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Başlarken

Ki mi ki tap la r›n ta d› na ba k› l›r, diğer le ri yu tu lur, pek az› da iyi ce
çiğne ne rek, sin di ri lir. 

F. Ba con 

Bir va ize nin oku duk la r› ki mi il gi len di rir? Dün ya da bu ka dar
in san, bu ka dar mes lek men su bu için de vai ze di ye bir g ru bun
ol du ğun dan kim ha ber dar ki üs tü ne bir de onun ne oku yup
oku ma d› ğ› n› me rak et sin? Böy le dü şü nün ce ta ma men ge rek siz -
le şi yor bu iş. Ama bir de şöy le dü şü nün ce ye ni den güç bu lu yor
“bir vai ze” yaz ma ya. Söz ge li mi “bir dok to run oku duk la r›” ya da
“bir şo fö rün oku duk la r›” gi bi ya zar lar, aka de mis yen ler, öğ ret -
men ler d› ş›n da ki mes lek er ba b› da oku duk la r› üze ri ne yaz sa lar -
d›, be nim için çok il ginç olur du. Ger çek ten siz de me rak et mez
mi si niz, ne bi le yim me se la “bir bor sa c› n›n oku duk la r›”n›?

Üs te lik de “hiç ro man oku du nuz mu” ka bi lin den so ru la ra -
bir ke re sin de oku ma yaz ma n›z var m› so ru su na da mu ha tap ol -
muş tum- ha ya t› m› z›n en az bir iki önem li nok ta s›n da mu ha tap
ol muş bir g ru ba men sup bi ri ola rak bir va ize nin ne oku du ğu da -
ha da önem ka za n› yor. ‹n san la r› m› z›n bir k›s m› na gö re bir vai ze
ola rak din d› ş› ki tap la r› ne ka dar oku yor ve ne ka dar al›n t› ya p› -
yor sa n›z o ka dar ay d›n s› n›z ve sö zü nü ze iti bar edi lir. Bir k›s m› na
gö re ise bu kay nak la ra ne ka dar baş vu ru yor sa n›z o ka dar komp -
leks li ve o ka dar şa i be li si niz de mek tir.
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Be nim için oku mak zo run lu bir ih ti yaç ol ma n›n öte sin de dir.
Eğer öy le ol say d› sa de ce ih ti yaç his set tik le ri mi ve zo run lu ol du -
ğum ka da r› n› okur dum. Bu ki tap ta da gö re ce ği niz gi bi oku mam
ge rek ti ği hâl de okun ma m›ş alan lar var. Me se la eko no mi, hu kuk
ya da si ya se te da ir ki tap lar ve bil has sa gün cel po li tik olay lar üze -
ri ne ya z› lan lar il gi ala n› m›n ta ma men d› ş›n da ne ya z›k ki. Bu nu
şu nun için be lir ti yo rum: Oku ma y› hiç bir za man -me se la ilaç yut -
mak gi bi- zevk içer me yen bir zo run lu luk ola rak gör me dim. Oku -
mak be nim için bir zo run lu luk tur ama zevk duy du ğum bir zo -
run lu luk: Ye mek ye mek, soh bet et mek, iba det et mek gi bi. Oku -
ma n›n ken di si o ka dar zevk li dir ki si ze ka zan d› ra cak la r› n› dü şü -
ne rek ite ka ka sür dür dü ğü nüz bir iş de ğil, bir kez o zev ki tat t›k -
tan son ra as la uzak ka la ma ya ca ğ› n›z bir ih ti yaç t›r. Bu ne den le
“mes le ğim aç› s›n dan oku mam ge re ki yor du, ben de oku dum” gi -
bi bir ge rek çey le de ğil, ta ma men zevk al d› ğ›m için oku dum.

