadigini söyleyen insan aslinda kendini hiç tanimayan insan  
demektir.  
- Anliyorum.  
- Freud ayrica insanin bilincinin ne kadar muhtesem bir sey oldugunu da kanitliyordu.  
Hastalariyla çalismalarindan vardigi sonuç, görüp yasadigimiz her seyi bilincimizin bir  
kösesinde sakliyor oldugumuzdu. Ve tüm bu izlenimleri tekrar ortaya çikarabiliyorduk. Önce  
"beynimizin durup" sonra "dilimizin ucuna gelmesi" ve en nihayet "birden aklimiza gelmesi",  
bilinçaltimizdaki seylerin açik bir kapi bulup bilinç düzeyine çikmasindan baska bir sey  
degildir.  
- Ama bazen aklimiz gerçekten de durur hani...  
- Evet, tüm sanatçilar da bilir bunun nasil oldugunu. Ama sonra bir an gelir, tüm kapilar, tüm  
dolaplar açiliverir. Kendiliginden gelir dilimizin, elimizin ucuna sözler, resimler... Bu,  
"bilinçaltinin kapi-si"ni biraz aralamakla olur. Buna da esinlenmek diyoruz, sevgili Sofi.  
Esinlenince kendiliginden ortaya çikar yazimiz, resmimiz...  
- Bu harika bir duygu olmali.  
- Sen de yasamissindir mutlaka bu duyguyu. Böylesi bir esinlenme haline çok yorgun  
çocuklarda da rastlanir. Bazen öyle yorgundurlar ki cin gibi uyanik görünürler. Ama sonra  
birden konusmaya baslarlar, hem de henüz ögrenmedikleri sözcükler kullanarak. Sözcükler  
oradadir oysa; üstlerindeki tüm dikkat ve sansür kalktiginda ortaya çikiverirler. Bir sanatçi  
için de, mantigin ve dikkatin bilinçaltindaki duygu ve düsünceleri sonuna dek kontrol  
etmemesi Çok önemlidir. Sana bunu anlatan küçük bir masal anlatayim mi?  
- Tabii.  
- Oldukça ciddi ve oldukça acikli bir masal bu.  
- Olsun, anlat.  
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- Bir zamanlar, ayaklarinin kirkini da müthis bir hünerle kullanarak çok güzel danseden bir  
kirkayak varmis. Ormandaki tüm hayvanlar bu kirkayagin dansini izlemeye gelirler ve her  
seferinde onun dansedisine hayran kalirlarmis. Ama onun bu dansedisini begenmeyenler de  
varmis. Bunlardan biri de bir kurbagaymis...  
• Kirkayagi kiskamyordur da ondan.  
- Ne yapsam da kirkayagin böyle güzel dansetmesini engelle-sem? diye düsünüp duruyormus.  
Güzel dansetmiyorsun, dese olmazmis. Ben senden daha güzel dansediyorum dese, hiç  
olmazmis. Düsünmüs, tasinmis, sonunda mükemmel bir plan hazirlamis.  
- Nasil?  
- Oturup kirkayaga bir mektup dösenmis. "Esi benzeri olmayan saygideger kirkayak  
kardesim!" diye baslamis mektubuna. "Sizin benzersiz danslarinizin naçiz bir hayraniyim.  
Müsaadenizle sizden sunu ögrenmek isterim: Nasil böyle güzel dansedebiliyorsunuz? Acaba  
önce 13. sol ayaginizi, sonra da 27. sag ayaginizi atarak mi dansa basliyorsunuz? Sonra da 11.  
sag ayaginizi kaldirip, 35. sag ayaginizi mi indiriyorsunuz? Cevabinizi bekliyorum. Imza:  
naçiz hayraniniz, kurbaga."  
- Gördün mü sunun yaptigini!  
- Kirkayak mektubu alir almaz nasil dans ettigini düsünmeye baslamis. Önce hangi ayagini  
attigini? Ondan sonra hangi ayagini kaldirdigini? Ve sonunda ne olmus sence?  
- Herhalde kirkayak artik dansetmeyi birakmistir.  
- Evet, tam da öyle olmus. Iste bu bize aklin yaraticiligi nasil engelleyebilecegini gösteren  
güzel bir örnek.  
- Gerçekten de acikli bir öyküymüs...  
- Yani sanatçinin zaman zaman "kendini birakabilmesi" gerekir. Sürrealistler de her seyin  
böyle kendiliginden ortaya çiktigi anlari kullanmaya çalisiyorlardi. Önlerine bos bir sayfa  
aliyor, ne yazdiklarini hiç düsünmeden, o an içlerinden gelenleri yaziyorlardi. Buna otomatik  
yazi diyorlardi. Bu aslinda, bir "medyum"un önündeki ma-  
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sadaki kalemi ölmüslerden birinin ruhunun oynattigina inandigi is-piritizmadan gelme bir  
deyimdir. Ama bunlardan yarin bahsetmeyi düsünüyorum.  
• Nasil istersen!  
• Sürrealist sanatçi da bir anlamda bir "medyum" ya da bir araç veya bir aracidir. O kendi  
biliçaltinin bir medyumudur. Belki de her türlü yaratici süreçte rolü vardir bilinçaltinin. Hem  
zaten nedir ki "yaraticilik" dedigimiz sey?  



 
- Bilmem. Yeni bir sey yaratmak degil midir?  
- Öyle diyelim. Ve bu süreçte hayalgücüyle akil arasinda güzel bir isbirligi gerçeklesir. Çogu  
zaman akil hayalgücünü yok eder ve bu da oldukça ciddi bir seydir. Bence hayalgücü  
Darvvinist bir sistemdir.  
- Ne? Iste bunu hiç anlamadim.  
- Darvvinizme göre dogada birbiri ardinca mutantlar ortaya çikar. Ama doga bu mutantlardan  
ancak bir kismini kullanabilir. Bunlarin ancak bir kismi yasama hakkina sahiptir.  
¦ Evet?  
- Düsündügümüzde, esinlenip pek çok yeni fikir buldugumuzda da bu böyledir. Bilincimizde  
"düsünce mutantlarinin" biri bir digerini izler. Tabii eger kendimize çok güçlü bir sansür  
uygulamazsak. Ama bu düsüncelerin sadece bir kismi kullanilabilir. Iste akil burada önem  
kazanir. Çünkü aklin da önemli bir islevi vardir. Ortaya çikan fikirleri bir düzene sokmak  
aklin ya da mantigin isidir.  
- Ilginç bir benzetme oldu bu.  
- "Aklimiza gelen" her seyin dudagimizdan oldugu gibi döküldügünü bir düsünsene! Ya da  
tuttugumuz notlarin, çekmecemizdeki kâgitlarin ortaya dökülüverdigini! O zaman dünya  
rastlantisal bir takim ivir zivirla dolardi. "Seci" denen sey ortadan kalkmis olurdu, Sofi.  
- Bu fikirler arasinda seçim yapan da akil, öyle mi?  
- Evet ya, sence de öyle degil mi? Yeni bir sey yaratan, hayalgü-  
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cüdür, ama seçimi yapan hayalgücû degildir. "Birlestiren" hayalgü. cü degildir. Bir  
kompozisyon, - ki her sanat eseri bir kompozisyon, dur- hayalgücûyle mantigin ya da ruhla  
aklin inanilmaz bir isbirligi sonucu ortaya çikar. Çünkü her türlü yaratici süreçte hayalgücû  
önemli bir rol oynar, ancak bir asamada siradan esinlenmeleri de denetlemek gerekir.  
Koyunlari önce çayira salar, sonra güdersin.  
Bunlari söyledikten sonra Al bert o oturup pencereden disarisini seyretmeye koyuldu. O  
sirada Sofi de gölün kenarinda bir sürü rengarenk Disney yaratiginin durdugunu gördü.  
- Bak, surada duran Guffy degil mi? dedi Sofi. - Iste orada da Do-nald'la yegenleri duruyor...  
A, bu da Dolly... Varyemez Amca'ya bak... Isitiyor musun Alberto? Miki Fare'yle Bilgin de  
ordalar...  
Alberto Sof i'ye dönerek:  
- Evet, ne yazik ki öyle çocugum, dedi.  



 
- Niye böyle diyorsun Alberto?  
- Burada biz, Binbasinin koyunlariyla basbasayiz. Içinden gelenden bahsetmeye baslayan da  
bendim ne yazik ki!  
- Bu yüzden kendini suçlamamalisin.  
- Hayalgücünün biz filozoflar için de önemli oldugunu söyleyecektim. Yeni düsünceler  
üretebilmek için bizler de hayalgücümüzü serbest birakmaliyiz. Ama bu kadari biraz fazla!  
- Bosver, aldirma!  
- Bu süreçte aklin da önemini vurgulayacaktim. Ama baksana ne biçim bir saçmalikla karsi  
karsiya kaliyoruz. Utanmasi gerek bu adamin!  
- Simdi de ironi mi yapiyorsun?  
- Ironik olan o, ben degilim. Ama bunun bir çikar yolu var. Planimin can alici noktasi da bu.  
- Hiçbir sey anlamiyorum.  
- Rüyalardan bahsettik. Bunda da ironik bir yan var. Biz de Binbasinin rüyalari degil de neyiz  
sanki?  
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-Ya?  
- Ama düsünemedigi bir sey var.  
- Neymis o?  
- Belki de o da kendi rüyasinin farkinda. Söyleyip yaptigimiz her seyi biliyor, tipki rüyayi  
görenin rüyasinin açik içerigini hatirlamasi gibi. Kalemi elinde tutan o. Ama birbirimize  
söyledigimiz her seyi ha-tirlasa da tümüyle uyanmis sayilmaz.  
- Ne demek istiyorsun?  
- Rüyasinin görünmeyen içeriginden habersiz, Sofi. Bunun kilik degistirmis bir rüya oldugunu  
unutuyor.  
- Ne tuhaf seyler söylüyorsun!  
- Binbasi da böyle düsünüyor olmali. Çünkü o da kendi rüyasinin dilinden anlayamiyor.  
Bizim de buna sevinmemiz gerek. Çünkü bu bize küçük de olsa bir özgürlük sagliyor. Iste biz  
bu özgürlükle, sicak bir yaz günü çileklerin topraktan fiskirmasi gibi Binbasinin bilincinden  
çikip kurtulacagiz.  



 
- Basarabilebilecek miyiz sence?  
- Basarmak zorundayiz. Sana birkaç gün içinde yepyeni bir gökyüzü vaat ediyorum. O zaman  
Binbasi tarla farelerinin nerde oldugunu, bir daha nerden çikacaklarini hiç bilemeyecek.  
- Rüyadan baska bir sey olsak da olmasak da, ben annesi bekleyen bir kiz çocuguyum ne de  
olsa! Saat bese geliyor. Kaptan Viraji'na dönüp parti hazirliklarina baslamaliyim.  
- Himm... Eve dönerken bana bir iyilik yapar misin? -Ne gibi?  
- Dikkat uyandirmaya çalis. Binbasinin tüm yol boyunca seni izlemesini saglamaya çalis. Eve  
geldiginde de onu düsün, o zaman o da seni düsünmek zorunda kalir.  
- Ne ise yarayacak ki bu?  
- Çünkü o zaman ben de rahatsiz edilmeden gizli planim üzerinde çalisabilirim. Binbasinin  
bilinçaltina dalabilirim, Sofi. Yeniden görüsünceye dek de orada kalabilirim.  
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...insan özgürlüge mahkûm edilmistir.  
Çalar saat 23.55'i gösteriyordu. Hilde yattigi yerden tavana bakiyordu. Aklina gelen tüm  
fikirlerin özgürce varolmasini saglamaya çalisiyordu. Bir düsünceyi düsünmeyi biraktiginda,  
neden artik o düsüncenin üzerine gitmedigini soruyordu kendi kendisine.  
Bir seyleri bastiriyor olmasindi sakin?  
Kendisine uyguladigi tüm sansürleri kaldirabilse, belki de uyanikken rüya görmeye baslardi...  
Düsüncesi bile tuhafti bunun.  
Gitgide kendisini daha rahat hissetmeye basladi ve bir an, içinde, kendisinin Binbasinin  
Evi'nin orada, ormanin içinde, gölün kenarinda oldugunu duydu.  
Alberto ne yapacakti acaba? Tabii aslinda babasiydi bu seyi yapacak olan. Acaba o biliyor  
muydu Alberto'nun planini? Yoksa o da düsüncelerini özgür birakip, Alberto'nun kendisini de  
sasirtacak bir seyler yapmasini mi bekliyordu?  
Dosyanin bitmesine bir sey kalmamisti artik. Son sayfayi açip baksa miydi acaba? Olmaz, bu  
oyunbozanlik olurdu. Üstelik Hilde kitabin sonunun simdiden belli oldugundan pek de emin  
degildi dogrusu.  
Ne garip bir düsünceydi bu! Dosya önündeydi iste. Babasinin bu saatten sonra dosyaya yeni  
bir sey eklemesi mümkün degildi. Ama bunu Alberto basarabilirdi belki de. Bir sürpriz  
yaparak filan...  
En azindan kendisi biliyordu yapacagi sürprizi! Çünkü ba  
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basi onu denetleyemiyordu. Ya kendisi... Kendisi denetleyebiliyor muydu tüm yaptiklarini?  
Bilinç neydi gerçekten? Evrenin en büyük sirlarindan biri degil miydi? Bellek neydi? Nasil  
oluyordu da tüm görüp yasadiklarimizi "hatirlayabiliyorduk"?  
Nasil oluyordu da her gece birbirinden ilginç, masal gibi rüyalar yaratabiliyorduk?  
Böyle yatmis düsünürken gözlerini bir açip bir kapiyordu. Sonra bir an gözlerini açmayi  
unuttu. Uyumustu.  
Bir martinin çigligiyla uyandiginda saat 6.66'yi gösteriyordu. Çok tuhaf bir sey degil miydi  
bu? Ayaga kalkti. Her zaman yaptigi gibi yine pencereye gidip koyu seyretmeye koyuldu. Yaz  
olsun, kis olsun bir aliskanlik olmustu bu.  
Orada öyle dururken, birden kafasinda rengarenk simsekler çakti. Rüyasini hatirliyordu.  
Siradan bir rüya degildi bu. Renkleri, sekilleriyle capcanli bir rüyaydi...  
Babasinin Lübnan'dan dönüsünü görmüstü rüyasinda. Tüm rüyasi, Sofi'nin iskelede altin haçli  
kolyesini buldugu rüyanin bir devamiydi sanki.  
Rüyasinda, tipki Sofi'nin rüyasmdaki gibi, iskelede oturuyordu. Kulagina birisi çok yavas bir  
sesle, " Merhaba, benim adim Sofi" diye fisildiyordu. Sesin nerden geldigini anlamaya  
çalisiyordu Hilde. Sesse fisildamaya devam ediyordu: "Kör ve sagirsin galiba!" O anda babasi  
BM askeri giysileri içersinde bahçeye girmis, "Hilde!" diye kendisine sesleniyordu. Hilde  
kosup kendisini babasinin kollarina atti. Ve rüya da burada bitiyordu.  
Aklina Arnulf Överland'in bir siirinden su misralar geldi:  
Tuhaf bir rüyadan uyandim bir gece, Bir ses benimle konusuyor gibiydi,  
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Yeraltindan akan bir su gibi uzakti ses, Kalktim, dedim: Nedir benden istedigin?  
Pencerenin önünde dururken annesi geldi.  
- Aa... Sen uyanik misin?  
- Bilmem...  
- Aksam her zamanki gibi, dört siralarinda gelecegim.  
- Oldu.  



 
- Iyi günler Hildecigim.  
- Sana da!  
Annesinin kapiyi çarpip çiktigini duyar duymaz, tekrar yatagina girdi ve dosyayi açti.  
"... Binbasinin bilinçaltina dalabilirim, Sofi. Yeniden görüsünceye dek de orada kalabilirim."  
Evet, burada kalmisti. Kaldigi yerden okumaya devam etti. Eliyle birkaç sayfa kaldigini  
hissedebiliyordu artik.  
Sofi Binbasinin Evi'nden çiktiginda gölün kenarindaki Disney yaratiklarini görebiliyordu  
hâlâ. Ama sanki o yaklastikça yaratiklarin hatlari kayboluyor gibiydi. Sonunda iyice yok  
oldular.  
Kayikta kürek çekerken de, kayigi kiyiya çekerken de ellerini kollarini sallayip durdu. Amaci  
Binbasinin dikkatini üzerine çekip, Alberto'nun rahat rahat planini düsünmesini saglamakti.  
Patikada kosarken hoplayip zipladi. Yürüyen bebek taklidi yaparak yürüdü. Binbasinin cani  
sikilip dikkati baska yöne çevrilmesin diye sarki söylemeye de koyuldu.  
Bir ara oturup Alberto'nun planini düsünmeye daldi. Sonra bunu düsündügünün farkina varip  
çok utandi ve tuttu, önüne çikan bir agaca tirmandi.  
Tirmanabildigi kadar tirmandi agaca. Agacin neredeyse en tepesine ulastiginda, tekrar asagi  
inmesinin olanaksiz oldugunu anlamisti. Bir süre durup sonra asagi inmeyi denemeyi  
düsündü, ama bu  
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süre içinde de hareketsiz kalmamasi gerekiyordu. Yoksa Binbasinin dikkati dagilir, Alberto'yu  
gözetlemeye baslardi.  
Sofi kollarini salladi, birkaç kez horoz gibi öttü, sonunda da yanik bir türkü tutturdu. 15 yillik  
hayatinda ilk kez bir türkü söylüyordu. Bu açidan bakildiginda hiç de fena söylemiyordu hani!  
Tekrar asagi inmeyi denedi, ama oldugu yerden kimildamasi olanaksiz görünüyordu. Tam o  
sirada kocaman bir kaz çikageldi ve dallardan birine kondu. Gördügü onca Disney  
yaratigindan sonra, Sofi kazin konusmaya baslamasina zerrece sasirmadi.  
- Benim adim Morten, dedi kaz. - Aslinda evcil bir kazim ama hikayemize uysun diye buraya  
Lübnan'dan gelen bir yaban kaz sürüsüne takilip geldigim söylenebilir. Agaçtan yere  
inebilmek için yardima ihtiyacin varmis gibi görünüyor.  
- Bana yardim edemeyecek kadar küçüksün, dedi Sofi.  
- Çabuk karar verme küçük bayan! Belki de sensin fazla büyük olan.  



 
-Nefarkederki!  
- Evet ama benim senin yasindaki bir çocugu tüm Isveç üzerinden tasiyarak geçirdigimi  
bilmeni isterim. Çocugun adi Nils Holgers-son'du.  
- Ben on bes yasindayim.  
- Nils de on dört yasindaydi. Tasimacilikta yasin fazla önemi yoktur.  
- Onu nasil tasiyabildin?  
- Küçük bir kanat darbesiyle kendinden geçirdim onu. Uyandiginda bir basparmak kadardi.  
- Bana da küçük bir kanat darbesi dokundurur musun lütfen? Yoksa sonsuza kadar burada  
kaldim gitti demektir. Üstelik cumartesi günü, felsefi bir bahçe banisinde ev sahipligi  
yapmam gerekiyor.  
- Ilginç! Öyleyse bu bir felsefe kitabi olmali. Nils'le Isveç üzerinden uçarken Varmland'da  
Maarbacka diye bir yerde konaklamistik. Nils burada, okul çocuklarina Isveç'i anlatan bir  
kitap yazmayi düsü-  
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nen bir kadinla karsilasti. Kadin kitabinin hem egitici, hem de sonuna kadar gerçekleri anlatan  
bir kitap olmasini istiyordu. Nils ona kaz sirtinda gördüklerini anlatinca, kadin da kitabinda  
bunlari anlatmaya karar verdi.  
- Çok ilginç!  
- Evet, bir açidan son derece ironikti de. Çünkü ayni zamanda biz de kitabin içindeydik.  
Bundan hemen sonra Sofi yanaginda küçük bir saplak hissetti. Ve ardindan küçücük oldu.  
Üzerinde oldugu agaç koca bir orman, kazsa dev bir at gibi olmustu.  
- Hadi gel bakalim, dedi kaz.  
Sofi dalin üzerinde yürüyüp kazin sirtina tirmandi. Tüyleri yumusakti ama Sofi simdi çok  
küçük oldugu için tüyler onu gidiklamaktan çok, ona batiyordu.  
Nihayet yerini aldiginda kaz uçmaya basladi. Kaz agaçlarin ta tepelerinden uçuyordu. Sofi  
asagisinda gölü ve Binbasi'nin Evi'ni gördü. Alberto orada oturmus planiyla ugrasiyor  
olmaliydi.  
- Bu seferlik bu kisa gezinti yetsin, dedi kaz kanatlarini kuvvetle çirparken.  
Böylelikle Sofi'nin daha çok kisa bir süre önce tepesine tirmandigi agacin dibine inis basladi.  
Kaz yere konunca Sofi kazin sirtindan yere yuvarlandi. Bir iki takla attiktan sonra dogrulmayi  
basardi. Isin garibi yine birden büyümüs, eski boyuna kavusmustu.  