‹şi gü cü oku mak, an la mak ve an lat mak olan bir va ize nin
oku duk la r›n dan kü çük bir k›s m› üze ri ne al d› ğ› not la r› bu la caks -
›n›z bu ki tap ta. Oku duk la r› m›z›n bü yük bir k›s m› ise gün lük
ha ya t›n s› ra dan sav rul ma la r› ara s›n da kay da ge çe me den ha f› za -
n›n in sa f› na kal m›ş t›r. 

Bu ki tap ta ad› ge çen ki tap la r›n s› ra la ma s› bir  şey ifa de et mi yor.
Ki ta b›n di nî, ede bî, ti ca ri öne mi ya da bir okur ola rak be ni et ki le -
me gü cü dâhil ol mak üze re hiç bir s› ra la ma gö ze til me di.

Ede bî eser ler üze ri ne ya z› lan lar hak k›n da ma zur gö rül me yi iki
kat faz la is te rim. Ben bir ede bi yat ç› de ği lim. Bu du rum da siz ler sa -
de ce, bir va ize nin oku du ğu ki tap lar da ne gör dü ğü nü öğ ren miş
ola cak s› n›z, -ka bul ede lim- ki bu da hiç yok tan bir iz le nim dir.

Sa de ce ki tap la r› oku ma y›z. ‹n san la r›, on la r›n dav ra n›ş la r› n›,
ha va y›, se ma vi işa ret le ri de oku ruz gü cü müz nis pe tin de. Bü tün
dün ya s› in san lar ve ki tap lar üze ri ne ku ru lu bir va ize nin in san -
lar ve ki tap lar ara s›n da ki ben zer lik ler ko nu sun da ne ler oku ya -
bil di ği ni de gö re cek si niz iler le yen say fa lar da.

09.09.12

FATMA BAYRAM
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Söz

Söz cük ler or tak bir an› ge rek ti ren sim ge ler dir.
Bor ges

Sus kun lu ğun sa hip ol du ğu ke li me ler, di lin sa hip ol du ğu ke li me ler -
den da ha çok tur.

Mu rat han Mun gan

“Söz söy le me” -böy le ol du ğu nu dü şü nür mü sü nüz bil mem
ama- in sa n›n en cid di ey le mi dir. Söz; in sa n›n ak l› n›n, bil gi si nin,
ir fa n› n›n öl çü le bi le ce ği ne re dey se tek gös ter ge dir. O se bep le
denil miş ol ma l› ki söz bil me ye nin sü kût et me si, adam ye ri ne
kon ma s› için tek ç› kar yol dur. 

Söz söy le me, in sa n›n en cid di ey le mi dir. O ka dar ki, sö zü
geç me mek, söz ede me mek, sö zü edil me mek, sö zü nün de ğe ri ol -
ma mak, söz ko nu su bi le ol ma mak, söz sa hi bi ola ma mak, sö zü
ye re düş mek in sa na var l› ğ› n› sor gu la tan, ken di hak k›n da ki al g› -
s› n› un ufak ede rek ba ş› na gel miş, ge le cek en cid di ac› ya yol
açan ma ne vi bir yok oluş tur. Ak si ne, sö zü geç mek, söz sa hi bi ol -
mak, sö zü nün bir de ğe ri ol mak, bi rey ola rak ki şi yi sü rü den ay› -
ran, iç dün ya s›n da ken di ne k›y met ver di re rek va ro luş sal bü tün -
lü ğü nü ko ru ma da ona en çok yar d›m eden özel li ği dir.
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‹n sa n›n ağ z›n dan ç› kan söz ler ka dar ona edi len söz ler de
insan›n de ğe ri ni or ta ya koyar. Çün kü yük sek ba his le re da ir söz -
le ri hak et me ye ne sar fet mek, do muz la r›n boy nu na in ci ger dan -
l›k tak mak ola rak gö rül müş tür. Bel li ki bu ne den le dir Ya ra t› c›’ -
n›n ke la m› na mu ha tap ol ma n›n ya ra t›k lar için de in sa n›n k›y me -
ti ni gös te ren en bü yük öl çüt ol ma s›. ‹n san, Ya ra t› c›’ n›n ke la m› -
na mu ha tap ol duk tan son ra in san ol muş tur ve ila hî me saj hep
“ke lam” ola rak gel miş tir. Mu sa “ke li mul lah,” ‹sa “ke li me tul -
lah,” Sey yi dü’l Mür se lin Mu ham med Mus ta fa ise -bü tün di ğer
isim ve s› fat la r›n›n ya n›n da- “si rac-› mü nir” ve “mü bîn-i di nil -
lah”t›r. Ka y›t al t› na al› nan bir ifa de si ne gö re ha ya t› bo yun ca sö -
zü ne sa hip ol muş, piş man ol du ğu hiç bir söz söy le me miş tir. ‹ki
du da ğ› n›n ara s›n dan hak tan baş ka bir  şey ç›k ma ya ca ğ› n› ke sin
bir dil le te min et miş tir. 