 
Kaz Sofi'nin etrafinda paytak paytak bir iki tur atti.  
- Çok tesekkürler! dedi Sofi.  
- Bu önemsiz bir ayrinti. Sahi felsefe kitabi mi demistin?  
- Ben degil, sen demistin bunu.  
- Ha sen, ha ben, ikisi de ayni kapiya çikar. Bana kalsa, seni de tipki Nils'i Isveç üzerinden  
uçurdugum gibi felsefe tarihinin üzerinden uçururdum. Miletos, Atina, Kudüs, Iskenderiye,  
Roma, Floransa, Londra, Paris, Jena, Heidelberg, Berlin, Kopenhag...  
- Sagol, yeter.  
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• Ama yüzyillarin içinden böyle uçarak geçmeyi benim gibi iro-nik bir kaz da olsa basaramaz.  
Isveç köylerini asmak buna göre çok daha kolay...  
Bunlari söyledikten sonra hizlanan kaz kanatlarini çirparak havalandi.  
Sofi'ye bu kadar heyecan yetmisti ama sonunda Geç it'ten içeri girebildigi an, Alberto'nun  
yaptigi bu küçük manevradan hosnut kalmis olabilecegini düsündü. Binbasi su son bir saat  
içinde Alber-to'y'a ugrasacak vakit bulamamis olmaliydi. Yoksa ciddi bir kisilik bölünmesi  
içinde olmus olmasi gerekirdi.  
Sofi annesi gelmeden biraz önce eve girmeyi basarmis, böylece annesine kendisini yüksek bir  
agaçtan evcil bir kazin nasil indirdigini anlatmak gibi bir durumda kalmaktan kurtulmustu.  
Aksam yemeginden sonra bahçeyi parti günü için hazirlamaya giristiler. Tavanarasindan 
üçdört  
metre uzunlugundaki masa üstünü alip bahçeye indirdiler. Sonra tekrar yukari çikip  
masanin bacaklarini da indirdiler.  
Masayi meyve agaçlarinin altina koyup süsleyeceklerdi. Bu uzun masa en son annesiyle  
babasinin onuncu evlilik yildönümle-rindeki partide kullanilmisti. Sofi o zaman daha sekiz  
yasindaydi ama bunun etrafin akrabalarla aile dostlarindan geçilmedigi bir parti oldugunu iyi  
hatirliyordu.  
Hava durumu havanin iyi olacagini müjdeliyordu. Sofi'nin yas-gününden bir önceki gün  
kopan firtinadan bu yana tek bir damla yagmur düsmemisti. Ama yine de masayi kurma ve  
süsleme isini cumartesine birakacaklardi. Öyle de olsa annesi masayi bugünden bahçeye  
yerlestirmenin yerinde olacagini düsünmüstü.  
O aksam pogaçalari ve pandispanyayi pisirdiler. Yemekteyse tavukla salata olacakti. Ve  
gazoz. Sofi siniftaki çocuklarin yanlarinda bira filan getirmesinden korkuyordu. Hiç  
sevmedigi bir sey varsa bu da ortalikta tatsizlik çikmasiydi.  
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Sofi yatmaya hazirlanirken annesi bir kez daha Alberto'nun partiye gelip gelmeyeceginden  
emin olmak istedi.  
- Geliyor tabii ki. Hattâ felsefi bir numara bile yapmaya söz verdi.  
- Felsefi bir numara mi? Ne gibi yani?  
- Iste... Hani simdi o bir sihirbaz olsaydi, bir sihirbazlik numara-si yapardi, degil mi? Silindir  
bir sapkadan beyaz bir tavsan çikartmak gibi örnegin...  
- Yine mi basliyoruz bunlara?  
- Ama o bir sihirbaz degil de bir filozof oldugu için bunun yerine felsefi bir numara yapacak.  
Zaten bu da felsefi bir parti degil mi ya!  
- Seni laf ebesi, seni!  
- Ya sen... Sen de bir sey yapacak misin?  
- Evet, benim de bir sürprizim olacak.  
- Konusma filan mi yapacaksin?  
- Söylemem, sürpriz. Iyi geceler Sofi! / ¦  
Ertesi sabah Sofi hosçakal demek için odasina gelen annesinin sesiyle uyandi ve annesi ona  
sehre gidip almasi gereken seylerin bir listesini verdi.  
Annesi çikar çikmaz telefon çaldi. Arayan Alberto'ydu. Annesinin evde olmadigi anlari  
kestirmekte üstüne yoktu.  
- Planlarin nasil gidiyor?  
- Sisst... Tek söz etmek yok! Onun tahmin etmesine bile izin vermemeliyiz.  
- Dün onun dikkatini baska yöne çekmekte çok basarili oldum  
sanirim.  
- Çok iyi.  
- Felsefe kursunda konusacagimiz bir sey kaldi mi?  
- Ben de bu yüzden ariyorum. Içinde yasadigimiz çaga baslamis bulunuyoruz. Bu yüzden  
bundan gerisini sen tek basina halledebilirsin artik. Önemli olan bir temel edinmendi. Ama  



 
yine de içinde bulundugumuz çagdan kisa da olsa biraz bahsetmemiz yerinde olur.  
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- Ama sehre gitmem gerekiyor...  
- Bu daha da iyi. Kendi çagimizdan bahsedecegimizi söylemistim ya...  
- Evet?  
- Iste ben de bu yüzden demek istiyorum.  
- Senin evine mi gelmemi öneriyorsun?  
- Aman hayir... Evin alti üstüne gelmis durumda. Gizli dinleme aleti olup olmadigini anlamak  
için bütün evi didik didik aramistim da.  
-Ya?  
- Büyük Meydan'in orada yeni açilan "Cafe Pierre" adli cafe'yi biliyor musun?  
- Evet. Ne zaman geleyim? -On iki olur mu?  
- Tamam, saat on ikide, cafe'de.  
- Öyleyse simdilik hosçakal!  
- Hosçakal!  
Saat on ikiyi birkaç dakika geçe Sofi "Cafe Pierre"den içeri girdi. Bu, yuvarlak masalar ve  
siyah sandalyeleri, basasagi asili duran vermut siseleri, baguette ve salata tabaklariyla son  
zamanlarda pek moda olan türden bir cafe'ydi.  
Pek büyük sayilmayacak bu mekânda Sofi'nin gözüne çarpan sey, Aiberto'nun orada  
olmadigiydi. Aslinda bunun gözüne çarpan tek sey oldugunu söylemek de yanlis olmazdi.  
Masalarda oturan insanlarin yüzlerinde gördügü tek sey, bunlardan hiçbirinin Alberto'nun  
yüzü olmadigiydi.  
Cafelere tek basina gitmeye alisik degildi. Çikip biraz dolastiktan sonra tekrar mi gelseydi  
acaba?  
Bunun yerine mermer tezgâha gidip limonlu bir çay istedi. Çayini aldiktan sonra da bos duran  
masalardan birine oturdu ve cafe'nin girisini izlemeye koyuldu. Insanlar girip çikiyor, Sofi'yse  
yalnizca  
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bunlardan hiçbirinin Alberto olmadigini algiliyordu. Keske bir gazetesi olsaydi!  
Bir süre sonra etrafindaki seyleri incelemekten kendini alamadi. Bakislarina baskalarinin yanit  
verdigi de oluyordu üstelik. Bir an için Sofi kendisini genç bir hanim gibi gördü. Onbes  
yasindaydi ama, on yedi ya da en azindan on alti buçugunda filan gösteriyordu. Cafedeki bu  
insanlar varolmalari hakkinda ne düsünüyorlardi acaba? Hepsinin sanki buraya öylesine  
gelmis oturmus gibi bir hali vardi. Sürekli konusup ellerini kollarini hareket ettiriyorlardi ama  
sanki pek de önemli bir sey konusmuyor gibiydiler.  
Sofi'nin aklina, kitlelerin ayirt edici özelliginin "gevezelik" oldugunu söyleyen Kierkegaard  
geldi. Bu insanlarin tümü estetik asamada miydilar acaba? Yoksa varolussal öneme sahip  
seyler de var miydi hayatlarinda?  
Yolladigi ilk mektuplardan birinde Alberto, çocuklarla filozoflar arasindaki benzerlikten  
sözetmisti. Sofi bir kez daha büyümekten korktugunu düsündü. Ya evrenin siyah silindir  
sapkasindan çikarilan beyaz tavsanin tüylerinin dibine takilip kalirsa?  
Oturup düsünürken bir yandan da devamli kapiyi gözlüyordu. Ve sonunda Alberto içeri girdi.  
Yaz olmasina ragmen basina siyah beresini takmisti. Üzerine de gri, kirçilli, orta kisalikta bir  
ceket giymisti. Sofi'yi hemen görüp ona dogru gelmeye basladi. Sofi onunla böyle herkesin  
arasinda bulusmanin yeni bir sey oldugunu düsündü.  
- Saat on ikiyi çeyrek geçiyor beyefendi!  
- Buna akademik çeyrek denir. Genç hanim yiyecek bir sey almayi düsünürler miydi acaba?  
Alberto oturup Sofi'nin gözlerinin içine bakarak sormustu bunu. Sofi omuzlarini silkip:  
- Farketmez, dedi. - Bir sandviç olabilir mesela.  
Alberto cafe'nin tezgâhina gitti ve kisa bir süre sonra elinde bir fincan kahve ve peynirli,  
salamli iki baguette ile geri geldi.  
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- Pahali mi?  
- Bu yalnizca bir ayrinti, Sofi!  
- Geç geldigin için bir bahane olsun uydurmayacak misin?  
- Hayir, çünkü bunu isteyerek böyle yaptim. Nedenini ise birazdan açiklayacagim.  
Baguette'inden birkaç isirik aldiktan sonra:  
- Bugün içinde bulundugumuz çagdan bahsedecegiz, dedi.  



 
- Bu çagda felsefe alaninda kayda deger bir sey oldu mu?  
- Çok, hem de pek çok yöne dagilmis bir halde! Ilk olarak önemli bir akim olan  
Varolusçuluktan söz edecegiz. Bu terim, çikis noktasini insanin varolussal durumundan alan  
pek çok felsefi akimi içinde barindirir. 20. yüzyilin Varolusçu felsefesinden söz ederiz  
örnegin. Varolus filozoflarinin ya da bir baska deyisle Varolusçularin çogu, Kierkegaard'a ve  
bunun yaninda Hegel ve Marx'a dayanir.  
- Anliyorum.  
- 20. yüzyilin önemli filozoflarindan biri, 1844 -1900 yillari arasinda yasamis olan Friedrich  
Nietzschefdlr. Nietzsche de Hegel'in felsefesine ve Alman "tarihçiligi"ne tepki duymustur.  
Tarihe karsi duyulan ruhsuz ilginin ve Hiristiyan "köle ahlaki" dedigi seyin yerine hayatin  
kendisini koymustur. Nietzsche, güçlü olanin yasam gücünün güçsüzlerce engellenmesine son  
vermek, "tüm degerleri yeniden degerlendirmek" istiyordu. Nietzsche'ye göre Hiristiyanlik ve  
felsefe bugüne kadar gerçek dünyaya sirtini dönmüs, "cennet"e ve "fikirler dünyasi"na  
yönelmisti. Oysa "gerçek" diye gösterilen bu fikirler dünyasi, gölge bir dünyadan baska bir  
sey degildi. "Yeryüzüne sadik kalin" diyordu, "ve size öte dünya umutlarindan söz edenlere  
kanmayin."  
- Eh...  
- Kierkegaard ve Nietzsche'den etkilenen bir baska filozof ise Al-"ttn Varolusçu Martin  
Heideggefd\t. Ama biz 1905 -1980 yillari arasinda yasamis olan Fransiz Varolusçu Jean Paul  
Sartre üzerinde buracagiz. Varolusçular arasinda sesini en çok duyurmus, en etkili  
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olmus olani odur. Onun Varolusçulugu özellikle savas sonrasi, kirkli yillarda gelismistir.  
Daha sonra Fransa'daki Marksist harekete katilmis ancak hiçbir zaman herhangi bir partinin  
üyesi olmamistir.  
- Bu yüzden mi bir Fransiz cafe'sinde bulustuk?  
- Evet, öyle sayilir. Sartre'm hayatinda cafe'lerin önemli bir yeri vardi. Hayat boyu dostu olan  
Simone de Beauvoir ile de böyle bir cafe'de karsilasmisti. Beauvoir da Varolusçuydu.  
- Kadin bir filozof ha?  
- Evet.  
- Insanligin nihayet uygarlik seviyesine ulasmis olmasindan  
mutluluk duyuyorum.  
- Evet ama bu uygarlik da pek çok seye maloluyor.  



 
- Simdi konumuz bu degil, Varolusçuluk.  
- Sartre'a göre "Varolusçuluk Hümanizmdir". Bununla, Varolusçulugun tek çikis noktasinin  
insan oldugunu anlatmak ister. Ancak buna eklemeliyiz ki, buradaki Hümanizmin insanin  
durumuna bakisi Rönesans Hümanizminden çok daha kasvetli bir bakistir.  
- Neden?  
- Kierkegaard ve bu yüzyilda yasamis Varolusçulardan bazilari Hiristiyandilar. Oysa Sartre  
Tanritanimaz Varolusçuluk dedigimiz akima dahildir. Onun felsefesi, insanin "Tanri öldügü"  
zamanki durumunun acimasiz bir çözümlemesidir. "Tanri öldü" deyisiyse Nietzsche'ye aittir.  
- Sonra?  
- Kierkegaard1 daki gibi Sartre'in da felsefesindeki ana düsünce "varolus"tur. Varolusla  
kastedilen yalnizca varolmak degildir. Bitkilerle hayvanlar da vardir ama onlar bunun ne  
anlama geldigini sorgulamak durumunda degildirler. Varolusunun bilincinde olan tek yaratik  
insandir. Sartre fiziksel seylerin "kendinde", oysa insanin ayni zamanda "kendi için" oldugunu  
söyler. Yani insan olmak bir sey olmaktan baska bir seydir.  
- Bence de.  
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- Sartre bundan sonra, insanin varolusunun buna dair her türlü fikirden önce geldigini söyler.  
Yani varolusum, ne oldugumdan önce gelir. "Varolus özden önce gelir," der Sartre.  
- Bu oldukça zor bir cümle.  
- "Öz" bir seyi olusturan sey, bir seyin "dogasfdir. Sartre'a göreyse insanin dogustan böyle bir  
"dogasi" yoktur. Insan bu yüzden bu dogayi kendisi olusturmak zorundadir. Önceden  
varolmadigi için kendi dogasini ya da kendi "öz"ünü kendisi yaratmalidir.  
- Ne demek istedigini anliyorum sanirim.  
- Tüm felsefe tarihi boyunca filozoflar insanin ne oldugu ya da insanin dogasinin ne oldugu  
sorlisuna yanit bulmaya çalismislardir. Oysa Sartre insanlarin böyle mutlak bir "dogasi"  
olmadigini söyler. Bu yüzden genel olarak hayatin "anlami"ni sormanin da bir anlami olamaz.  
Bir baska deyisle hepimiz dogaçlama yaparak yasamak zorundayiz. Bizler ne önceden  
belirlenmis bir rolü, ne elinde oyun metni, ne de bize ne yapacagimizi fisildayan suflörleri  
olmadan sahneye birakiliveren oyuncular gibiyiz. Nasil yasayacagimizi kendimiz seçmek  
zorundayiz.  
- Bu bir bakima dogru. Incil'i ya da bir felsefe kitabini açip nasil yasayacagimizi ögrenebilsek  
her sey ne kolay olurdu!  
- Evet, konuyu anladin. Insanin varoldugunu ama elle tutabilecegi bir anlam olmaksizin bir  
gün gelip ölecegini anladigi an bu, insanda kaygi yaratir, der Sartre. Varolussal bir durumda  



 
olan insani anlatirken Kierkegaard'in da kaygiyi tipik bir özellik olarak ortaya koydugunu  
hatirliyorsundur belki.  
- Evet.  
- Sartre ayrica insanin kendisini anlamsiz bir evrende bir yabanci gibi hissettigini de söyler.  
Insanin "yabancilasmasini" anlatirken Hegel ve Marx'in düsüncelerinden yararlanir. Insanin  
kendini dünyada yabanci olarak hissetmesi onda umutsuzluk, sikinti, tiksinti ve saçmalik gibi  
duygular yaratir.  
- Insanin kendisini "depresif" hissetmesi ya da her seyin "an-  
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lamsiz" oldugunu düsünmesi günümüzde de yaygin bir olay...  
- Evet, Sartre burda 20. yüzyilin kentli kisisini anlatmaktadir. Rönesans Hümanistlerinin  
insanin özgürlügü ve bagimsizligi konusunda zafer çigliklari attiklarini hatirliyorsundur.  
Sartre ise bunun aslinda lanetli bir özgürlük oldugu kanisindadir. "Insan özgürlüge mahkûm  
edilmistir" der. "Kendini kendisi yaratmadigi halde özgür oldugu için. Kendisi seçmeden  
dünyaya getirilip sonra yaptigi her seyden sorumlu oldugu için."  
- Bizi özgür bir birey olarak yaratmasini biz istemedik ki kimseden!  
• Iste Sartre'in en önemli noktasi da budur. Özgür bireyler olarak varoluruz ve bu özgürlük  
bizi tüm hayatimiz boyunca seçim yapmaya mahkûm eder. Uymamiz gereken evrensel hiçbir  
deger ya da norm yoktur. Ne seçim yaptigimiz ise çok daha önemlidir. Çünkü yaptigimiz her  
seyden sorumluyuz. Sartre bununla insanin yaptiklarindan sorumlu olmayi hiçbir zaman  
birakmamasi gerektigini anlatmaktadir. Bu yüzden ise gitmemiz "gerektigi" ya da nasil  
yasayacagimizi gösteren bir takim burjuva yasalarina uymamiz "gerektigi"ni ileri sürerek  
yaptigimiz seçimlerde üzerimize düsen sorumlulugu bir kenara atamayiz. Kitlelere gizlenen  
böyle bir insan hiçbir özelligi olmayan bir kitle insanidir. Bu insan kendinden kaçip hayatini  
bir yalan olarak yasayan insandir. Oysa insanin özgürlügü, insanin kendisini  
gerçeklestirmesini, "özgün" ya da gerçek bir hayat sürmesini zorunlu kilar.  
- Anliyorum.  
- Bu, ahlaksal seçimlerimiz için de geçerlidir kuskusuz. Suçu "insanin dogasina", "insanin  
zaaflarina" filan atamayiz. Zaman zaman kocaman adamlarin eslerini aldatip sonra da suçu  
"Adem"e, onun yasadigi ilk günaha attiklari olur. Oysa böyle bir "Adem" yoktur. Onu  
yalnizca yaptigimiz seyin sorumlulugundan kaçmak için bir figür olarak kullaniriz.  
- Bu kadari da olmaz tabii!  
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- Hayatin anlamdan yoksun oldugunu söylese de bu aslinda Sartre'in bunun böyle olmasini  
istedigi anlamina gelmez. Çünkü Sartre bir "Nihilist" degildir.  
- Nihilist ne demek?  
- Nihilist hiçbir seyin bir anlami olmadigina ve insanin istedigi her seyi yapmaya izni  
olduguna inanan kimsedir. Sartre ise hayatin bir anlami olmasi gerektigine inaniyordu. Bu bir  
zorunluluktu. Ancak kendi hayatimizdan bir anlam yaratacak olan, yine kendimizdik.  
Varolmak kendini varlastirmakti.  
- Bunu biraz açabilir misin?  
- Sartre bilincin etrafindaki seyleri algilamadan önce hiçbir degeri olmadigini göstermeye  
çalisir. Çünkü bilinç hep bir seyin bilincidir. Ve bu "sey" kendimizce oldugu kadar çevremiz  
tarafindan da belirlenir. Neyi algilayacagimiza, bizim için bir anlam olusturan seyleri  
digerlerinin arasindan seçerek Etiz karar veririz.  
- Bir örnek veremez misin?  
- Ayni mekânda olan iki insan bu mekâni çok farkli biçimde algilayabilirler. Çünkü çevremizi  
algilarken buna kendimiz de kendi fikirlerimiz ya da kendi çikarlarimizla katkida bulunuruz.  
Hamile bir kadin etrafinda hep hamile kadinlar görebilir örnegin. Kuskusuz daha önce de  
hamile kadinlar oluyordur etrafinda ama, simdi kendi hamileligi onun için ayri bir önem  
kazanmistir. Hasta bir insan belki de etrafinda sürekli ambulanslar görür...  
- Anliyorum.  
- Yani kendi varligimiz mekândaki seyleri nasil algiladigimizi belirler. Benim için önemi  
olmayan bir seyi hiç görmeyebilirim bile. Iste simdi de cafe'ye neden geç geldigimi  
anlatmanin tam sirasi...  
- Bilerek geç geldim demistin...  
- Önce bana cafe'ye geldiginde neler gördügünü anlat.  
- Gördügüm ilk sey senin burda olmadigindi.  
- Gördügün ilk seyin aslinda burada olmayan bir sey olmasi garip degil mi sence de?  
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- Evet ama herhalde seni burada bulmayi bekledigim için.  
- Sartre da bizim için önemli olmayan seyleri nasil "yok saydigi, mizi" göstermek için bu cafe  
örnegini kullanir.  
- Yalnizca bu örnegi göstermek için mi geç geldin?  



 
- Sartre'in felsefesindeki bu önemli noktayi göresin diye, evet. Bir ev ödevi de diyebilirsin  
buna.  
- Yok ya, sahi mi!  
- Asiksan ve asik oldugun çocugun telefonla seni aramasini ümit ediyorsan, bütün gece  
"duydugun" tek ses çalmayan telefonun sesidir. Tüm gece algiladigin tek sey tam da onun  
seni aramadigidir. Onunla trene binmek üzere garda bulusacaksan ve yüzlerce insana ragmen  
sevdigin orada yoksa, tüm bu insanlari görmezsin bile. Yolunda engeldir bu insanlar olsa olsa,  
senin için hiçbir önemleri yoktur. Hattâ gözüne çirkin ya da igrenç bile görünebilirler.  
Bosubosuna ortalikta yer tutuyorlardir. Senin algiladigin tek sey ise onun orada olmadigidir.  
- Anliyorum.  
- Simone de Beauvoir Varolusçulugu kadin-erkek konusuna da uygulamaya çalisti. Sartre  
insanin mutlak bir "dogasi" olmadigini söylüyordu. Kendimizi yaratan kendimizdik.  
¦ Evet?  
- Bu, cinsiyetlere karsi tutumumuz için de geçerlidir. Simone de Beauvoir'a göre mutlak bir  
"kadin dogasi" ya da mutlak bir "erkek dogasi"ndan da söz edilemezdi. Oysa eskiden beri  
inanilan tam da buydu. Erkeklerin "askin" bir dogasi oldugu öne sürülürdü. Erkek bu yüzden  
evin disinda da bir anlam yaratmaya yönelirdi. Kadininsa hayata karsi bunun tersi bir tutumu  
vardi. Kadin "içkirT'di yani oldugu yerde olmak isterdi. Ailesini, dogayi ve yakinindaki diger  
seyleri korumak isterdi. Bugünse kadinlarin erkeklerden daha "yumusak degerler'^ sahip  
olduklarini söylüyoruz.  
- Simone de Beauvoir da böyle mi düsünüyordu yani?  
- Hayir, hayir. Iyi dinlememissin beni. Simone de Beauvoir böyle  
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bir "erkek dogasi" ya da "kadin dogasi" olmadigina inaniyordu. Tam tersine, ona göre  
erkekler ve kadinlar kendilerini bu yerlesmis önyargilardan ya da ideallerden kurtarmaliydi.  
- Ben de onunla ayni fikirdeyim sanirim.  
- Simone de Beauvoir'in en önemli kitabi olan "Öteki Cins" 1949'da yayinlandi.  
- Kimdi bu "öteki cins"?  
- Kadindi. Kadin bizim kültürümüzde "öteki cins" yapilandi. Özne olarak görülen yalnizca  
erkekti. Kadinsa erkegin nesnesi haline getirilmisti. Bu sekilde kendi hayatinin sorumlulugu  
da elinden alinmisti.  
- Sonra?  



 
- Kadin bu sorumlulugu tekrar eline geçirmeliydi. Kendine tekrar sahip olmali, kendi  
kimligini yalnizca erkeginkine bagimli olarak var etmemeliydi. Çünkü yalnizca erkek degildi  
kadini ezen. Kadin kendi hayatindan sorumlu olmaktan vazgeçerek kendi kendini de eziyordu.  
- Ancak istedigimiz oranda özgür ve bagimsiz olabiliriz.  
- Evet, böyle de diyebilirsin. Varolusçuluk kirkli yillardaki ve ta günümüze kadarki edebiyati  
da etkilemistir. Tiyatro için de geçerlidir bu. Sartre'in kendisi de roman ve oyunlar yazdi.  
Diger bazi önemli isimler Fransiz Camus, Irlandali Beckett, Romanyali lonesco ve Polonyali  
Gomfarovv/cz'dir. Bunlar ve bunlardan baska bir takim modern yazarlarda ortak olan sey  
saçmaciliktir. Bu sözcük özellikle "saçma tiyatro" baglaminda kullanilir.  
- Demek öyle...  
- "Saçma"nin ne anlama geldigini biliyorsun, degil mi?  
- Anlamsiz ya da akla uymayan anlamina gelmez mi bu?  
- Evet. "Saçma tiyatro", "gerçekçi tiyatro"nun karsiti olarak ortaya çikti. Amaç, sahnede  
varolusun anlamsizligini göstererek seyircinin buna tepki duymasini saglamakti. Yani amaç  
anlamsizi yüceltmek degil, tam tersine, örnegin her gün yasadigimiz olaylardaki  
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saçmaligi sergileyerek seyircilerin kendi yasamlarini daha gerçek kilmalarini saglamakti.  
- Baska?  
- Saçma tiyatro genellikle siradan olaylari ele alir. Bu yüzden bu tiyatroya "asiri gerçekçi" de  
denebilir. Burada insanlar tam olduklari gibi gösterilir. Siradan bir sabahta siradan bir evin  
banyosunda neler olup bittigini oldugu gibi gösterirsen seyirci güler. Bu kahkaha, sahnede  
gösterilenin kendisi olma tehlikesine karsi bir savunmadir aslinda.  
- Anliyorum.  
- Saçma tiyatroda gerçeküstü yanlar da bulunabilir. Sahnedeki kisiler genellikle en akil almaz,  
en rüyamsi durumlara sürüklenir. Bu kisiler bunu hiçbir saskinlik göstermeden  
benimsediginden, izleyiciler onlarin bu saskinlik duymama haline saskinlik duyarak tepki  
gösterirler. Bu, Chaplin'in sessiz filmleri için de geçerlidir. Bu filmlerde çogunlukla komik  
olan sey, Chaplin'in basina gelen bin türlü saçmaliga bir tepki duymamasidir. Bu sekilde  
izleyici, gördüklerinden daha gerçek, daha dogru seyleri kendisi bulmaya zorlanir.  
- Insanlar bazen hiç tepki duymadan neler neler yasarlar gerçekten...  
- Bazen insanin bir seyden kaçmak istemeyi düsünmesi de yeterince dogru olabilir - nereye  
gidecegini tam bilemese de...  
- Insan evi yanarken, baska bir ev bulup bulamayacagini düsünmeden evden kaçmaya çalisir.  



 
- Evet ya, degil mi? Bir çay daha içmek ister misin? Ya da bir Coca-Cola?  
- Olur. Ama geç kaldigin için hâlâ sana kizginim.  
- Birazdan geçer.  
Alberto biraz sonra elinde bir espresso kahve ve bir Coca-Co-la'yla geri geldi. Bu arada Sofi  
cafe hayatini sevmeye basladigini düsünüyordu. Diger masalardaki konusmalarin önemsiz  
seyler oldugundan da pek emin degildi artik.  
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Alberto Coca-Cola sisesini gürültüyle masaya birakti. Cafe'dekilerden gürültüye dönüp  
bakanlar oldu.  
- Böylece yolun sonuna gelmis bulunuyoruz, dedi Alberto.  
- Felsefe tarihi Sart re ve Varolusçulukla son mu buluyor yani?  
- Hayir, bu fazla abartmak olur. Varolus felsefesi dünyada pek çok insan için büyük bir anlam  
kazandi. Gördügümüz gibi Varolusçulugun kökleri Kierkegaard'dan Sokrates'e dek  
uzaniyordu. 20. yüzyilda baska bir takim felsefi akimlar da bazi eski felsefi akimlarin  
yenilestirilmesi seklinde ortaya çikti.  
- Örnek verebilir misin?  
- Örnegin bunlardan biri, Aquino'lu Thomas gelenegine dayanan Yenltomasçilik'dir. Bir  
baskasi, kökleri hem Hume ve Britanya Em-pirisizmine, hem de Aristoteles mantigina  
dayanan çözümlemeci felsefe ya da Mantikçi EmpIrisizm denen felsefedir. Ayrica 20. yüzyil,  
pek çok kollarda yayilip genisleyen yeni Marksizme tanik olmustur. Yeni Danvinizmden daha  
önce bahsettik. Psikanalizin önemine de degindik.  
- Anliyorum.  
- Bahsedilmesi gereken son bir akim da, kökleri yine tarihe dayanan Materyalizmdir. Modern  
bilimin ugrastigi problemler Sokra-tes öncesi filozoflarin ugrastiklariyla benzerlikler gösterir.  
Örnegin bugün bilim hâlâ her seyin ondan olustugu "ana madde"yi bulmak pesindedir. Bu  
"Madde"nin ne olduguna kimse hâlâ bir cevap verememektedir. Yeni doga bilimleri, örnegin  
nükleer fizik ve biokimya bu konuyla öylesine ilgilidir ki bu bir çok insanin dünya görüsünde  
önemli bir yer tutar.  
- Yeniyle eski içice yani...  
- Böyle de denebilir. Bu kursa baslarken sordugumuz sorulara hâlâ kesin yanitlar  
getirilebilmis degil. Sartre bu konuda, tüm varo-lussal sorularin herkes için geçerli tek bir  
yaniti olamayacagini söylüyordu. Felsefi sorular, tanimi geregi, her kusagin ve aslinda her bir  
insanin kendisine tekrar tekrar sormasi gereken sorulardi.  
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- Bu düsünce insani biraz rahatsiz ediyor.  
- Ayni fikirde oldugumu zannetmiyorum. Tam da kendimize bu tür sorulari sordugumuzda  
hissetmez miyiz yasadigimizi? Öte yandan insanlar bir takim uç sorulara yanit ararken, baska  
bir takim sorulara açik seçik yanitlar bulur. Bilim, arastirma ve teknolojinin kökeninde hep  
felsefi düsünceler vardir. Insanin varolusuna duydugu merak degil midir sonunda insani Ay'a  
kadar götüren?  
- Evet, dogru.  
- Armstrong ayagini Ay'a bastiginda: "Bu tek bir insan için küçük, ancak tüm bir insanlik için  
koca bir adim," demisti. Böyle diyerek kendi duygularinin ifadesine kendinden önce yasamis  
tüm insanlari katmisti. Onun tek basina basardigi bir sey degildi bu elbette.  
- Elbette.  
- Içinde yasadigimiz bu çag yeni sorunlarla karsi karsiya kaldi. Bunlarin basinda çevre  
sorunlari gelmekte. Bu yüzden 20. yüzyilin önemli akimlarindan birisi Eko-felsefesi olmustur.  
Batili Eko-filo-zoflarinin çogu Bati uygarliginin tümüyle yanlis bir yolda olduguna, bu  
gezegenin bu gelismeyi kaldiramayacagina isaret etmislerdir. Yalnizca kirlilik ve diger somut  
çevre problemleri ile ilgilenmekle kalmayip esas olarak Bati'nin düsünce tarzinda büyük bir  
hata oldugunu ileri sürmüslerdir.  
- Sanirim çok da haklilar.  
- Eko-filozoflari örnegin gelisme düsüncesinin kendisini ele alirlar. Bu düsünceye göre insan  
baska her seyin "üzerinde"dir. Dogaya hükmeden odur. Bu düsüncenin kendisi bu yasayan  
gezegenin tümü için son derece tehlikeli bir düsünce olabilir.  
- Düsüncesine bile sinir oluyorum!  
- Eko-filozoflarinin çogu bu düsünceyi elestirirken baska kültürlerdeki, örnegin Hint  
kültüründeki düsünce ve fikirlere basvurdular. Ayrica "doga halklari" ya da kizilderililer gibi  
"yerli halklar"in düsünce ve adetlerini arastirarak, kaybettigimiz seyleri yeniden bul-  
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maya çalistilar.  
- Anliyorum.  
- Son yillarda bilimsel çevrelerde de bir "dizi degisimi"nin esiginde olmaktan söz ediliyor.  
Bu, bilimsel düsünüste kökten bir degisim anlamina geliyor. Bazi alanlarda bunun meyveleri  



 
görülmekte bile. "Alternatif hareketler" diye adlandirdigimiz bir takim hareketlerin bütünlük  
düsüncesine önem verdiklerini, yeni bir yasam tarzi yaratmak için ugrastiklarini görüyoruz.  
- Iyi ediyorlar.  
- Ama tabii her seyin iyisi var, kötüsü var. Kimilerine göre yepyeni bir çaga, "New Age"e  
girmek üzereyiz. Ancak yeni olan her sey iyi demek degildir; eski olan her seyi de sirf eski  
diye atmak gerekmez. Bu felsefe kursunun bir amaci da bu. Artik senin de kendini buradan  
öteye götürmene yarayacak bir tarih temelin var.  
- Sagol!  
- "New Age" adi altinda ortaya çikan pek çok seyin martavaldan baska bir sey olmadigini da  
göreceksin. "Yeni Dincilik", "Yeni Gizemcilik" ya da "Modern Bos Inan" denen akimlar son  
yillarda Ba-ti'yi etkisi altina alan akimlardan birkaçi. Tüm bunlar büyük bir sanayi haline  
gelmis durumda. Hiristiyanlik etkisini kaybettikçe, pazari bu yeni dünya görüsleri kapliyor.  
- Örnek verebilir misin?  
- Bu öyle uzun bir liste ki nereden baslayacagimi bilemiyorum. Üstelik insanin içinde  
bulundugu dönemi anlatmasi pek kolay bir sey degil. Benimse sana baska bir önerim var.  
Söyle biraz dolasalim, çünkü sana göstermek istedigim bir sey var.  
Sofi omzunu silkti.  
- Olur ama aslinda çok az vaktim var. Yarinki partiyi unutmadin ya?  
- Hiç unutur muyum, olaganüstü seyler olacak orada! O zamana kadar biz Hilde'nin felsefe  
kursunu bitirsek yeter. Çünkü gerisini Binbasi da bilmiyor. O zaman üzerimizdeki denetimi  
de kalkacak.  
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Bosalmis Coca-Cola sisesini kaldirip yine gürültüyle masaya indirdi.  
Caddede yürüyorlardi. Insanlar enerjik karincalar gibi bir o yana, bir bu yana kosturup  
duruyorlardi. Sofi Alberto'nun kendisine ne gösterecegini merak ediyordu.  
Bir süre sonra elektrikli aletler satan büyük bir dükkanin yanindan geçtiler. Dükkânda  
televizyondan videoya, çanak antenden mo-bil telefona, bilgisayardan faksa kadar her sey  
vardi.  
Alberto vitrini gösterip:  
- Iste 20. yüzyil Sofi! dedi. Rönesanstan bu yana dünyanin bir patlamaya ugradigini söylemek  
yanlis olmaz. Büyük kesiflerle Avrupalilar tüm dünyaya yayildilar. Bugünse bunun tersi  
oluyor. Buna da karsit patlama demek mümkün.  



 
- Ne demek istiyorsun?  
- Tüm dünyanin tek bir iletisim agina sigdmldigini söylemek istiyorum. Filozoflarin dünya  
içindeki varoluslarini kavrayabilmek ya da baska filozoflarla karsilasabilmek için atli  
arabalarla günlerce se-yehat etmelerinden bu yana sunun surasinda ne kadar geçti ki! Bugünse  
dünyanin neresinde olursak olalim bir bilgisayarla dünyanin her yanindan bilgiye  
ulasabiliyoruz.  
- Harika ama biraz da korkutucu bir sey bu...  
-Tarihin sonuna mi geliyoruz, yoksa önümüzde yepyeni bir zaman mi uzaniyor? Artik tek bir  
sehrin ya da tek bir devletin vatandasi degiliz. Gezegensel uygarligin bir parçasiyiz.  
- Dogru.  
- Özellikle iletisimi kapsayan teknolojik gelisme son 30-40 yilda en büyük hizina ulasti. Hâlâ  
da isin basinda sayiliriz...  
- Bana gösterecegin sey bu muydu?  
- Hayir, su kilisenin öbür yaninda.  
Tam yürümeye devam edeceklerken televizyon ekranlarindan birinde bir BM askerinin yüzü  
belirdi.  
- Bak! dedi Sofi.  
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Kamera BM askerinin yüzüne yaklasmisti. Askerin tipki Alberto1 nur. ki gibi siyah bir sakali  
vardi. Birden elinde tuttugu bir kâgit parçasini kaldirdi. Kâgitta: "Yakinda görüsecegiz  
Hilde!" diye yaziyordu. Öbür elini salladiktan sonra ekranda yok oldu.  
- Ne utanmaz adam! diye kükredi Alberto.  
- Binbasi miydi o?  
- Cevap vermeye tenezzül etmem bile.  
Kilisenin önündeki parktan geçip bir baska büyük caddeye çiktilar. Biraz heyecanli görünen  
Alberto eliyle büyük bir kitapçiyi gösteriyordu. Sehrin en büyük kitapçisi "LIBRIS  
KITABEVI "ydi bu.  
- Bana gösterecegin sey burada mi?  
- Içeri girelim.  



 
Alberto kitapçidaki en büyük bölümü gösterdi. Burasi NEW AGE, ALTERNATIF YASAM  
ve GIZEMCILIK adli üç ayri bölümden olusuyordu.  
Duvardaki kitaplarin adi birbirinden ilginçti: "Ölümden Sonra Bir Hayat Var mi?",  
"Spiritizmin Sirlari", "Tarot", "UFO Olgusu", "Iyilestirme", "Tanrilarin Dönüsü", "Bundan  
Önce de Buradaydin", "Astroloji Nedir?" vs. Yüzlerce degisik baslikli kitap vardi. Raflarin  
altinda kitaplar ayrica üstüste yigili duruyorlardi.  
- Iste bu da 20. yüzyil Sofi. Bu, çagimizin tapinagi.  
- Sen bu tür seylere pek inanmiyorsun galiba.  
- Bunlarin çogu martaval ama porno kitaplari kadar çok satiyorlar. Bunlarin çoguna bir tür  
pornografi demek de mümkün zaten. Genç insanlarin çogu buraya gelip kendilerini en çok  
heyecanlandi-ranJconulardaki kitaplari aliyorlar. Oysa gerçek felsefeyle bu tür kitaplarin  
iliskisi olsa olsa ancak gerçek askla pornografinin iliskisi kadardir.  
- Kötü kalpli davraniyorsun bence.  
- Gel, biraz parkta oturalim.  
Kitapçidan çiktilar. Kilisenin önünde bos bir bank duruyordu. Agaçlarin altinda güvercinler  
dolaniyordu. Içlerinde bir de heyecanli  
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küçük bir serçe vardi. Alberto:  
- Buna ESP ya da parapsikoloji deniyor, diye söze basladi. - Buna telepati, durugörü,  
psikokinezi deniyor. Buna spiritizm, astroloji, ufoloji deniyor. Bir sürü adi var bunun.  
- Ama cevap ver bana. Sence bunlarin hepsi bir martavaldan mi  
ibaret?  
- Her seyi tek bir kilifa sokup degerlendirmek gerçek bir filozofa yakismaz elbette. Ancak  
sözünü ettigim bu sözcüklerin varolmayan bir arazinin haritasi oldugunu göz ardi etmek  
istemiyorum. En azindan bence bunlarin çogu, Hume'un atese atip yakmak isteyecegi türden  
"fantezi icatlari" seyler. Bu kitaplarin çogunda tek bir gerçek deneyime rastlanamaz.  
- Bu konularda nasil bu kadar çok sey yazilabiliyor?  
- Bu dünyanin en kârli piyasalarindan biri. Pek çok insanin istedigi sey tam da bu tür seyler.  
- Peki sence insanlar neden bu tür seylerle ilgileniyorlar?  
- Bu, kuskusuz, "gizemli" olana, gündelik hayatin sikici tekdüzeligini yikip "degisik" olani  
bulmaya dair bir özlemden kaynaklaniyor. Oysa bu görünen köye kilavuz aramak gibi bir sey.  



 
- Ne demek istiyorsun?  
- Müthis bir masalin içersindeyiz. Burnumuzun ucunda muhtesem bir eser yükselmekte.  
Üstelik tüm bunlar piril piril bir gün isiginda oluyor Sofi! Harika bir sey degil mi bu?  
-Tabii.  
- Öyleyse neden "heyecanli" ya da "askin" bir seyler yasayabilmek için falcilara veya sözde  
bilimlere ihtiyaç duyalim?  
- Bu kitaplari yazanlar yazdiklarini uyduruyorlar mi sence, yalan mi söylüyorlar?  
- Hayir, ben bunu söylemedim. Ben yalnizca burada da bir "Dar-win sistemi" ile karsi karsiya  
oldugumuzu söylemek istiyorum.  
- Nasil yani?  
- Bir gün içinde ne kadar çok sey yasadigini bir düsün!  
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- Evet?  
- Bazen ilginç rastlantilar gelir basina. Dükkâna gidip 28 kronluk bir sey alirsin örnegin. Biraz  
sonra Jorün gelip sana olan 28 kron borcunu öder. Sonra sinemaya gidersiniz ve biletinde 28  
numarali koltuk yazar.  
- Evet, gizemli bir rastlanti olurdu bu.  
- En azindan bir rastlanti oldugu kesin. Iste insanlar bu tür rastlantilari biriktiriyorlar. Gizemli  
ya da açiklanamaz deneyimlerini topluyorlar. Bu tür deneyimler milyonlarca insanin  
yasamindan toplanip bir araya getirilince, inandiricilik kazanmaya basliyor. Ve de bunlarin  
sayisi giderek artiyor. Oysa burada da yalnizca kazanan kuponlar göze görünmekte.  
- Ama bu tür seyleri devamli yasayan, gelecegi görebilen bir takim insanlar ya da  
"medyum"lar gerçekten de var, degil mi?  
- Tabii. Birtakim üçkâgitçilari saymazsak, bu tür "gizemli olaylara yerinde bir açiklama  
getirtnek mümkün.  
- Nasil yani?  
- Freud'un bilinçaltiyla ilgili söylediklerini hatirliyorsun, degil' mi?  
- Pek unutkan olmadigimi daha kaç kez söylemem gerekecek!  



 
- Freud bizlerin kendi bilinçaltimizin "medyunV'lari oldugumuzu söylüyordu. Bazen  
kendimizi bir sey düsünürken ya da yaparken bulur, neden böyle yaptigimizi anlayamayiz.  
Çünkü aslinda içimizde, farkinda oldugumuzdan çok daha fazla deneyim ve düsünce  
tasimaktayiz.  
- Evet?  
- Uykusunda yürüyenler ya da konusanlar da vardir. Buna bir tür "ruhsal otomatik"  
diyebiliriz. Hipnoz sirasinda da insanlar "kendiliginden" bir seyler yaparlar. Sürrealistlerin  
"otomatik yazi"yla yazmaya çalistiklarini da hatirliyorsundur. Onlar böylelikle kendi 
bilinçaltlarina  
"medyunV'luk yapmaya çalisiyorlardi.  
- Bunu da hatirliyorum.  
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- Bu yüzyilda, ara ara bir "spirrtüalizm uyanisi" yasanmistir. Buradaki ana düsünce, bir  
"medyum"un ölmüs bir kisiyle konusabil-mesidir. "Medyum" ölünün sesiyle konusarak ya da  
otomatik yazi yardimiyla yüzlerce yil önce yasamis birinden mesaj alir. Bu da ölümden sonra  
bir hayat oldugunun ya da insanin birden çok kere yasadiginin kaniti olarak görülür.  
- Anliyorum.  
- Bütün bu medyumlarin üçkâgitçi olduklarini söylemiyorum. Kimisinin yaptigi ise gerçekten  
inandigina eminim. Ancak bunlarin "medyum"lugu olsa olsa kendi bilinçaltilarina karsi bir  
medyumluktur. Trans halindeki medyumlar üzerine yapilan arastirmalarda, bu haldeki bir  
medyumun kendinin bile nerden geldigini anlayamadigi bir takim yetenekler ortaya koydugu  
görülmüstür. Örnegin tek kelime Ibranice bilmeyen bir kadin "medyum", trans halindeyken  
bu dilde konusmaya baslamistir. O halde bu kadin ya daha önce de yasamis ya da ölü birinin  
ruhuyla temasa geçmis olmalidir.  
- Sence hangisi?  
- Sonradan bu kadinin küçükken Yahudi bir dadisi oldugu ortaya çikmistir...  
- Ah...  
- Hayal kirikligina mr ugradin yoksa? Insanlarin bilinçaltinda neler barindirabildigini  
göstermesi açisindan son derece ilginç bir örnek bu aslinda.  
- Anliyorum.  
- Günlük hayattaki bir takim tuhaf rastlantilar da Freud'un bilinçalti ögretisiyle açiklanabilir.  
Tam yillardir görmedigim bir arkadasimi aramayi düsündügüm anda telefon çalar, karsima o  
arkadasim çikarsa...  
- Inanilmaz bir sey!  



 
- Evet ama bunun açiklamasi örnegin son kez bir aradayken dinledigimiz sarkinin radyoda  
çalmaya baslamasi olabilir. Önemli olan nokta, bu üstü kapali iliskinin bilinçaltinda yatiyor  
olmasidir.  
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- Ya martaval... ya kazanan kupon meselesi... ya da "bilinçalti"...  
- En önemlisi bu tür raflara süpheyle yaklasmak. Bu en azindan bir filozof için önemli Uir  
sey. Ingiltere'de Süphecilerin kurdugu bir dernek bile var. Bu dernek yillar önce, küçücük de  
olsa dogaüstü herhangi bir sey yasadigini kanitlayabilenlere yüklü bir para ödülü vermeyi vaat  
etmisti. Büyük bir sey olmasina gerek yoktu bunun; bir insandan digerine telepatinin ufak bir  
örnegi olsa da yeterdi. Ancak simdiye dek bu ödüle hiç kimse basvurmadi.  
- Anliyorum.  
- Ayrica biz insanlarin henüz anlayamadigi pek çok sey olabilir. Tüm doga yasalarini bilmiyor  
olabiliriz. Örnegin geçen yüzyilda manyetizma ya da elektrik gibi olgular bir tür sihir gibi  
algilaniyordu. Büyük büyükbabama televizyondan ya da bilgisayardan bahset se-ler gözleri  
faltasi gibi açilirdi her halde.  
- Ama dogaüstü seylere inanmiyorsun, öyle mi?  
- Bundan daha önce de bahsetmistik. "Dogaüstü" sözcügü de baska baska anlamlarda  
kullanilir oldu. Her neyse, evet, sanirim tek bir doganin varolduguna inaniyorum. Bu ise tek  
basina yeterince heyecan verici bir sey.  
- Iyi ama bu kitaplarda yazan gizemli olaylara ne demeli?  
- Gerçek filozoflarin gözleri açik olmali. Simdiye dek hiç beyaz bir karga görmemis olsak da,  
bu o kargayi aramaktan vazgeçmemiz gerektigi anlamina gelmez. Bir gün gelir, ne kadar  
süpheci olursam olayim, daha önce kabul etmedigim bir seyi kabul etmek durumunda  
kalabilirim. Bu kapiyi açik birakmazsam dogmatik biri olurdum. O zaman da gerçek bir  
filozof olmazdim.  
Alberto ile Sofi bir süre bankta konusmadan oturdular. Güvercinler ortalikta gerdan kirarak  
dolasiyor, ara sira bir bisikletten ya da a»i bir hareketten ürküyorlardi. Sofi sonunda:  
- Artik eve gidip parti hazirliklarina baslamam gerek, dedi.  
- Gitmeden önce sana böyle bir beyaz karga gösterecegim. Ara-digin sey bazen tam burnunun  
ucunda olabilir.  
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Bu kez dogaüstü olaylari anlatan kitaplarin yanindan geçip gitti, ler. Alberto kitapçinin en  
dibindeki ince raflardan birinin önünde durdu. Rafin üzerindeki küçücük levhada "FELSEFE"  
yaziyordu.  
Alberto'nun eliyle gösterdigi kitabin adini görünce Sofi'nin kalbi yerinden oynadi: "SOFI'NIN  
DÜNYASI".  
- Sana bunu almami ister misin?  
- Buna cesaret edip etmeyecegimden emin degilim.  
Ve Sofi biraz sonra bir elinde kitap öbür elinde bahçe partisi için aldiklarinin oldugu naylon  
torbayla evine dogru yürümekteydi.  
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...beyaz bir karga...  
Hilde yatagina mihlanmis kalmisti. Kollari agirlasmis, dosyayi tutan elleriyse titriyordu.  
Saat on bire geliyordu. Demek iki saattir okumaktaydi. Bu süre boyunca hem basini dosyadan  
kaldirip yüksek sesle güldügü, hem de basini çevirip aglamakli oldugu olmustu. Iyi ki evde  
tek basinaydi.  
Bu iki saatte neler neler okumamisti ki! Her sey Sofi'nin Binbasinin dikkatini üzerine  
çekmeye çalismasiyla baslamisti. En sonunda bir agaca tirmanmis, buradan onu yere indiren  
de ta Lübnan'dan gelen kaz Morten olmustu.  
Simdi üzerinden çok zaman geçmis olmasina ragmen babasinin kendisine "Uçan Kaz"  
masalini okudugunu unutmamisti. Yillar önce, bu kitaptan esinlenerek sifreli bir dil de  
yaratmislardi kendilerine. Demek babasi bu eski hikâyeyi yeniden canlandiriyordu.  
Sonra Sofi'nin yalniz basina ilk kez bir cafe'ye gidisi... Hilde özellikle Alberto'nun Sartre ve  
Varolusçuluk üzerine anlattiklarini onaylamisti içinden. Neredeyse Varolusçu yapacakti su  
Alberto onu. Ama öte yandan Alberto'nun daha önce anlattigi seylerden kendine yakin  
buldugu daha baska pek çok sey de olmustu.  
Hilde bir sene kadar önce astroloji hakkinda bir kitap almisti. Bir baska seferinde de eve  
elinde TAROT kartlariyla gelmisti. Bir baska seferinde de spiritizm hakkinda küçük bir  
kitap... Babasi her keresinde insanin bu tip seylere karsi "elestirel bir bakisi" olmasi gerektigi  
ve "bos inan" konularinda kendi-  
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sine söylev çekmeyi zaten ihmal etmemisti ama ilk kez simdi bunun nedenlerinden enine  
boyuna bahsediyordu. Kizinin bu tür seylere karsi uyarilmadan yetismesine gönlü gerçekten  



 
el-vermiyordu anlasilan. Garanti olsun diye kendisine bir televizyon ekranindan el sallamayi  
da unutmamisti. Bu kadari da biraz fazlaydi yani...  
Ama Hilde'yi en çok meraklandiran sey su kara saçli kizdi.  
Sofi, Sofi... kimsin sen? Nereden geliyorsun? Niçin benim hayatima girdin?  
tste sonunda kendi hakkinda yazilmis bir kitabi olmustu. Bu, simdi Hilde'nin elinde tuttugu  
kitabin aynisi miydi? Onun elindeki bir kitap degil, bir dosyaydi aslinda. Ama ne olursa olsun,  
insanin kendisi hakkinda yazilmis bir kitap bulmasi nasil bir seydi acaba? Sofi bu kitabi  
okumaya basladiginda neler olurdu kim bilir?  
Simdi ne olacakti? Simdi ne olabilirdi1?  
Hilde elleriyle yoklayinca dosyada geriye sadece birkaç sayfa kaldigini fark etti.  
Sofi otobüste annesiyle karsilasti. Hay Allah! Elindeki kitabi görme-seydi bari I  
Kitabi, parti için aldigi serpantinlerle balonlarin durdugu torbaya sikistirmaya çalisirken  
annesi kitabi gördü.  
- Merhaba Sofil Ayni otobüse binmisiz, ne güzeli  
- Merhaba...  
- Kitap mi aldin?  
- Yoo, pek sayilmaz...  
- "Sofi'nin Dünyasi". A, ne ilginç!  
Sofi yalan söylemenin fayda etmeyecegini düsündü.  
- Alberto verdi bu kitabi bana.  
- Vermistir ya! Su adamla karsilasmayi iple çekiyorum artik. Bakabilir miyim?  
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- Eve gelene kadar beklesek olmaz mi? Hem bu benim kitabim anne!  
- Tabii senin kitabin. Söyle bir bakip geri verecegim, merak etme! Aa... "Sofi Amundsen  
okuldan eve geliyordu. Yolun bir kismini kiz arkadasi Jorün'le yürürken, robotlardan  
bahsetmislerdi...  
- Gerçekten böyle mi yaziyor?  



 
- Evet, gerçekten böyle yaziyor. Yazarin adi Albert Knag. Hiç duymamistim, yeni bir yazar  
olmali. Senin Alberto'nun soyadi neydi sahi?  
- Knox.  
- A, o zaman su Alberto takma ad kullanarak senin hakkinda koca bir kitap yazmis Sofi!  
- Hayir, yazari o degil. En iyisi sen bosver. Nasil olsa anlamana olanak yok.  
- Pekâlâ öyleyse. Yarin bahçe partimiz var. Her sey o zaman yoluna girecek görürsün.  
- Albert Knag bambaska bir gerçeklikte yasiyor. Bu yüzden de bu kitap beyaz bir karga.  
- Aa, yeter artik! Beyaz tavsandan sonra simdi de beyaz karga mi çikti basimiza?  
- Burada kessek iyi olacak!  
Yonca Sokagi duraginda inene dek daha fazla bir sey konusmadilar. Burada karsilarina gösteri  
yapan bir grup çikti.  
- Off! diye söylendi annesi. - Ben de bizim muhitimizde böyle sokak demokrasisi gösterileri  
olmuyor diye seviniyordum.  
Göstericiler ancak 10-12 kisi kadardi. Ellerinde tuttuklari pankartlarda "BINBASI  
GELIYOR!", "GÜZEL 24 HAZIRAN YEMEKLERINE EVET!" ve "BIRLESMIS  
MILLETLER'E DAHA FAZLA GÜÇ!" gibi Seyler yaziyordu.  
Sofi neredeyse aciyordu annesine.  
- Sen onlara aldirma anne, dedi.  
- Ama çok acayip bir gösteri bu Sofi. Hattâ biraz saçma.  
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- Bu yalnizca bir ayrinti.  
- Dünya gittikçe daha hizli degisiyor. Aslinda bu tip seylere hiç de sasirmiyorum.  
- Senin aslinda sasirmamana sasirman gerek.  
- Hiç de degil. Bir siddet gösterisi degil ki yaptiklari. Ama Allah vere de güllerimizi  
çignememis olsunlar. Hem bahçede gösteri yapilmaz ki. Hadi gel, çabucak yürüyüp bakalim.  
- Bu felsefi bir gösteriydi anne! Ve gerçek filozoflar güllere basmazlar.  
- Biliyor musun Sofi, ben gerçek filozof diye bir sey olduguna inanmiyorum. Günümüzde her  
sey öyle yapay ki!  



 
O ögleden sonrasi ve aksam hazirliklara devam ederek geçti. Ertesi gün de sofrayi kurup  
bahçeyi süslediler. Çok geçmeden Jorün de  
geldi.  
- Aman Tanrim! dedi Jorün. - Iste annem babam da gelecek. Hep  
senin yüzünden Sofi!  
Misafirlerin gelmesine yarim saat kala her sey hazirdi. Agaçlari serpantinler ve Japon  
fenerleriyie süslemislerdi. Disariya bodrumun penceresinden uzun elektrik kablolari  
uzatmislardi. Bahçe kapisi, bahçenin girisindeki agaçlar ve evin yüzü balonlarla süslenmisti.  
Sofi ile Jorün bütün ögleden sonra balon sisirip durmuslardi. Masada tavuk ve salata tabaklari,  
sandviçler ve pandispanya duruyordu. Kuru üzümlü çöreklerle yas pasta, 8 seklinde büyük bir  
çörekle çikolatali pasta henüz mutfaktaydi. Üst üste tam 24 halkadan olusmus kocaman  
pastayi da masanin tam ortasina yerlestirmislerdi bile. Annesi bu pastanin üzerine kiliseye  
kabul töreni giysileri içersinde bir kiz bebek yerlestirmisti. Annesi bunun ille bu anlama  
gelmesi gerekmedigini söylemisti, ama Sofi onun bunu, kendisinin kiliseye girip girmemek  
konusunda henüz bir karar vermedigini söyledigi için yaptigina emindi. Annesi bu pastaya  
baktiginda kiliseye kabul töreninin kendisini görüyordu sanki.  
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- Evet, hiçbir masraftan sakinilmadi burada, sözlerini misafirler gelmeden defalarca söyledi  
annesi.  
Sonunda misafirler gelmeye basladi. Önce Sofi'nin sinif arkadaslari olan üç kiz geldi. Yazlik  
bluzlar, ince pamuklu hirkalar, uzun etekler giyinmislerdi. Gözlerine de hafif bir makyaj  
yapmislardi. Biraz sonra da bahçe kapisinda utangaçlikla karisik oglanlara has bir kendini  
begenmislik içersinde Jörgen ile Lasse göründüler.  
- Yasgünün kutlu olsun!  
- Demek sen de artik koca kiz oldun ha!  
Sofi, Jorün'le Jörgen'in simdiden flörte basladiklarini anladi. Mevsim bu islerin mevsimiydi.  
24 Hazirandi bugün.  
Herkes bir hediyeyle gelmisti. Bunun felsefi bir parti oldugunu bildikleri için çogu da  
gelmeden önce felsefenin ne oldugunu arastirmisti birazcik. Felsefi bir hediye  
bulamadiklarindan hiç degilse hediye kartina felsefi bir seyler yazmak için epey ugrastiklari  
belliydi. Ancak bir felsefe sözlügüyle üzerinde "KISISEL FELSEFE NOTLARIM" yazili,  
kilitli bir hatira defteri de vardi hediyelerin arasinda.  
Misafirler geldikçe onlara beyaz sarap bardaklari içersinde elma suyu ikram ediliyordu.  
Servisi yapan Sofi'nin annesiydi.  



 
- Hosgeldiniz... Bu genç adamin ismi ne bakalim?... Seni daha önce hiç görmemistim  
sanirim... Ne iyi ettin de geldin, Cecilie.  
Herkes bahçedeki yerini almis ellerinde sarap bardaklariyla agaçlarin altinda geziniyordu ki  
bahçe kapisinin önünde beyaz Mercedes'leri içersinde Jorün'ün annesiyle babasi belirdi. Bay  
ekonomi danismani düzgün kesimli, gri takim elbiseler giyinmisti. Hanime-fendiyse koyu  
kirmizi payetlerle süslenmis kirmizi bir tunik pantolon takim içersindeydi. Sofi kadinin bir  
oyuncakçi dükkanina girip bu giysiler içersinde bir Barbi bebegi aldigina, sonra da bebegi alip  
terzisinden bu giysilerin aynisini yapmasini istediginden yüzde yüz emindi. Ya da bir baska  
olasilikla bebegi ekonomi danismani almis, bunu bir büyücüye verip bundan canli bir kadin  
yaratmasini istemis de olabilirdi. Pek gerçekçi bulmadigi için Sofi bu olasiligi hemen  
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eledi.  
Çift, gençlerin hayran bakislari arasinda Mercedes'lerinden inip bahçeye girdi. Ingebritsen  
ailesinin ince, uzun bir paket içerisindeki hediyesini Sofi'ye bizzat verense ekonomi  
danismani oldu. Sofi hediyeyi görünce kendini zorlukla tutabildi; evet, bir Barbi bebegiydi  
bul Jorün atildi:  
- Delirdiniz mi siz? Sofi bebeklerle oynamaz kil Giysisindeki payetleri isil isil parlayan Bayan  
Ingebritsen yanasarak:  
- Evet ama canim, bu sadece bir süs olarak da kullanilabilir, dedi.  
- Tesekkür ederim, dedi Sofi havayi yumusatmaya çalisarak. -Artik ben de Barbi  
koleksiyonuna baslayabilirim.  
Herkes artik masanin etrafinda toplanmaya baslamisti. Sesindeki endiseli havayi gizlemeye  
çalisarak:  
- Geriye yalnizca Alberto kaldi, dedi Sofi'nin annesi. Bu özel misafirin ünü misafirler arasinda  
çoktan yayilmisti.  
- Gelecegim dediyse gelir, dedi Sofi.  
- Ama o gelmeden masaya oturamayiz ki...  
- Tabii ki oturabiliriz. Buyrunl  
Helene Amundsen misafirleri teker teker masadaki yerlerine yerlestirmeye koyuldu. Bos  
sandalyenin Sofi'yle kendisinin arasinda kalmasina özen gösterdi. Yemek hakkinda, güzel  
hava hakkinda ve Sofi'nin artik genç bir kadin oldugu hakkinda bir seyler söyledi.  
Masada yarim saat kadar oturmuslardi ki Yonca Sokagi'ndan çikip bahçe kapisindan içeri,  
siyah top sakalli ve basinda beresi olan, orta yasli bir adam girdi. Elinde on bes kirmizi gülden  
olusan bir buket tutuyordu.  



 
- Alberto!  
Sofi masadan kalkip Alberto'yu karsilamaya kostu. Boynuna sarilip buketi aldi. O da bu  
karsilama törenine cevap vermek istercesine ceplerini karistiriyordu. Sonunda cebinden birkaç  
tane havai fi-  
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sek çikarip çevresine atti. Masaya geldiginde de 24 katli pastanin üzerine yildiz gibi isiltilar  
saçan küçük bir fisek yerlestirdi ve Sofi'yle annesinin arasindaki bos sandalyeye oturdu.  
- Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum, dedi.  
Misafirler saskina dönmüstü. Bayan Ingebrigsten kocasina anlamli bir bakis firlatti. Sofi'nin  
annesiyse Alberto'nun sonunda ortaya çikmasindan öyle rahatlamisti ki Alberto'nun her türlü  
kusurunu kabul edebilirdi. Yasgününün sahibiyse içinden yükselen kahkahayi güçlükle  
zaptediyordu.  
Helene Amundsen kadehini çinlatip konusmasina basladi:  
• Sayin Alberto Knox, hosgeldiniz! Sevgili misafirler, belirtmek isterim ki bu bay benim  
sevgilim degildir. Kocam çogu zaman yurt disinda olsa da su siralar baska bir sevgilim yok.  
Bu bay Sofi'nin felsefe ögretmenidir. Yani havai fisek firlatmaktan öte meziyetlere sahip bir  
kisidir. Örnegin siyah bir silindir sapkanin içersinden canli bir tavsan çikartabilir. Yoksa  
karga miydi Sofi?  
- Sagolun, sagolun! diyerek yerine oturdu Alberto. Sofi'nin:  
• Serefe! demesiyle herkes simdi içinde Coca-Cola olan kadehlerini kaldirdi.  
Böyle uzun bir süre oturup tavuk ve salatalarini yediler. Sonra Jorün aniden yerinden kalkip  
kararli adimlarla Jörgen'e yaklasti ve tutup onu dudaklarindan siddetle öptü. Jörgen de buna  
daha iyi karsilik verebilmek için Jorün'ü döndürüp masanin üzerine yatirdi.  
• Aman Allah im, bana birseyler oluyor! diye haykirdi Bayan In-gebrigtsen.  
Bayan Amundsen'in söyledigi tek seyse:  
- Ama masanin üzerinde olmaz ki çocuklar! oldu. Alberto ona dönerek:  
- Neden olmasin? diye sordu.  
- Ne tuhaf bir soru bu.  
• Gerçek bir filozofun soru sormasi hiçbir zaman tuhaf degildir.  
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Bu arada öpülmekten nasibini alamayan çocuklardan bazilari tavuk kemiklerini havaya  
firlatmaya basladilar. Sofi'nin annesi bu kez de bu çocuklara seslendi:  
- Lütfen çocuklar, yapmayin! Tavuk kemiklerinin evin çatisina yapismasi hiç hos bir sey  
olmaz.  
- Özür dileriz, dedi çocuklardan biri. Bunun üzerine kemikleri çite firlatmaya basladilar.  
Bayan Amundsen sonunda:  
- Sanirim tabaklari toplayip pasta servisi yapmanin zamani geldi, dedi. - Kimler kahve istiyor?  
Bay ve Bayan Ingebrigtsen, Al bert o ve misafirlerden birkaçi ellerini kaldirlar,  
- Sofi'yle Jorün bana yardim edebilirler belki de... Mutfaga giderlerken iki arkadas aralarinda  
konustular:  
- Niye öptün Jörgen'i?  
- Dudaklarina bakarken bir anda içimden onlari öpmek geldi. Öyle karsi konulmazlardi ki...  
- Tadi güzel miydi bari?  
- Düsündügümden biraz farkliydi ama...  
- Yani biriyle ilk kez öpüsüyorsun, öyle mi?  
- Evet ama inan ki sonuncu kez degil!  
Çok geçmeden kahveler ve pastalar masaya gelmisti. Alberto çocuklara havai fisek  
dagitiyordu ki Sofi'nin annesi bu kez de kahve  
fincanini çinlatti:  
- Uzun bir konusma yapmak niyetinde degilim, dedi. - Ama bugün hayattaki tek kizimin  
yasgünü ve dogmasinin üzerinden on bes yil, bir hafta ve bir gün geçtigi bir baska gün bir  
daha hiç olmayacak. Pastanin üzerinde 24 tane halka var, yani adam basina en az bir halka  
düsüyor. Bu bakimdan acele edip önce davrananlar iki halka da alabilirler. Tepeden  
baslandigi için halkalar giderek büyüyecekler. Tipki hayatlarimiz gibi. Sofi de önceleri küçük  
halkalar halinde yürüyordu. Yillar geçtikçe halkalar büyümeye basladi. Simdiyse ta sehrin  
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göbegine uzanip geri geliyorlar. Babasi hep yurt disinda olan bir kiz oldugu için halkalari  
aslinda tüm dünyayi dolasiyor. On besinci yas-günün kutlu olsun Sofi!  



 
- Harika! diye bagirdi Bayan Ingebrigtsen.  
Sofi onun bununla annesini mi, konusmayi mi, 24 katli pastayi mi yoksa kendisini mi  
kastettigini anlayamamisti.  
Misafirler bu sözlere alkisla karsilik verdiler. Oglanlardan biriyse armut agacina bir havai  
fisek firlatti. Jorün de ayaga kalkip Jörgen'i sandalyesinden çekistirmeye basladi. O da buna  
izin verdi ve çok geçmeden çimenlerin üzerinde öpüsmeye basladilar. Sonra çimlerin üzerinde  
yuvarlana yuvarlana bögürtlen çaliliklarina daldilar.  
Ekonomi danismani:  
- Günümüzde inisiyatifi kadinlar ele aliyor, dedi ve ayaga kalkip çaliliklarin oraya giderek  
durumu yakindan izlemeye koyuldu. Bunun üzerine herkes ayaga kalkip onun yaptigini yapti.  
Yalnizca Alberto ile Sofi masada oturmayi sürdürdüler. Çok geçmeden tüm misafirler Jorün'le  
Jörgen'in etrafinda yarim ay seklinde toplanmislar, onlar da bu arada masum öpüsmeleri  
birakip birbirlerinin vücutla-riyla oynasmaya baslamislardi.  
Pek gururlu sayilamayacak bir sesle Bayan Ingebrigtsen:  
- Yapilacak bir sey yok sanirim, dedi. Kocasi da buna:  
- Soy soyu izler, diyerek eklemede bulundu. Kendince bu çok isabetli sözlere bir tepki  
alamayinca:  
- Buna yapilacak bir sey yoktur, diye ekledi.  
Sofi oturdugu yerden Jörgen'in Jorün'ün üzerine otlar bulasmis bluzunun dügmelerini açmaya  
çalistigini gördü. Jorün'ün eli de Jörgen'in pantalonunun kemerindeydi.  
- Dikkat edin çocuklar, üsüteceksiniz! dedi Bayan Ingebrigtsen. Sofi pes etmis bir halde  
Alberto'ya bakti.  
- Her sey sandigimdan hizli cereyan ediyor, dedi Alberto. - Bir an önce buradan ayrilmaya  
bakmaliyiz. Kisa bir konusma yaparak sira-  
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mi savayim.  
Bunu üzerine Sofi ellerini çirpti:  
- Gelip yerlerinize oturur musunuz lütfen? Alberto konusma yapacak.  
Jorün'le Jörgen'in disinda herkes gelip masaya oturdu.  



 
- Gerçekten bir konusma mi yapacaksiniz? Ne büyük bir incelik! dedi Helene Amundsen.  
• Ilginize tesekkür ederim.  
- Yürüyüs yapmaktan hoslamyormussunuz, öyle mi? Insanin formda kalmasi için son derece  
önemli bir sey bu. Hele köpeginizle yürüyüs yapmaniz çok hos. Köpeginizin adi Hermes'di,  
degil mi?  
Alberto ayaga kalkip kahve fincanini çinlatti:  
- Sevgili Sofi! diye basladi sözlerine. - Bu felsefi bir parti oldugu için ben de felsefi bir  
konusma yapmayi düsündüm.  
Daha ancak bu sözleri söylemisti ki misafirlerden kuvvetli bir alkis yükseldi.  
- Bu vidalari gevsemis partide bir parça mantikli olmanin zamani geldi sanirim. Ama yine de  
Sofi'nin yasgününü kutlamak istiyorum tabii.  
Alberto sözlerini henüz tamamlamisti ki gürültüyle yaklasan bir uçak sesi duyuldu. Uçak  
alçaldikça alca Idi ve bahçenin iyice üzerine geldi. Uçagin arkasinda üzerinde "15. yasgünün  
kutlu olsun!" yazili bir pankart asiliydi.  
Bu daha da siddetli bir alkisa neden oldu.  
- Görüyorsunuz, dedi Bayan Amundsen, bu adam havai fisek firlatmanin çok ötesinde seyler  
de yapabiliyor.  
- Tesekkürler, dedi Alberto, bu yalnizca bir ayrinti. Sofi ile ben son haftalarda felsefi bir  
arastirma yürüttük. Simdi sizlere bu arastirmanin sonucunu bildirecegiz. Size varolusumuzun  
en derin sirrini açacagiz.  
Ortalik sessizlesmis, yalnizca kuslarin sesleri duyulur olmustu. Bir de çalilardan gelen  
hisirtilar... Sofi:  
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- Devam et, dedi.  
- Ilk Yunan filozoflarindan günümüze dek gelen bu derin arastirmanin sonucunda, bizlerin  
Lübnan'da görev yapan bir Binbasinin aklinda varoldugunu anladik. Bu adam su anda  
Lübnan'da Birlesmis Milletler gözlemcisi olarak görev yapmakta ve ayni zamanda 
Lillesand'daki  
kizina bizi anlatan bir kitap yazmis durumda. Kizinin Adi Hilde Möller Knag ve  
15. yasgününü Sofi'yle ayni günde kutladi. Bizim hakkimizdaki bu kitabi, 15 Haziran sabahi  
uyandiginda masasinin üzerinde buldu. Aslinda bu bir kitap degil de büyük bir dosyaydi. Su  
anda da elleriyle yokladiginda dosyanin sonuna yaklasmakta oldugunu anliyor.  
Masanin etrafinda sinirli bir hareketlilik baslamisti.  



 
- Yani bizler Hilde Möller Knag'a eglence olsun diye variz. Babasi bizi kizina verdigi felsefe  
dersleri için bir tür arka plan olarak kullaniyor. Yani örnegin su kapida duran Mercedes'in  
aslinda bes kurusluk degeri yok. Bu yalnizca bir ayrinti. Böyle beyaz Mercedes'ler, su an  
günesten korunmak için bir palmiye agacinin altina oturmus olan Binbasinin kafasinda  
turlamakta aslinda. Bu arada Lübnan'da havalarin su sira oldukça sicak oldugunu belirtmek  
gerek.  
- Saçmalik! diye parladi ekonomi danismani. - Hayatimda böyle saçmalik duymadim!  
- Herkes istedigini söyleyebilir tabii, dedi Alberto ve sözlerine devam etti:  
- Ama esas saçmalik bu partinin ta kendisi. Bu partideki tek mantikli sey de bu konusma.  
Ekonomi danismani bu kez ayaga kalkip konusmaya basladi:  
- Burada bir adam islerini elinden geldigince basarili bir sekilde yürütmeye, ayrica gelecegini  
sigortalamaya çalisiyor. Sonra çok bilmis biri çikip onun tüm bu çabalarini bir takim "felsefi"  
iddialarla yok etmeye kalkiyor. Olacak sey degil dogrusu!  
Alberto basini "evet" anlaminda sallayarak:  
- Böylesi felsefi çikarimlara karsi hiçbir sigorta islemez elbette.  
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Bunlar dogal felaketlerden de beterdir sayin Bay ekonomi danismani! Ve de bildiginiz gibi  
sigortalar dogal felaketlerden ugranan zararlari karsilamaz.  
- Ama bunun dogal bir felaket oldugunu da nerden çikariyorsunuz?  
- Haklisiniz. Bu dogal degil varolussal bir felaket. Çalilarin oraya bir baksaniz ne demek  
istedigimi anlarsiniz. Insan tüm varolus temelinin bir anda ortadan yokolmayacagim garanti  
altina alamaz. Tipki günesin bir an gelip sönmeyeceginin de garantisi olmadigi gibi.  
- Buna daha ne kadar dayanmak zorundayiz sence? diye karisina sordu Jorün'ün babasi.  
Karisi ve Sofi'nin annesi bu soruya baslarini sallayarak karsilik  
verdiler:  
- Yazik! dedi Sofi'nin annesi. - Üstelik hiçbir masraftan da kaçinmamistik.  
Gençlerse Alberto'yu ilgiyle dinlemeye devam ediyorlardi. Zaten her zaman gençlerdir yeni  
fikirlere açik olan. Sari, kivircik saçli, gözlüklü bir oglan:  
- Biz devam etmenizi istiyoruz bayim, dedi.  



 
- Sagolun ama söyleyecek pek fazla sey yok aslinda. Insan bir baskasinin bilincinde  
yasadigini, yalnizca bir hayal ürünü oldugunu anlamissa yapacak tek seyi vardir: susmak.  
Ancak yine de siz gençlere felsefe tarihi üzerine bir kurs almanizi hararetle öneririm. Böylece  
içinde yasadiginiz dünyayi elestirel bir tutum içinde algilayabil-me sansiniz olur. Bu, sizden  
önceki kusaklarin degerlerine karsi elestirel olabilmeyi de içerir. Sof i'ye ögretmeye çalistigim  
en önemli sey de buydu. Hegel'e göre elestirel olmak olumsuz olmakla ayni  
seydi.  
Ekonomi danismani hâlâ ayaktaydi. Parmaklarini sinirli sinirli  
oynatiyordu masanin üzerinde:  
- Bu kiskirtici, okulun, kilisenin ve bizlerin çocuklarimiz üzerinde kurmaya çalistigi tüm  
saglikli degerleri yok etmeye çalisiyor. Oy-  
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sa gelecek çocuklarimizindir. Bir gün gelip bizim mallarimiza onlar sahip olacaklar. Bu adam  
bu partiden derhal ayrilmadigi takdirde aile avukatimizi arayacagim. O ne yapacagini bilir.  
- Ne yaparsaniz yapin, hiçbir önemi yok. Çünkü siz de bir hayal ürünü olmaktan öte bir sey  
degilsiniz. Ayrica Sofi ile ben zaten birazdan buradan ayrilacagiz. Çünkü felsefe kursu  
yalnizca kuramsal degil, ayni zamanda somut olarak isimize yarayacak bir projeydi. Zamani  
gelince ortadan yokolacagiz. Bu sekilde Binbasinin bilincinden de kaybolacagiz.  
Helene Amundsen Sofi'.yi kolundan tutup:  
- Beni birakmayi düsünmüyorsun, degil mi Sofi? diye sordu. Sofi annesine sarilip Alberto'ya:  
- Annem çok üzülecek... dedi.  
- Hayir, hayir! Tüm ögrendiklerini hatirlasana. Annen, Kirmizi Baslikli Kiz'm büyükannesine  
götürdügü sepet dolusu yiyecek kadar tatli ve iyi bir kadin. Ve olsa olsa biraz önce kutlama  
numaralari yapmak için benzine ihtiyaci olan uçak kadar üzgün olabilir bu durumdan.  
- Sanirim ne demek istedigini anliyorum, dedi Sofi ve annesine döndü:  
- Alberto'nun dedigi gibi yapmaliyim anne. Hem zaten bir gün gelip evden ayrilacaktim nasil  
olsa.  
- Seni özleyecegim, dedi annesi. - Ama bu gökyüzünden öte bir gökyüzü varsa uç  
uçabildigince! Govinda'ya iyi bakacagima söz veriyorum. Günde bir tane mi yoksa iki salata  
yapragi mi veriliyordu sahi?  
Alberto elini Sofi'nin annesinin omzuna koydu.  



 
- Bizi ne siz ne de baskasi özleyecek. Nedeni de çok basit. Çünkü aslinda sizler yoksunuz.  
Böyle olunca da bizi özleyebilmeniz mümkün olamaz.  
- Bu simdiye dek bana yapilmis en büyük hakaret! diye parladi Bayan Ingebrigtsen.  
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Ekonomi danismani basini salladi:  
- En azindan hakaret suçundan içeri attirabiliriz bunu. Bence bu adam ayni zamanda bir  
komünist. Elimizde ne varsa almak istiyor. Alçak!.. Düzenbaz!..  
Alberto da ekonomi danismani da yerlerine oturdular. Ekonomi danismaninin yüzü hiddetten  
kipkirmizi olmustu. Bu arada Jorün'le Jörgen de gelip oturdular. Üstleri baslari kirismis ve  
tozlanmisti. Jorün'ün sari saçlari toz toprak içindeydi.  
- Anne, bir çocugum olacak! dedi Jorün.  
- Olabilir, ama eve gidene dek beklesen iyi olur. Ekonomi danismani karisini destekledi:  
- Beklesin ya! Bu aksam vaftiz filan yapmaya kalkarsa kendisi halleder!  
Alberto ciddi bakislarla Sof i'ye bakti ve:  
- Zamani geldil dedi.  
- Gitmeden kahveleri olsun servis yapamaz misin? diye sordu Sofi'nin annesi.  
- Tabii anne, hemen.  
Sofi masada duran termosu alip mutfaga gitti. Kahve makinesinde kahvenin süzülmesini  
beklerken kuslara ve baliklara yemeklerini verdi. Banyoya gidip Govinda'nin önüne bir salata  
yapragi birakti. Kedisi ortalikta yoktu. Yine de koca bir konserve kutusu kedi mamasi açip  
derin bir kaba koydu. Gözlerinin dolmaya basladigini hissediyordu.  
Bahçeye döndügünde ortaligin bir 15. yasgünü partisinden çok bir ilkokul bahçesini  
andirdigini gördü. Gazoz siselerinin çogu masanin üzerinde devrilmis, masa örtüsünün  
üzerine çikolatali pasta bulasmis, üzümlü çöreklerin oldugu kap yere yuvarlanmisti. Tam Sofi  
geldigi sirada, çocuklardan birinin yas pastanin içine koydugu havai fisek gürültüyle patladi  
ve pasta parçalari havalarda uçusup masanin ve misafirlerin üzerine kondu. Olan en çok da  
Bayan Ingeb-rigtsen'in kirmizi pantolonuna oldu.  
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Isin en ilginç yani hiç kimsenin olan bitene aldirmamasiydi. Jorün önce elindeki kocaman  
çikolatali pasta dilimini Jörgen'in yüzüne sürmüs, hemen ardindan da yüzünü yalamaya  
baslamisti.  
Sofi'nin annesiyle Alberto digerlerinden biraz uzakta salincaga oturmuslardi. Sofi'ye el  
salladilar.  
- Demek sonunda Alberto ile basbasa kalip konusabildiniz anne, dedi Sofi.  
• Çok hakliymissin, dedi annesi. - Alberto harika bir insan. Seni onun koruyucu kollarina  
birakiyorum.  
Sofi ikisinin arasina oturdu.  
Çocuklardan ikisi çatiya çikmayi basarmislardi. Kizlardan biri ortalikta dolasip elindeki saç  
tokasiyla balonlari patlatiyordu. Bu arada mopediyle davetsiz bir misafir de gelmisti.  
Mopedinin arkasinda koca bir kasa birayla bir viski sisesi vardi. Bir takim heveslilerin  
yardimiyla kasa bahçeye getirildi.  
Bu arada ekonomi danismani ayaga kalkip ellerini çirpti ve:  
- Oyun oynamaya ne dersiniz, çocuklar? diye sordu.  
Bira siselerinden birini aldi, içindekini bosaltti ve bos siseyi yere, çimenlerin ortasina koydu.  
Sonra masaya gidip pastanin en altindaki bes halkayi aldi ve çocuklara halkalarin siseye nasil  
geçirilecegini gösterdi.  
- Son çirpinislar, dedi Alberto. - Binbasi son noktasini koymadan ve Hilde dosyasini  
kapatmadan, hemen simdi buradan kurtulmaliyiz.  
- Tüm bunlari yalniz basina toplamak zorunda kalacaksin annecigim, dedi Sofi.  
- Hiç önemli degil yavrum. Hem bu sana göre bir hayat degil zaten. Alberto sana daha iyi bir  
hayat verebilirse, bu beni her seyden Çok mutlu edecektir. Sahi, beyaz bir ati mi var demistin?  
Sofi bahçeye bir bakti. Taninmayacak hale gelmisti gerçekten. Çimenlerin üstü siseler, tavuk  
kemikleri, çörek ve balonlarla doluydu.  
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- Bir zamanlar burasi benim küçük cennetimdi, dedi Sofi.  
- Ve simdi cennetten ayrilma zamani geldi, diye yanitladi Alberto.  
Çocuklardan biri beyaz Mercedes'e oturmustu. Bir anda gaza basmasiyla arabanin bahçe  
kapisini yere yikarak son sürat bahçeye girmesi bir oldu.  



 
Sofi kuvvetle kolundan Geçit'e dogru çekildigini hissetti. Ve Alberto'nun sesini duydu:  
- Simdi!  
O anda beyaz Mercedes bir elma agacina çarparak durdu. Agaçtaki ham elmalar sapir sapir  
yerlere döküldüler.  
- Bu kadari da çok fazla! diye bagirdi ekonomi danismani. - Hemen zararimin karsilanmasini  
talep ediyorum.  
Bu kez de karisi onu destekliyordu:  
- Hepsi bu ahlaksiz adam yüzünden! Nerede o?  
- Sanki yer yarilip yerin dibine girdiler, derken Helene Amund-sen'in sesi oldukça gururlu  
çikiyordu.  
Ayaga kalkti, üstü darmadagin olmus uzun masaya gidip felsefi bahçe partisinden arta  
kalanlari toparlamaya basladi ve:  
- Bir kahve daha isteyen var mi? diye sordu.  
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... ayni anda ses veren birden çok ezgi...  
Hilde yataginda dogruldu. Sofi ile Alberto'nun öyküsü burda bitiyordu. Iyi de neler olmustu  
sahiden?  
Babasi neden bu son bölümü yazmisti? Yalnizca Sofi'nin dünyasindaki gücünü göstermek için  
mi?  
Düsünceli düsünceli banyoya gidip giyindi. Kahvaltisini çabucak ettikten sonra bahçeye çikip  
salincaga oturdu.  
Tüm partideki tek mantikli seyin Alberto'nun konusmasi oldugu konusunda Alberto'ya  
katiliyordu. Babasi Hilde'nin dünyasinin da Sofi'nin bahçe partisi kadar karmakarisik  
oldugunu mu söylemek istiyordu yoksa? Yoksa onun da dünyasi sonunda darmadagin mi  
olacakti?  
Ya Sofi ile Alberto? Onlarin gizli planlarina ne olmustu? Bundan gerisini Hilde mi yazacakti?  
Yoksa onlar öyküden kurtulmayi sonunda basarmislar miydi? Ya simdi neredeydiler?  
Birden bir seyi anladi: Sofi ile Alberto öyküden kurtulmayi basarmislarsa onlara ne oldugunu  
bu dosyada bulamayacagi gün gibi ortadaydi. Çünkü burada yazili olan her sey babasinin çok  
iyi bilerek öyküsüne koydugu seylerdi.  



 
Acaba her sey satir aralarinda mi gizliydi? Bir ara bundan sözediliyordu kitapta. Burada,  
salincakta oturmus dururken Hilde kitabi bir iki kez daha okumasi gerektigini anladi.  
Beyaz Mercedes'in bahçeye daldigi an Alberto Sofi'yi kolundan kapip Geçit'e sürükledi.  
Buradan ormana dalip Binbasinin Evi'ne  
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kostular.  
- Daha hizli! diye bagirdi Alberto. - Binbasi bizi aramayi akil etmeden önce olmali her sey.  
- Artik Binbasinin görüs açisinin disinda miyiz? -Hayir, ama tam sinirdayiz.  
Gölü kayikla geçip Binbasinin Evi'ne geldiler. Alberto bodruma giden merdivenlerin kapisini  
açti. Sofi'yi merdivenlere dogru Iteledi ve sonra her sey kapkaranlik oldu.  
Bunu izleyen günlerde Hilde kendi plani üzerinde çalisti. Kopenhag'daki Anne Kvamsdal'a  
birkaç mektup daha yazdi, birkaç kez de telefon etti. Lillesand'daki arkadaslarindan da yardim  
istedi. Neredeyse sinifinin yansi planina katilmis bulunuyordu.  
Ara sira "Sofi'nin Dünyasindan bölümler okudu. Bu, bir kere okumakla bitirilecek bir öykü  
degildi. Okudukça Sofi ile Alberto'nun bahçe partisinden yokolduktan sonra baslarina neler  
gelmis olabilecegine dair yeni fikirler geliyordu aklina.  
23 Haziran Cumartesi günü dokuz siralarinda uyandi. Babasi Lübnan'daki kamplarindan  
ayrilmis olmaliydi. Artik beklemekten baska yapacak bir sey yoktu. Babasinin bu son günü  
dakikasi dakikasina planlanmisti.  
Öglene dek annesiyle birlikte ertesi güne hazirlik yaptilar. Hilde, Sofiyle annesinin bu güne  
nasil hazirlik yaptiklarini düsünmeden edemiyordu. Ama onlar bunu yapmis bitirmisti, degil  
mi? Yoksa bu islerle onlar da su anda mi ugrasiyorlardi?  
Sofi ile Alberto, cephesi kötü görünüslü havalandirma borulariyla kapli iki büyük binanin  
önündeki çimenlerde oturuyorlardi. Binalardan birinden elinde kahverengi çanta tutan bir  
oglanla, kirmizi askili çanta tasiyan bir kiz çiktilar. Arkadaki küçük yoldan bir  
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araba geçti.  
- Neler oldu? diye sordu Sofi.  
- Basardik!  
- Simdi neredeyiz peki?  



 
- Burasinin adi Binbasinin Evi.  
- Binbasinin Evi mi? Ama...  
- Oslo'da bir semt burasi.  
- Emin misin?  
- Kesinlikle. Bu binanin adi "Chateau Neuf" ve "yeni saray" anlamina geliyor. Burada müzik  
ögretimi yapiliyor. Öteki bina da "Ilahiyat Fakültesi". Burada da din egitimi veriliyor. Daha  
arkadaki su yüksek binalarda da dogal bilimler, edebiyat ve felsefe ögretimi yapililiyor.  
- Simdi biz Hilde'nin kitabinin ve Binbasinin denetiminin tamamen disinda miyiz?  
- Evet. Bizi burada asla bulamaz.  
- Peki ormanda kosarken neredeydik?  
- Binbasi ekonomi danismaninin arabasini elma agacina çarptirirken biz Geçit'e saklandik. O  
sirada henüz embriyo asama-sindaydik. Hem yeni hem de eski dünyaya aittik. Binbasi bizim o  
sirada oraya saklanacagimizi asla akil edemezdi.  
- Neden?  
- Akil edebilseydi bizi o kadar rahat birakmazdi. Her sey bir rüya gibi olup bitti. Ya da belki  
de o da oyunun içersindeydi.  
- Ne demek istiyorsun?  
- Beyaz Mercedes'i çalistiran oydu. Belki de olup bitenlerden öyle yorgun düsmüstü ki bizi  
gözden kaybetmek için aslinda kendisi çabaladi...  
Oglanla kiz simdi iyice yanlarina gelmisti. Sofi, orada kendinden oldukça yasli bir adamla  
oturmaktan biraz utanmisti. Ayrica Alberto'nu söylediklerini bir sekilde dogrulamak istiyordu.  
Ayaga kalkip onlara kostu ve:  
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- Affedersiniz. Bu semtin adi ne acaba? dedi.  
Onlarsa onu ne görmüs ne de söylediklerini duymus gibi davrandilar.  
Sofi kizip tekrar arkalarindan kostu ve:  
- Bir soruya cevap vermek o kadar güç bir sey olmasa gerek! dedi.  



 
Genç adam kiza hararetle bir seyler anlatmakla mesguldü:  
- Kontrpuantik kompozisyonlarda iki boyut vardir: yatay ya da ezgisel, ve düsey ya da  
armonik. Burada birden çok ezginin ayni anda ses vermesi söz konusudur...  
- Sözünüzü kestigim için özür dilerim ama...  
- Bu ezgiler bir arada çikardiklari sesten bagimsiz olarak birbirlerini en iyi tamamlayacak  
biçimde bir araya getirilirler. Tabii burada uyum da çok önemlidir. Iste buna kontrpuan  
diyoruz. Bu sözcük aslinda "notaya karsilik nota" anlamina gelmektedir.  
Olacak is degildi! Ne sagir ne de kördüler oysa. Üçüncü kez deneyip tam karsilarina dikildi.  
Ama onu kenara itip geçtiler.  
- Rüzgar çikti galiba, dedi kiz. Sofi Alberto'ya dönüp:  
- Beni duymuyorlar! dedi ve bunu der demez Hilde ve kolyesini gördügü rüyasini hatirladi.  
- Evet, dedi Alberto. - Bu da bizim ödememiz gereken bedel. Bir kitaptan kurtulmus olan  
bizler kitabin yazariyla tamamen ayni konumda olmayi bekleyemeyiz. Ama iste buradayiz.  
Ve su andan sonra felsefi bahçe partisinde oldugumuzdan bir gün daha yaslanmayacagiz.  
- Çevremizdeki insanlarla hiçbir zaman iliski kuramayacak miyiz yani?  
- Gerçek bir filozof hiçbir zaman "hiçbir zaman" demez. Saatin var mi?  
- Saat sekiz.  
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- Evet, bu Kaptan Viraji'ndan ayrildigimiz saat.  
- Hilde'nin babasi Lübnan'dan bugün dönüyor.  
- Evet, bu yüzden acele etmemiz gerek.  
- Ne demek istiyorsun?  
- Binbasinin Bjerkely'e gelisini görmek istemiyor musun?  
- Tabii, ama...  
- Hadi gel öyleyse!  
Sehir merkezine dogru yürümeye basladilar. Insanlarla karsilastilar, ama herkes onlara hava  
civa muamelesi yapiyordu.  



 
Yolun kenarinda arabalar parketmisti. Alberto birden üstü açik kirmizi bir arabanin yaninda  
durup:  
- Sanirim bunu kullanabiliriz, dedi. Ama önce bunun bizim arabamiz oldugundan emin  
olmamiz gerek.  
- Hiçbir sey anlamiyorum.  
- Anlatayim: Herhangi bir insana ait bir arabayi alamayiz, degil mi? Üstelik sence söförsüz bir  
araba gördüklerinde ne der insanlar? Zaten bizim de böyle bir arabayi sürebilecegimizi hiç  
sanmam.  
- Bu spor arabanin özelligi ne peki?  
- Bu arabayi eski bir filmde gördüm saniyorum.  
- Kusura bakma ama bu esrarengiz laflardan hiçbir sey anlamiyorum.  
- Bu, hayal ürünü bir araba Sofi. Tipki bizim gibi. Diger insanlarsa bu arabanin yerinde  
yalnizca bir bosluk görüyorlar. Ama iste öncelikle bundan emin olmaliyiz.  
Durup beklediler. Bir süre sonra kaldirimdan bisikletle bir oglan gelip arabanin oldugu yerden  
yola indi ve yoluna devam etti.  
- Gördün mü? Iste bu bizim arabamiz! Alberto sag kapiyi açti ve:  
- Buyurunuz! diyerek Sofi'yi arabaya davet etti.  
Kendisi de direksiyona oturdu. Kontak anahtarini döndürdü ve araba çalismaya basladi.  
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Önce Kilise Caddesi'nden geçip sonra Drammen Yolu'na çik-tilar. Lysaker ve Sandvika'dan  
geçtiler. Özellikle Drammen'den sonra 24 Haziran vesilesiyle yakilmis pek çok ates gördüler.  
- Yazin tam ortasi, Sofi. Ne harika, degil mi?  
- Arabada da ne güzel esiyor. Bizi simdi kimse göremiyor mu gerçekten?  
- Yalnizca bizim gibi olanlar görebiliyor. Belki bunlardan bazi-siyla karsilasiriz, kim bilir?  
Saat kaç?  
- Sekiz buçuk.  
- Öyleyse biraz hizlanmamiz gerekiyor. Su koca kamyonun arkasindan kurtulmaliyiz en  
azindan.  



 
Böyle deyip koca bir misir tarlasina daldilar. Sofi arkasina dönüp baktiginda üzerinden  
geçtikleri misirlarin yana yatmis oldugunu gördü. Alberto:  
- Yarin baktiklarinda, "dün kuvvetli bir rüzgar esmis olmali" diyecekler... dedi.  
Binbasi Albert Knag, 23 Haziran günü saat dört buçukta Kastrup Havalimani'na indi. Çok  
uzun bir gün olmustu bu. Yolun son kismim Roma'dan uçakla gelmisti.  
Pasaport kontrolünü, üzerinde tasimaktan hep gurur duydugu BM üniformasi içinde geçti. Bu  
haliyle yalnizca kendini ya da yalnizca kendi ülkesini degil, uluslararasi bir düzeni, tüm  
dünyayi kapsayan yüz yillik bir gelenegi temsil ediyordu.  
Yalnizca küçük bir çanta tasiyordu omuzunda. Bagajlarinin geri kalanini Roma'da uçaga  
teslim etmisti. Kirmizi pasaportunu söyle bir sallamasi yetmisti.  
"Nothing to declare" yazili kapidan geçti.  
Kristiansand'a giden uçagin kalkmasina daha üç saat vardi. Önce havaalanindaki  
dükkânlardan ailesine birkaç küçük hediye aldi. Hilde'ye hayatinin asil en büyük hediye-  
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sini iki hafta kadar önce göndermisti. Marit bu hediyeyi sabah uyaninca bulsun diye Hilde'nin  
basucundaki masaya koyacakti. Hilde'yle yasgünündeki o geç telefon konusmasindan bu yana  
bir daha konusmamisti.  
Albert Norveççe birkaç gazete alip bara oturdu ve bir kahve ismarladi. Ancak gazetenin  
basliklarina bakmisti ki hoparlörden gelen sesi duydu:  
"Dikkat, dikkat! Sayin Albert Knag. Sayin Albert Knag. Lütfen SAS enformasyon gisesine  
geliniz."  
Bu da neydi ki? Sirtindan asagi soguk terler indigini hissetti. Tekrar Lübnan'da göreve mi  
çagiriliyordu acaba? Yoksa evde bir terslik mi vardi?  
Hemen enformasyon gisesine kostu:  
- Ben Albert Knag.  
- Buyrun. Size acele bir haber var.  
Albert Knag kendisine uzatilan zarfi hemen açti. Zarfin içinde yine bir zarf vardi. Üzerinde:  
"Binbasi Albert Knag, Kastrup Havalimani SAS enformasyon gisesi eliyle, Kopenhag."  
yaziyordu.  
Heyecanlanmis bir halde küçük zarfi da açti. Içinde küçük bir kâgit vardi:  



 
Sevgili babacigim. Lübnan'dan hosgeldin. Gördügün gibi eve gelmeni dahi bekleyemiyorum.  
Sana hoparlörden seslenmek zorunda kaldigim için özür dilerim. En kolayi buydu. NOT. Ne  
yazik ki ekonomi danismani in-gebrigtsen çalinmis bir Mercedes için tazminat davasi açmis  
bulunuyor. NOT. NOT. Geldiginde beni muhtemelen bahçede oturuyor bulacaksin. Ama belki  
bundan önce de yine haberlesebiliriz. NOT. NOT. NOT. Bahçede uzun süre kalmak artik beni  
korkutuyor. Bu tip yerlerde yer yarilip yerin dibine geçmek çok kolay çünkü. Sev-  
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giler... Gelisini planlamak için bir sürü vakti olmus olan Hilde.  
Binbasi Albert Knag önce bir gülümsedi. Ama sonra bu sekilde yönetilmekten rahatsizlik  
duydu. O her zaman kendi varolusunu kendi denetleyebilen bir kisi olmustu. Lillesand'da-ki  
küçücük kizi tutmus onun Kastrup Havalimani'ndaki hareketlerini denetliyordu ha! Peki nasil  
yapabiliyordu bunu?  
Zarfi iç ceplerinden birine koyup havaalanindaki iki yani dükkanli koridorlarda yürümeye  
koyuldu. Danimarka yiyecekleri satan bir dükkâna girmek üzereydi ki dükkânin camina  
yapistirilmis bir baska zarf gördü. Zarfin üzerinde kalin ispirtolu kalemle BINBASI KNAG  
diye yaziliydi. Albert zarfi alip açti:  
Kastrup Havalimani'ndaki Danimarka Dükkâni eliyle Binbasi Albert Knag'a mesaj. Sevgili  
babacigim. Lütfen benim için büyük, tercihan iki kiloluk bir Danimarka salami alir misin?  
Annemin de konyak sosisi hosuna gider sanirim. NOT. Limfjord havyarina da hayir demem  
dogrusu. Sevgiler... Hilde.  
Albert etrafina bakindi. Hilde buralarda olmasindi sakin? Marit babasini karsilamasi için onu  
buraya yollamis olabilir miydi? Çünkü bu Hilde'nin el yazisiydi...  
Birlesmis Milletler gözlemcisi bir anda gözlenildigi duygusuna kapildi. Sanki birisi tüm  
yaptiklarim uzaktan denetliyordu. Kendini küçük bir çocugun elindeki oyuncak bir bebek gibi  
hissediyordu.  
Dükkâna girip iki kiloluk bir salam, bir konyak sosisi ve üç kutu Limfjord havyan aldi. Sonra  
yürümeye devam etti. Hilde'ye bir de dogru dürüst bir yasgünü hediyesi vermek  
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istiyordu. Bir hesap makinasi mi alsaydi acaba? Yoksa küçük bir seyahat radyosu mu? Evet,  
evet. Radyo çok iyi fikirdi.  
Elektrikli aletler satan dükkâna geldiginde burada da cama bir zarf yapistirilmis oldugunu  
gördü. Zarfin üzerinde "Kastrup Havalimani'ndaki en ilginç dükkân eliyle Binbasi Albert  
Knag" diye yaziyordu. Zarfin içindeki beyaz kâgitta sunlar yaziliydi:  



 
Sevgili babacigim. Soft babasindan aldigi o cömert yasgünü hediyesi, FM radyolu mini  
televizyon için sana tesekkür etmemi istedi. Çok harika bir seydi ama öte yandan bu yalnizca  
bir ayrintiydi. Ancak belirtmeliyim ki ayrintilara ben de Sofi kadar düskünüm. NOT. Henüz  
gitmemis olabilirsin diye söylüyorum; yiyecek seyler satan dükkânda ve içkiyle sigara satan  
dükkânda da notlar bulacaksin. NOT. NOT. Yasgünümde gelen paralar 350 kronu buldu.  
Mini televizyonun bir kismini da ben bu paralarla karsilayabilirim. Sevgiler... Çoktan hindiyi  
doldurup Waldorf salatasini hazirlamis olan Hilde.  
Mini televizyonun fiyati 985 Danimarka kronuydu. Kizinin direktifleriyle oradan oraya  
yöneltilen Albert Knag'in duygulariyla karsilastirildiginda bu gerçekten yalnizca bir  
ayrintiydi. Kizi burda miydi, degil miydi?  
O andan sonra gittigi her yere dikkatle bakmaya basladi. Kendini ayni anda hem bir casus  
hem de bir kukla gibi hissediyordu. Insani özgürlügü elinden mi aliniyordu yoksa?  
Içki ve sigara satilan duty-free dükkâna da gitmesi gerekiyordu artik. Burada da ismi yazili  
olan bir zarf vardi. Tüm havalimani kendisinin imleç oldugu bir bilgisayar oyunuydu sanki.  
Kâgitta sunlar yaziliydi:  
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Kastrup'daki büyük duty-free dükkâni eliyle Bibasi Knag. Benim buradan tüm istedigim, bir  
paket sakizli seker ve birkaç kutu Anthon Berg badem ezmeli çikolata. Unutma ki bunlar  
Norveç'te çok daha pahali! Hatirlayabildigim kadariyla annem de Campari sever. NOT. Eve  
gelene dek tüm antenlerin açik durmali. Bu önemli mesajlari kaçirmak istemezsin, degil mi?  
Sevgiler... Senden çok sey ögrenmis kizin Hilde.  
Albert pes etmis bir tavirla içini çekti ve dükkândan kendisine ismarlananlari aldi. Elinde üç  
torba ve omzunda çantasiyla uçagin kalkacagi 28 numarali çikis kapisina yöneldi. Baska  
mesaj da varsin olsundu. Bunlarin hepsini arayacak hali  
yoktu ya!  
Ama 28 numarali kapinin hemen yanindaki bir sütunda da beyaz bir zarf asiliydi: "Binbasi  
Knag. Kastrup Havalimani, kapi 28". Bu da Hilde'nin yazisiydi ama sanki kapi numarasini bir  
baskasi yazmisti. Yine de bunu kesin olarak söylemek olanaksizdi, çünkü ne de olsa  
insanlarin yazisini sayilardan tanimak pek kolay degildi.  
Arkasi genis bir duvara sabitlenmis olan koltuklardan birine oturdu. Torbalar hâlâ elindeydi.  
Saga sola kuskuyla bakan bu haliyle gururlu bir binbasidan çok ilk kez tek basina yolculuga  
çikmis küçük bir çocugu andiriyordu. Hilde buradaysa kendisini önce onun görmesi zevkini  
tattirmak istemiyordu ona.  
Yolculari kuskuyla bir bir izlemeye basladi. Kendisini devletin emniyetine göz dikmis bir  
vatan haini gibi hissediyordu. Yolculari içeri almaya basladiklari an derin bir nefes aldi.  
Uçaga son binen de o oldu.  
Binis kartini verecegi sirada, giris gisesine yapistirilmis bir zarf daha buldu.  
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Sofi ile Aiberto Brevik köprüsünü ve Kragerö girisini arkalarinda birakmislardi.  
- 180'le gidiyorsun, dedi Sofi.  
- Saat 9'a geliyor. Binbasinin Kjevik Havalimam'na inmesine bir sey kalmadi. Hem nasilsa  
bizi asiri süratten filan durduramazlar.  
- Ya çarpisacak olursak?  
- Siradan bir arabayla çarpisirsak hiçbir sey olmaz. Ama bizimki gibi bir arabayla çarpisma  
konusunda...  
- Evet?  
- Iste o zaman dikkatli olmamiz gerek. Biraz önce Uçan Oto-mobil'i geçtigimizi gördün mü?  
- Hayir.  
- Vestfold'da bir yerde park etmis duruyordu.  
- Su önümüzdeki turist otobüsünü geçmek pek kolay olmayacak. Üstelik sagimiz solumuz da  
orman.  
- Hiç sorun degil Sofi. Artik bunu senin de bilmen gerek. Böyle dedikten sonra arabayla  
ormana dalip sik agaçlarin  
arasindan sürmeye devam ettiler. Sofi derin bir nefes aldi.  
- Beni korkuttun.  
- Korkma, biz çelik bir duvarin içinden bile geçebiliriz.  
„ - Yani biz çevremizdeki seylerle karsilastirildiginda içi bos ruhlardan baska bir sey degiliz,  
öyle mi?  
- Hayir, hayir. Her seyi ters yüz etmis oluyorsun böyle diyerek. Asil çevremizdeki her sey  
bizim için içi bos bir masaldan ibaret.  
- Bununla ne demek istedigini biraz açman gerek.  
- Öyleyse iyi dinle. Ruhun su buharindan bile daha "bos" bir sey olduguna inanilir. Oysa  
gerçek bunun tam tersidir. Ruh, buzdan bile antta yogundur  
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- Bunu hiç düsünmemistim.  
- O halde sana bir öykü anlatayim. Bir zamanlar meleklere inanmayan bir adam varmis. Bir  
gün ormanda agaç keserken yanina bir melek gelivermis.  
- Sonra?  
- Bir süre beraber yürümüsler. Sonunda adam melege dönüp: "Pekâlâ. Meleklerin  
varoldugunu kabul ediyorum. Ama siz bizim gibi gerçek degilsiniz," der. Melek, "Bununla ne  
demek istiyorsun?" diye sorar. Adam cevap verir: "Biraz önce bir kayaya geldigimizde ben  
kayanin yanindan dolasmak zorunda kaldim. Sense kayanin içinden geçtin, gittin. Yolu  
kütükler kapatmisti. Ben kütüklerin üzerinden tirmanip asmak zorunda kaldim. Sense kütük  
yigininin içinden geçip gittin." Melek bu cevaba sasirir ve: "Nasil böyle dersin?" der. "Demin  
bir batakliktan geçerken ikimiz de sisin içinden yürüyüp geçtik. Çünkü her ikimiz de sisten  
daha yogunuz."  
- Gerçekten de öyle...  
- Iste biz de böyleyiz Sofi. Ruhlar çelik kapilardan geçebilirler. Ruhtan olusan bir seyi ne  
tanklar ne de bombardiman uçaklari tahrip edebilir.  
- Bu çok ilginç bir düsünce.  
- Birazdan Risör'e gelecegiz ve Binbasinin Evi'nden yola çikali daha bir saat bile olmadi!  
Ama canim da çok fena kahve çekiyor.  
Söndeled'den hemen önce Fiane'ye geldiklerinde yolun sol kenarinda bir kafeterya gördüler.  
Adi "Sinderella" idi. Alberto buraya sapip arabayi yesilliklere park etti.  
Kafeteryada Sofi içeceklerin durdugu dolabin kapisini açmak istedi ama kapi sanki yerine  
mihlanmis gibi kipirdamiyordu. Alberto da ilerde, arabada buldugu bir kâgit bardaga kahve  
doldurmaya çalisiyordu. Tek yapacagi sey kahve makinesinin dügmesine basmakti ama tüm  
gücünü kullanmakla beraber bunu basa-  
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ramiyordu.  
Yardim isteyen gözlerle kafeteryadaki müsterilere bakti. Kimse aldiris etmeyince öyle yüksek  
bir sesle bagirdi ki Sofi kulaklarini tikamak zorunda kaldi:  
- Kahve istiyorum!  
Hemen ardindan da ne oldugunu anjayip bir kahkaha patlatti:  



 
- Bizi duyamiyorlar ki! Onlarin kafeteryalarinda bir sey yiyip içmemiz olanaksiz.  
Tam disari çikmaya hazirlaniyorlardi ki yasli bir kadinin yerinden kalkip kendilerine dogr.u  
geldigini gördüler. Kadinin üzerinde kipkimizi bir etek, buz mavisi bir hirka ve beyaz bir  
basörtüsü vardi. Kadinin üzerindeki renkler de, hatlari da kafeteryadaki diger kisilerden çok  
daha parlakti.  
Alberto'ya gelip:  
- O ne biçim bagiris öyle ogjum?  
- Özür dilerim efendim.  
- Kahve istedigini söylemistin, degil mi?  
- Evet ama...  
- Surada bizim de küçük bir yerimiz var.  
Kadinin ardindan kafeteryadan çikip arkadaki bir patikaya girdiler. Yürürlerken:  
- Buralarda yenisiniz galiba? diye sordu kadin.  
- Dogrusunu söylemek gerekirse öyle, dedi Alberto.  
- Öyleyse sonsuzluga hosgeldiniz çocuklar!  
- Ya siz?  
- Ben Grimm kardeslerin masallarindan birindenim. Iki yüz yil oluyor asagi yukari. Ya siz  
neredensiniz?  
- Biz bir felsefe kitabindaniz. Ben felsefe ögretmeniyim, Sofi de benim ögrencim.  
- Kih kih. Iste bu yeni bir sey.  
Çok geçmeden agaçlarin arasinda bir meydana çiktilar. Etrafta hos, kahverengi kulübeler  
vardi. Kulübelerin arasindaki bir  
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bahçede kocaman bir ates yakilmisti ve atesin etrafi pek çok renkli kisilikle doluydu. Sofi  
bunlardan çogunu bir bakista tanidi: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Keloglan, Sherlock  
Holmes, Pe-ter Pan ve Pippi Uzunçorap... Kirmizi Baslikli Kiz'la Kül Kedisi de oradaydi.  
Atesin etrafinda adi olmayan ama tanidik pek çok baska karakter de vardi: cüceler, cinler,  
devler, cadilar, melekler ve küçük seytanlar... Sofi'nin gözüne gerçek bir Tirol de ilisti.  
- Ne tantana! diye yorumda bulundu Alberto.  



 
- Bugün 24 Haziran da ondan. Valborg Gecesinden bu yana böyle bir araya gelmemistik. O  
zaman da Almanya'daydik. Bense su an yalnizca ziyaret amaciyla burdayim. Kahve mi  
demistiniz?  
- Evet, lütfen.  
Sofi ancak o zaman evlerin zencefilli çörekler ve sekerden yapilma oldugunu farketti.  
Etraftakiler evlere yaklasip istedikleri parçalari yiyorlardi. Firinci bir kadin da onlarin  
arkasindan evleri tekrar tamir ediyordu. Sofi de bir evden bir parça aldi. Bu simdiye dek  
yedigi en tatli, en güzel seydi.  
Bu arada kadin elinde kahveyle geldi.  
- Çok tesekkürler, dedi Alberto.  
- Misafirlerimiz bunu nasil ödeyecekler bakalim?  
- Ödemek mi?  
- Burada borcumuzu para yerine bir öykü anlatarak öderiz/Sizinki sadece bir kahve oldugu  
için kisacik bir öykü anlatsaniz da olur.  
- Size insanligin o inanilmaz öyküsünü anlatmak isterdik, dedi Alberto. - Ama ne yazik ki çok  
acelemiz var. Borcumuzu bir baska zaman gelip ödeyebilir miyiz?  
- Elbette. Ama neden çok aceleniz var?  
Alberto kisaca nereye yetismeye çalistiklarini anlatti. Kadin dinledikten sonra:  
• Evet, gerçekten de buralarda yeni oldugunuz anlasiliyor. Size tavsiyem bir an önce etten  
kemikten olan bu dünyayla iliskiyi  
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kesmenizdir. Bizler artik buna bagimli degiliz. Biz "görünmeyen insanlar" grubuna dahiliz.  
Biraz sonra Alberto ile Sofi "Sinderella" kafeteryasina geri dönmüsler ve tekrar kirmizi spor  
arabaya binmislerdi. Arabanin hemen yanibasinda bir anne çocugunu isetiyordu.  
Kestirmeden, taslar kayalar üzerinden geçerek çok geçmeden Lillesand'a vardilar.  
Kopenhag'dan kalkan SK 876 uçus numarali uçak 21.35'de Kjevik Havalimani'na indi..Uçak  
Kopenhag'dan kalkmaya hazirlanirken Binbasi giris gisesinde buldugu zarfi açmis,  
içindekileri okumaya baslamisti:  
24 Haziran 1990, Kastrup'da uçus kartini giseye vermekte olan Binbasi Knag'a,.  



 
Sevgili babacigim. Beni Kopenhag'da görecegini sanmis olabilirsin. Oysa benim senin  
hareketlerin üzerindeki denetimim bundan çok daha derinlere uzaniyor. Seni nerede olursan  
ol, görebilirim ben. Çünkü ben yillar, yillar önce büyük büyükanneme sihirli bir ayna satmis  
olan çingene ailesini buldum. Onlardan bir de kristal bir küre aldim. Ve iste örnegin su an  
uçakta yerine oturmus oldugunu görebiliyorum. Unutma ki "fasten seat-belt" yazisi sönene  
dek kemerlerin bagli ve koltugunun arkasi dik bir sekilde oturmalisin. Uçak havalandiktan  
sonra koltugunu arkaya yatirip söyle bir güzel dinlenmelisin. Eve geldiginde iyice dinlenmis  
olmanda yarar var. Lillesand'da hava oldukça güzel olmakla beraber, sanirim sicaklik  
Lübnan'dakinin oldukça altindadir. Iyi yolculuklar! Sevgiler... Büyücüler büyücüsü, Aynalar  
Kraliçesi ve en büyük ironi koruyucusu, kizin Hilde. , Albert kizgin mi yoksa yalnizca yorgun  
ve pes etmis bir hal-  
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de mi olduguna karar veremiyordu. Ama birden bire gülmeye basladi. Öyle yüksek sesle  
gülüyordu ki yolcular dönüp baktilar. Sonra uçak havalandi.  
Kendi etmis, kendi bulmustu! Ama onunla Hilde arasinda sanki önemli bir fark da vardi. O,  
yalnizca Alberto ve So-fi'ye yapmisti yapacagini. Ve onlar... onlar yalnizca bir hayal  
ürünüydüler. Oysa kizi kendisini kullaniyordu.  
Hilde'nin dedigi gibi yapti. Koltugunu yatirip arkasina iyice yaslandi. Sonra da kendine tekrar  
ancak pasaport kontrolünü geçip Kjevik Havalimani yolcu salonuna girdiginde geldi. Burada  
kendisini gösteri yapan bir grup karsiladi.  
Grup, çogu Hilde'nin yaslarinda 8-10 kisiden olusuyordu. Ellerindeki pankartlarda  
"HOSGELDIN BABA!", "HILDE SENI BAHÇEDE BEKLIYOR" ve "IRONI SÜRÜYOR"  
yaziyordu.  
Isin kötüsü bavullarinin çikmasini beklemek zorunda olup hemen bir taksiye atlayip  
gidememesiydi. Beklerken Hilde'nin okul arkadaslari etrafinda dolasip durdugundan  
pankartlari tekrar tekrar okumak durumunda kaldi. Kizlardan biri yanma yaklasip bir gül  
demeti uzatinca yelkenleri suya indi. Elini torbalardan birine daldirip göstericilerden her  
birine badem ezmeli birer çikolata verdi. Hilde'ye yalnizca iki tane kalmisti. Bavullari nihayet  
tasima bandinda göründügünde, yanina genç bir adam yaklasip kendisinin Aynalar  
Kraliçesi'nin emrinde olup onu Bjerkely'e götürmekle görevlendirildigini söyledi. Bu arada  
göstericiler de gözden kaybolmuslardi.  
E18 karayoluna çiktilar. Bütün köprülerin ve tünel girislerinin üzerinde pankartlar asiliydi:  
"Hosgeldin baba!", "Hilde seni bekliyor", "Seni görüyorum baba".  
Albert Knag taksi nihayet Bjerkely'deki evlerinin kapisinda durdugunda derin bir nefes çekip,  
soföre taksi ücreti  
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olan 100 kronla beraber üç kutu Carlsberg Elephant birasi verdi.  
Evin önünde karisi Marit karsiladi onu. Uzun uzun kucaklastiktan sonra Albert sordu:  
- O nerede?  
- Iskelede oturuyor.  
Alberto ile Sofi kirmizi spor arabayla Lillesand'daki Norveç Otel'in önündeki meydanda  
durdular. Saat ona çeyrek vardi. Sahile yakin küçük adalardan birinde büyük bir ates yakilmis  
oldugunu gördüler. Sofi:  
- Bjerkely'i nasil bulacagiz? diye sordu.  
- Aramaktan baska çare yok. Binbasinin Evi'ndeki resmi hatirliyorsun, degil mi?  
- Evet, ama acele edelim. O gelmeden orada olmak istiyorum. Arabayla hem küçük ara  
sokaklardan hem kayalik yollardan  
geçtiler. Bildikleri en önemli sey Bjerkely'nin deniz kenarinda olduguydu.  
Sofi birden bagirdi:  
- Iste! Iste, bulduk!  
- Sanirim öyle. Ama ne olursa olsun böyle bagirmamalisin.  
- Iyi ama nasil olsa bizi kimse duymuyor ki...  
- Sevgili Sofi. Böyle uzun bir felsefe kursundan sonra hâlâ böyle çabuk sonuçlara varabilmen  
beni sasirtiyor dogrusu.  
- Ama...  
- Etrafta tek bir Tirol, peri ya da orman cini olmadigindan nasil böyle emin olabiliyorsun?  
- Ah, haklisin. Özür dilerim.  
Arabayla bahçe kapisindan geçip evin önündeki yokusu çiktilar. Alberto arabayi bahçedeki  
salincagin yanina park etti. Biraz asagida bir masanin üzerine üç kisilik servis açilmisti.  
- Onu görüyorum, diye fisildadi Sofi. Tam rüyamdaki gibi is-  
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kelenin ucunda oturuyor.  



 
- Bu bahçenin sizin Yonca Sokagi'ndaki evinizin bahçesine ne kadar çok benzedigini görüyor  
musun?  
- Evet. Salincak filan... Yanina gidebilir miyim?  
- Elbette. Ben burada oturuyorum...  
Sofi kosarak iskeleye gitti. Hilde'ye sarilacakti ki bunun yerine güzel güzel onun yanina  
oturmayi tercih etti.  
Hilde iskeleye bagli bir kayigin ipiyle oynuyordu. Sol elinde de bir kâgit vardi. Sik sik saatine  
bakmasindan birini bekledigi  
belliydi.  
Sofi onun çok güzel oldugunu düsündü. Kivircik sapsari saçli, yemyesil gözlüydü. Sari bir  
yazlik elbise giymisti. Sofi onu biraz Jorün'e benzetti.  
Hiçbir ise yaramayacagini bilmesine ragmen Hilde'nin kulagina fisildadi:  
- Hilde! Benim, Sofi!  
Hilde hiçbir tepki göstermedi.  
Sofi dizlerinin üzerinde dogrulup Hilde'nin kulaginin ta içine bagirdi: "Beni isitiyor musun  
Hilde? Hem kör, hem sagir misin  
yoksa?"  
Hilde gözlerini mi açmisti ne? Yoksa yavas da olsa bir ses  
duymus muydu?  
Sonra yana döndü. Basini aniden saga çevirip Sofi'nin gözlerinin ta içine bakti. Ama bakislari  
Sofi'yi görmüyor, onu delip geçiyordu sanki.  
- O kadar hizli bagirma Sofi! diye seslendi kirmizi arabanin içinden Alberto. - Tüm bahçeye  
periler dolsun istemem dogrusu.  
Birazdan derinden bir erkek sesi duydular: - Hilde!  
Bu üniformasi ve mavi beresiyle Binbasiydi. Bahçenin yukar-sinda duruyordu.  
Hilde ayaga firlayip ona kostu. Salincakla kirmizi arabanin arasinda bulusup kucaklastilar.  
Binbasi Hilde'yi kucagina alip ha-  
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vada defalarca döndürdü.  
Hilde iskelede oturmus babasini bekliyordu. Kastrup'a vardigi andan itibaren sürekli  
babasinin nerde oldugunu, ne yaptigini, basina gelenleri nasil karsiladigini düsünmüstü. Tüm  
saatleri elindeki kagida not etmisti.  
Kizmis miydi acaba? Ama kizina esrarengiz bir kitap yazip sonra da her seyin eskisi gibi  
olmasini bekleyemezdi ya!  
Tekrar saatine bakti. Ona çeyrek vardi. Nerdeyse burda olmasi gerekiyordu.  
Ama o da ne? Sofi'yi gördügü rüyasmdaki gibi bir ses mi duymustu ne?  
Aniden yanina döndü. Orada bir sey vardi. Emindi bundan. Ama neydi?  
Yoksa bu yaz gecesinin bir cilvesi miydi?  
Bir kaç saniye süresince kendisinin medyum filan olmasindan korktu.  
- Hilde!  
Öbür yanina dönüp sesin geldigi yöne bakti.Babasiydi bu! Bahçenin yukarsinda duruyordu.  
Kalkip babasina dogru kostu. Salincagin yaninda bulustular. Babasi Hilde'yi kucagina alip  
havada defalarca döndürdü.  
Hilde aglamaya baslamis, Binbasinin da gözleri dolmustu.  
- Genç bir kiz olmussun, Hildecigim!  
- Sen de gerçek bir yazar! /  
Hilde sari elbisesinin kollariyla gözyaslarini sildi.  
- Ödestik mi? diye sordu Hilde.  
- Evet, ödestik.  
Gidip masaya oturdular. Hilde her seyden önce babasinin Kastrup'tan bu yana basindan  
geçenleri merak ediyordu,  
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Babasi anlattikça gülmekten kirildilar.  
- Kafeteryadaki notumu bulmadin mi yani?  
- Oturup bir sey yiyecek halim mi vardi, seni cadi? Bu yüzden simdi karnim zil çaliyor.  



 
- Zavalli babacigim!  
- Yoksa hindi de uydurma miydi?  
- Hayir, hayir. Her sey hazir. Annem simdi getirir.  
Sonra kitaptan, Alberto ile Sofi'den bahsettiler. Çok geçmeden annesi hindi ve VValdorf  
salatasiyla bir sise pembe sarap ve Hilde'nin kendi elleriyle yaptigi ekmegi getirdi.  
Babasi Platon'la ilgili bir seyler söylerken Hilde birden onun sözünü kesti: -Hiss...  
- Ne var?  
- Duymadin mi? Bir gicirti gibi bir sey...  
- Yoo.  
- Ama ben bir sey duyduguma eminim. Neyse, bir tarla  
faresiydi belki de...  
Binbasinin yemege baslamadan söyledigi son sey:  
- Ama felsefe kursu henüz tamamen bitmis degil, oldu.  
- Nasil yani?  
- Bu gece sana evrenden bahsedecegim. Yemege baslarlarken:  
- Hilde kucaga oturacak yasi geçti. Ama sen degil... diyerek Albert karisini çekip kucagina  
oturttu. Bir süre böyle oturdular.  
- Düsünsene, neredeyse kirk yasindasin artik... dedi Albert.  
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Hilde babasina kosarken Sofi gözlerinin doldugunu hissetti.  
Hilde'ye hiçbir zaman ulasamayacakti!  
Etten kemikten bir insan olan Hilde'nin yerinde olmak istedi.  
Hilde'yle Binbasi masaya oturduklarinda Alberto arabanin kornasini çaldi.  
Sofi yukariya bakti. Hilde de böyle yapmamis miydi? Alberto'ya kosup arabada tekrar yanina  
oturdu.  



 
- Biraz daha durup neler olduguna bakalim, dedi Alberto. Sofi "evet" anlaminda basini egdi.  
- Agladin mi yoksa? Sofi yine basini salladi.  
- Ama niye?  
- Hilde gerçek bir insan oldugu için ne kadar sansli... Büyüyüp gerçek bir kadin olacak.  
Mutlaka gerçek çocuklari da olacak...  
- Ve de torunlari... Ama herseyin iki yüzü var Sofi. Felsefe kursuna baslarken de sana bunu  
anlatmaya çalismistim.  
-Ne gibi?  
- Ben de senin gibi onun sansli oldugunu düsünüyorum. Ama kurada yasami çeken, ölümü de  
çeker.  
- Gerçekten yasayip ölmek, dogru dürüst yasamayip hiç ölmemekten daha iyi degil mi?  
- Bizim Hilde gibi bir hayatimiz olmayacak. Ne de Binbasi gibi... Ama biz de hiç  
ölmeyecegiz. Ormandaki kadinin ne dedigini hatirliyor musun? Biz "görünmeyen insanlar"  
grubuna dahiliz. Kadin kendisinin iki yüz yasinda oldugunu da söylemisti. Orada bin yasindan  
fazla olan tipler de gördüm...  
- Belki de Hilde'nin sahip oldugu bu seye... bu aile hayatina özeniyorum en çok.  
- Senin de bir ailen var. Kedin, kuslarin, kaplumbagan var...  
- Ama ben o gerçekligi terkettim.  
- Hiç de degil. Bu gerçekligi terkeden yalnizca Binbasi. O noktasini koydu ve bizi artik asla  
bulamayacak.  
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- Geri dönebilecegimizi mi söylüyorsun?  
- Hem de istedigimiz kadar. Ama önce Fiane'deki "Sinderella" kafeteryasinin arkasindaki yeni  
dostlarimizi ziyaret edecegiz.  
Möller Knag ailesi simdi yemeklerine baslamisti. Sofi bir an için bu yemegin de Yonca  
Sokagi'ndaki felsefi bahçe partisine dönmesinden korktu. Binbasi Marit'i düsürür gibi  
birtakim hareketler yapiyordu. Ama hayir, tek yaptigi karisini kucagina oturtmak olmustu.  
Arabalari onlarin yemek yedigi masanin epeyce ötesinde duruyordu. Konustuklarindan sadece  
bir kismi geliyordu ara sira kulaklarina. Sofi ile Alberto bir süre oturup onlari ve bahçeyi  
seyrettiler. Oturup uzun uzun felsefi bahçe partisinden ve onun dramatik sonundan bahsettiler.  



 
Gece yarisina dogru masadan kalktilar. Hilde'yle babasi salincaga dogru geliyorlardi. Beyaz  
eve girmekte olan annesine el sallayarak:  
- Sen git yat anne! diyordu Hilde. - Bizim babamla konusacaklarimiz var.  
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Hilde salincakta babasinin yanma iyice yerlesti. Saat on ikiye geliyordu. Oturup koyu  
seyrederlerken gökyüzünde yildizlar bir görünüp bir kayboluyorlardi. Dalgalar iskelenin  
altindaki kayalara çarparken yumusak sesler çikariyordu. Sessizligi bozan babasi oldu:  
- Evrende küçücük bir gezegende yasadigimizi düsünmek ne tuhaf...  
- Evet...  
- Yer Günes sistemindektgezegenlerden biri yalnizca. Ama bunlarin içinde hayat olan tek  
gezegen.  
- Ya da evrendeki tek gezegen?  
- Evet, olabilir. Ama öte yandan evren öyle sinirsiz bir sey [ ki evrenin baska köselerinde de  
pekâlâ hayat olabilir. Uzayda  
mesafeler öyle büyüktür ki bunlari "isik dakikasi" ya da "isik yi-li"yla ölçeriz.  
- Ne anlama geliyor bunlar?  
- Bir isik dakikasi, isigin bir dakikada aldigi yoldur. Ve bu da oldukça uzun bir mesafedir,  
çünkü isik bir saniyede uzayda 300.000 kilometre yol alir. Bir baska deyisle bir isik dakikasi  
300.000 kere 60, yani 18 milyon kilometre eder. Bir isik yili da neredeyse on trilyon  
kilometre demektir.  
- Yer'in Günes'e uzakligi ne kadar?  
- Sekiz isik dakikasindan biraz fazla. Yani sicak bir haziran günü yüzümüzü oksayan Günes  
isinlari bize gelmeden önce uzayda sekiz dakika kadar yol alirlar...  
- Devam et!  
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- Günes sistemimizdeki en uzak gezegen olan Plüton'un Yer'e uzakligi yaklasik olarak bes isik  
saatidir. Bir gökbilimci teleskopuyla Plüton'u seyrederken gerçekte o andan bes saat gerisini  



 
görmektedir. Veya bir baska deyisle Pluton'nun görüntüsünün bize ulasmasi için bes saat  
geçmektedir.  
- Hayal etmesi biraz zor ama sanirim ne demek istedigini  
anliyorum.  
- Çok iyi Hilde. Ama daha isin basindayiz, biliyor musun? Bizim Günes'imiz, Samanyolu diye  
bilinen bir "galaksi"deki 400 milyar yildizdan yalnizca birisidir. Bu galaksi bizim  
Günes'imizin de spiral kollarindan birinde yer aldigi büyük bir diski andirir. Havanin açik  
oldugu bir kis gecesi basimizi kaldirip gökyüzüne baktigimizda yildizlardan bir kusak  
görürüz. Çünkü biz aslinda Samanyolu'nun merkezine dogru bakmaktayizdir.  
- Demek bu yüzden Isveççede Samanyolu'na "Kis Sokagi"  
deniyor.  
- Samanyolu'ndaki en yakin komsumuza uzakligimiz dört isik yilidir. Su ilerde, adanin  
üzerinde görünen yildiz odur belki de. O yildizda bize, Bjerkely'e yönelmis bir teleskop  
oldugunu düsünecek olursan, o teleskop buranin dört yil önceki halini görmektedir. Belki de  
bu salincakta oturup ayaklarini sallayan on bir yasinda bir kiz çocugudur gördügü.  
- Inanamiyorum!  
- Ve bu, bize en yakin yildiz konusunda geçerliydi. Tüm galaksi ise 90.000 isik yili  
genisligindedir. Bu, isigin galaksinin bir ucundan diger ucuna seyahat etmek için 90.000 yil  
kullanmasi gerektigi anlamina gelir. Samanyolu'nda bizim Günes'imizden 50.000 isik yili  
ötede bir yildiza baktigimizda, zamanda 50.000 yil öncesine bakmaktayiz demektir.  
- Düsüncesi bile benim küçücük kafam için fazla büyük!  
- Yani uzayda bir sey görmemizin tek yolu bakislarimizi za-  
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manda geriye çevirmektir. Evrenin su anda nasil oldugunu hiçbir zaman bilemeyiz. Yalnizca  
daha önce nasil oldugunu bilebiliriz. Binlerce isik yili ötedeki bir yildiza baktigimizda, uzay  
tarihinde binlerce yil geriye gidiyoruz demektir.  
- Korkunç bir sey!  
- Ve tüm gördüklerimiz gözümüze isik dalgalari halinde ulasir. Bu dalgalar uzayda hareket  
ederken belli bir zaman geçer. Bunu gök gürültüsüne benzetebiliriz. Çogu zaman gök  
gürültüsü simsek çaktiktan bir süre sonra duyulur. Bunun nedeni ses dalgalarinin isik  
dalgalarindan daha yavas hareket etmesidir. Duydugum gök gürültüsü, bundan bir süre önce  



 
olmus bir seyin sesidir. Yildizlarda da bu böyledir. Bizden binlerce isik yili ötedeki bir yildiza  
baktigimda, bundan binlerce yil önce "çakmis bir simsegi" görmekteyimdir bir bakima.  
- Anliyorum.  
- Ama su ana dek yalnizca kendi galaksimizden söz ettik. Gökbilimcilere göre evrende bunun  
gibi yaklasik olarak yüz milyar galaksi bulunmaktadir ve bu galaksilerin her birinde yaklasik  
olarak yüz milyar tane yildiz vardir. Samanyolu'nun en yakin komsu galaksisine Andromeda  
takimyildizi diyoruz. Bu galaksi bizim galaksimize iki milyon isik yili uzakliktadir. Yani  
isigin buradan bize ulasmasi iki milyon yil alir. Yine bu da demektir ki gökyüzünde  
Andromeda takimyildizina baktigimizda iki milyon yil öncesine bakmakta oluruz. Bu  
takimyildizdaki çok geliskin bir teleskop (afacan bir ufakligin böyle bir te-leskobun basina  
oturmus oldugunu gözümün önüne getirebili-yorum!) su an buraya bakiyorsa bizi göremez.  
Görse görse düz alinli ilk insanlari görebilir. *  
- Saskina dönmüs durumdayim...  
- Bugün bilebildigimiz galaksilerin çogu bizden yaklasik olarak on milyar isik yili  
uzakliktadir. Yani bu galaksilerden sinyaller alabildigimizde, uzay tarihinde on milyar yil  
geriye  
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gidiyoruz demektir. Bu bizim günes sistemimizin uzayda varolusundan bu yana geçen sürenin  
asagi yukari iki kaü bir süredir.  
- Basimi döndürüyorsun.  
- Zamanda böylesi bir geriye dönüsün ne anlama geldigini kavramak zaten çok güç bir is.  
Ama gökbilimciler evreni algilayisimizi etkileyecek bundan da önemli bir sey kesfettiler.  
- Anlat, anlat!  
- Uzayda hiçbir galaksinin sabit bir sekilde durmadigi anlasilmis bulunuyor. Uzaydaki bütün  
galaksiler korkunç bir hizla birbirinden uzaklasiyor. Bizden uzaklastikça bu hiz daha da  
artiyor. Yani galaksiler arasindaki mesafe giderek artiyor.  
- Gözümün önüne getirmeye çalisiyorum.  
- Bir balonun üzerine siyah noktalar çizdiginde, balonu sisirdikçe bu noktalar birbirinden  
uzaklasir. Bu uzaydaki galaksiler için de geçerlidir. Bu yüzden evrenin genislemekte  
oldugunu söylüyoruz.  
- Evren neden genisliyor acaba?  
- Gökbilimcilerin çogu bu konuda ortak bir fikre sahip: Bundan asagi yukari 15 milyar yil  
önce evreni olusturan tüm madde küçük bir alanda toplanmis bulunuyordu. Bu madde  
öylesine sikismis bir durumdaydi ki çekim gücünden ötürü bu kütle asiri sicak bir haldeydi.  



 
Zamanla bu kütle öyle sikisti, öyle isindi ki sonunda patladi. Bunabüyük patlama ya da  
îngilizce-deki adiyla "the big bang" diyoruz.  
- Düsüncesi bile ürkütüyor beni.  
- Bu "büyük patlama"dan sonra bu kütle parçalar halinde uzaya yayildi ve zamanla soguyan  
bu parçalar yildizlari, galaksileri, aylari ve gezegenleri olusturdu...  
- Ama bir de evrenin genisledigini söylemistin?  
- tste bunun da nedeninin milyarca yil önce meydana gelmis bu patlama oldugu düsünülüyor.  
Çünkü evrenin degismez  
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bir cografyasi yoktur. Evren bir harekettir. Evren bir patlamadir. Galaksiler hâlâ büyük bir  
hizla birbirinden ayrilmaya devam etmektedir.  
- Sonsuza kadar da böyle mi gidecek?  
- Olabilir. Ama baska bir sey de olabilir. Alberto'nun So-fi'ye, gezegenlerin Günes'in etrafinda  
kalmasini saglayan iki kuvvetten bahsedisini hatirliyor musun?  
- Yerçekimiyle atalet degil miydi bunlar?  
- Bu yasalar galaksilerin arasinda da geçerlidir. Evren genislemekte olsa da yerçekimi bunun  
tersi yönde etki yapmaktadir. Bir gün, belki bundan milyarlarca yil sonra, büyük patlamanin  
etkisi azaldikça gök cisimleri yerçekiminin etkisiyle yeniden bir araya gelecektir. O zaman  
patlamanin tersi, bir "toplanma" yasanacaktir. Ancak mesafeler çok uzun oldugu için bu agir  
çekim bir film gibi gerçeklesecektir. Balonun agzini açinca havanin bosalisina benzetebilirsin  
bunu.  
- Tüm gezegenler yeniden bir kütle mi olusturacaklar yani?  
- Evet, anlamissin. Peki o zaman ne olacaktir, söyleyebilir misin bana?  
- Yeniden bir "patlama" olup evren yeniden genislemeye baslayacaktir. Çünkü hâlâ ayni doga  
yasalari geçerli olacaktir. Bu sekilde ortaya yeni yildizlar, yeni galaksiler çikacaktir.  
- Yerinde bir düsünce. Gökbilimciler evrenin gelecegi üzerine iki görüs ortaya koyuyorlar: ya  
evren giderek büyüyecek ve galaksiler arasindaki mesafeler artacak ya da evren yeniden  
küçülüp sikisacak. Bunu belirleyecek olan evrenin ne kadar agir veya ne kadar kütlesel  
oldugu. Ve gökbilimciler henüz bunu bilemiyorlar.  
- Evren çok agirsa ve küçülmeye baslayacaksa, o zaman belki de bu evrenin simdiye dek bir  
çok kereler sikisip bir çok kereler patladigi anlamina gelir...  
- Evet, buradan bu sonuca varmak mümkün. Ancak öteki  
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olasiliga göre evren yalnizca bu kez genislemekte. Ve evrenin sonsuza dek genislemeye  
devam edecegi düsünülecek olursa o zaman herseyin nasil basladigi sorusu daha da önemli bir  
soru haline geliyor.  
- Evet. Aniden patlayan bu kütle nasil meydana geldi?  
- Bir Hiristiyana göre bu "büyük patlama" yaradilis aninin kendisidir. Incil'de Tanri'nm "Ve  
isik olsun!" dedigi yazar. Al-berto'nun Hiristiyanligin "çizgiseF bir tarih anlayisina sahip  
oldugunu söyledigini hatirliyorsundur belki de. Evrenin büyümeye devam edecegi fikri bu  
bakimdan Hiristiyanlik görüsüne uygun bir görüstür.  
- Öyle mi?  
- Doguda ise "dairesel" bir tarih görüsü egemendir. Bu görüse göre tarih her zaman tekrardan  
ibarettir. Örnegin Hindistan'daki eski bir ögreti evrenin sürekli genisleyip küçüldügünü söyler.  
Hintlilerin deyisiyle "Brahma günü" ile "Brahma gecesi" arasinda gidip gidip gelinir. Bu  
düsünce de kuskusuz evrenin sonsuza dek sürecek "dairesel" bir hareket içinde oldugu fikrine  
uyar. Bu, bana atip duran büyük bir kozmik kalbi hatirlatiyor...  
- Bence bu teorilerin ikisi de kavramasi güç ama son derece  
ilginç teoriler.  
- Ve bu Sofi'nin bahçesinde oturup düsündügü sonsuzluk ikilemine benziyor: Evren ya her  
zaman varolmus ya da bir zamanlar sundan veya bundan meydana gelmis olmaliydi...  
-Ah!  
Hilde alnini tutuyordu.  
-Ne oldu? .  
- Alnimi at sinegi soktu galiba.  
- Belki de Sokrates seni rüyalardan gerçege döndürmeye  
çalisiyordur...  
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Sofi ile Alberto kirmizi spor arabada oturmus, Binbasinin Hilde'ye evrenle ilgili anlattiklarini  
dinliyorlardi.  



 
- Rolleri degistik, farkinda misin? diye sordu Alberto.  
- Nasil yani?  
-Önceden onlar bizi dinliyor ama biz onlari göremiyorduk. Oysa simdi biz onlari dinliyoruz  
ve onlar bizi göremiyor.  
- Bir sey daha var.  
- Neymis o?  
- Baslangiçta biz, Hilde ile Binbasinin içinde yasadigi bir gerçeklik oldugunu bilmiyorduk.  
Simdiyse bizim gerçekligimizden haberi olmayan onlar.  
- Evet, intikamimizi aldik.  
- Ama Binbasi bizim hayatimiza müdahale edebiliyordu...  
- Bizim hayatimiz onun müdahalesinden baska bir sey degildi ki zaten.  
- Ben de onlarin hayatina müdahale edebilecegimize dair umudumu yitirmemeye çalisiyorum.  
- Ama bu olanaksiz, biliyorsun. "Sinderella" kafeteryasinda islerin nasil gittigini unuttun mu?  
Oturup Coca-Cola sisesini çekmeye çalisman hâlâ gözlerimin önünde.  
Sofi, Binbasi "büyük patlama"dan bahsederken bahçeyi seyredip düsünmüstü. Bu sözcügün  
kendisi ona bir fikir veriyordu. Arabada bir seyler aranmaya basladi.  
- Ne var? diye sordu Alberto. -Hiç.  
Torpido gözünü açip orada bir Ingiliz anahtari buldu. Arabadan çikti, gidip Hilde ile babasinin  
tam karsisinda durdu. Önce Hilde'nin bakislarini yakalamaya çalisti ama bu tümüyle  
olanaksizdi. Sonunda elindeki Ingiliz anahtarini kaldirip tüm gücüyle Hilde'nin alnina vurdu.  
Hilde:  
-Ah! dedi.  
Sofi sonra Ingiliz anahtarini kaldirip bu kez de Binbasinin al-  
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nina vurdu ama o hiçbir sey farketmedi.  
- Ne oldu? diye sordu Hilde'ye.  
- Alnimi at sinegi soktu galiba.  



 
- Belki de Sokrates seni rüyalardan gerçege döndürmeye çalisiyordur...  
Sofi yere yatip salincagi itmeye çalisti. Ama salincak mihlanmis gibi yerinde duruyordu. Ama  
galiba sonunda bir milimetrecik olsun oynatmayi basardi.  
- Bir esinti çikti galiba.  
- Yok canim, hava oldukça sicak.  
- Sadece bu degil. Burada baska bir sey var.  
- Burada olan yalnizca biziz, bir de ilik yaz gecesi.  
- Hayir, havada baska bir sey var.  
- Ne olabilir ki?  
- Alberto'nun gizli planini hatirliyor musun?  
- Hatirlamaz olur muyum hiç?  
- Sonra birden partiden yokoldular. Sanki yer yarilip yerin dibine  
girdiler...  
- Ama...  
- "Sanki yer yarilip yerin dibine girdiler..."  
- Öykünün bir yerde bitmesi lazimdi. Ben de öyle bir sey uydurdum iste.  
- Evet, sen öyküyü öyle bitirdin. Sonrasini yazmadin. Peki sonra ne oldu? Düsünsene, ya  
buradalarsa...  
- Inaniyor musun buna gerçekten?  
- Bunu hissediyorum baba. Sofi kosarak arabaya gitti.  
- Inanilir gibi degil! dedi Alberto Sofi elinde Ingiliz anahtariyla arabaya otururken. - Bu kizin  
inanilmaz yetenekleri var dogrusu.  
Binbasi kolunu Hilde'nin omzuna atmisti. - Dalgalarin sesini duyuyor musun?  
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- Evet.  



 
- Yarin motoru suya indirmeliyiz.  
- Ya sen rüzgarin sesini duyuyor musun? Kavak yapraklarinin nasil titredigini görüyor  
musun?  
<¦ Bu yasayan bir gezegen, biliyorsun...  
- "Satir aralarinda" baska bir seyler olabilecegini yazmistin bir seferinde, öyle degil mi?  
- Yazmis miydim?  
- Belki bu bahçede de "satir aralarinda" baska bir seyler vardir?  
- Doga sirlarla doludur elbette. Ama biz simdi yildizlardan bahsediyoruz.  
- Birazdan suda da yildizlar olur.  
- Küçükken fosfora böyle derdin. Bir bakima hakliydin da. Çünkü fosfor da diger tüm bütün  
maddeler de bir zamanlar tek bir yildizin parçasiydi.  
- Bizler de mi?  
- Evet, bizler de yildiz tozuyuz.  
- Güzel bir laf bu.  
- Radyoteleskoplar milyarlarca isik yili ötedeki uzak galaksilerden gelen isinlari  
yakalayabildiklerinde evrenin "büyük patlama"dan hemen sonraki halini görmektedirler  
aslinda, insanin uzayda görüp görebilecegi tek sey binlerce milyonlarca yil ötesinden kalma  
fosillerdir. Yildiz falcisinin yapabilecegi tek sey geçmisi bulup çikarmaktir olsa olsa.  
- Çünkü yildizlardan gelen ism daha bize ulasmadan gezegenler birbirinden ayrilmistir bile.  
- Bundan birkaç bin yil öncesine kadar yildizlarin konumu bugünkünden bambaskaydi.  
- Bunu bilmiyordum.  
- Bulutsuz bir gecede uzay tarihinde milyonlar, evet hattâ milyarlarca yil geriye gidebiliriz.  
Bir anlamda yüzümüzü yuva-  
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ya dönmek anlamina gelmektedir bu.  
- Bununla ne demek istiyorsun?  



 
- Sen de ben de "büyük patlama" ile meydana geldik. Çünkü evrendeki her sey organik bir  
bütündür. Bundan milyarlarca yil önce tüm madde öyle yogun bir kütle halinde bir araya  
gelmisti ki bir toplu igne basi kadar bir alan milyarca ton agirligm-daydi. Bu "ilk atom" çok  
büyük bu çekim gücünden ötürü patladi. Bir seyler yokoldu o zaman sanki. Biz de basimizi  
gökyüzüne kaldirip baktigimizda sanki o kaybolan seyi, kendimize giden yolu bulmak ister  
gibiyizdir.  
- Ilginç bir ifade bu.  
( - Uzaydaki tüm yildizlar ve tüm galaksiler ayni maddeden olusuyor: Biraz burda, biraz orda.  
Galaksiler arasinda milyarlarca isik yillik mesafe olabilir ama sonuçta hepsi ayni maddeden  
olusuyor...  
- Anliyorum.  
- Peki bu madde nedir? Milyarlarca yil önce patlayan neydP.  
Nerden geliyordu?  
- Iste asil büyük bilmece bu.  
- Ve bu soru bizi çok yakindan ilgilendiriyor. Çünkü biz de bu maddeden yapilmayiz. Biz  
milyarlarca yil önce yakilmis o büyük atesten etrafa yayilmis kivilcimlariz.  
- Bu da güzel bir laf.  
- Ayrica bu konuda bu büyük sayilara bakmamiza hiç gerek yok. Insanin elinde bir tas tutmasi  
yeter. Evren yalnizca bir portakal büyüklügündeki bu tastan da olusmus olsaydi bu soruyu  
soracaktik: Bu tas nerden geliyor?  
Sofi aniden kirmizi spor arabada ayaga kalkip eliyle koyu göstererek:  
- N'olur kayiga binelim! diye haykirdi.  
- Kayik bagli. Üstelik kürekleri kaldirmaya gücümüz yetmez.  
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- Bir deneyelim n'olur?  
- En azindan gidip bir bakabiliriz.  
Arabadan inip kosa kosa deniz kenarina indiler.  
Iskelede kayigin ipini çözmeye çalistilar ama olanagi yoktu.  
- Sanki çiviyle çakilmis gibi, dedi Alberto.  



 
- Nasilsa zamanimiz bol.  
- Gerçek bir filozof asla pes etmez. Su ipi... bir jçözebiFsek...  
- Gökyüzünde yildizlar iyice artti, dedi Hilde.  
- Evet, tam bir yaz gecesi.  
- Ama kisin yildizlar daha çok parhyorlar. Lübnan'a gitmeden önceki geceyi hatirliyor  
musun? Yeni yilin ilk günüydü.  
- Sana bir felsefe kitabi yazmaya o zaman karar vermistim. Çünkü Kristiansand'daki  
kütüphaneye gitmis, orada gençler için yazilmis tek bir felsefe kitabi bulamamistim.  
- Simdiyse beyaz tavsanin tüylerinin en tepesindeyiz bence.  
- Bu isik yili gecesinde etrafta kimse var mi?  
- Kayik yüzmeye basladi!  
- Aa, evet...  
- Olamaz. Sen gelmeden önce kendim gidip kontrol etmistim.  
- Sahi mi?  
- Alberto'nun kayigini alan Sofiyi hatirladim. Kayik nasil gölde öylece kalmisti hatirliyor  
musun?  
- Belki bu da onun isidir.  
- Sen dalga geç bakalim. Bense bütün gece bir tuhaflik oldugunu hissettim.  
- Birimizin suya girmesi gerek.  
- Ikimiz birden girelim baba.  
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