“Ke lam”dan uzak kal mak, “Ke lam”dan yüz çe vir mek, “Ke -
lam”› tah rif et mek, “Ke lam”›n de ğiş me si ni is te mek Ya ra t› c›’n›n
biz zat ken di si ne yö ne lik bir az g›n l›k ve tuğ yan ola rak gö rül müş -
tür. O’nun sö zü ne is yan ken di si ne is yan la eş an lam l› d›r. Zat ile
sö zün bir sa y› l› ş› na ne kuv vet li bir de lil!

Söz lü top lum lar da ko nuş ma, yal n›z ca dü şün ce yi ifa de et -
me ara c› de ğil, bi za ti hi bir ey lem di. As l›n da bu gün de öy le dir.
En az iki in sa n›n or tak bir ko nu üze rin de söz üre te bil me si as -
l›n da cid di bir iş tir. O ne den le dir ki din de ke ma le ulaş ma n›n
yo lu di le sa hip ol mak tan ge çer ve in sa n› yü zü ko yun ce hen ne -
me sü rük le ye cek olan da di lin den baş ka bir şey de ğil dir.

Ne var ki bü tün öne mi ne kar ş›n söz uçu cu dur (der ler). Bir
va iz için ne ha in ce bir tes pit! Eğer sö zün uçup git ti ği ne, hiç bir
iz b› rak ma d› ğ› na ger çek ten inan sak bir gün den bir gü ne söz
söy le ye cek der ma n› m›z kal maz. Al lah ka t›n da tek bir ke li me nin
bi le za yi ol ma d› ğ› na inan mak ve Pey gam be ri mi zin “Bu ra da bu -
lu nan lar bu lun ma yan la ra sö zü mü ilet sin” em ri ne uy ma gay re ti
“söz”ü yü rek ten yü re ğe, ku şak lar dan ku şak la ra ta ş› ma is tek ve
gü cü nü ve rir bi ze.

Yi ne de ka bul ede riz ki za ma n›n, var l› ğ› dö nüş tü ren gü cü
kar ş› s›n da en önem li söz ler bi le, eğer ya z›y la zapt e dil me miş se
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uçup git miş ya da an cak söz ler söz le re ka r› ş›p as l›n dan uzak la -
şa rak bir son ra ki ku şa ğa ula şa bil miş tir. Bu ne den le ya z› k›y met -
li dir, evet, ama bir amaç de ğil, bir araç t›r sa de ce. Ya z› her za man
söz için var d›r ve söz den son ra d›r. Ya z› (ilk bu lu nu şun da ki
amaç söz le rin de ğil, he sap la r›n ko run ma s› ol sa da) sö zün zab t›
için bir alet tir yal n›z ca. 

Ya z› n›n tek var l›k ne de ni di li göster mek tir. Ya z› n›n ha ya t› m›z -
da ki hâ ki mi ye ti nin gi de rek art ma s› (bi raz nar sist ben lik le ri miz le
ala ka l›y sa) biraz da sö zü mü zü söy le ye cek as›l mec ra la r›n t› kan ma -
s›; soh bet le rin, dost luk la r›n, yü re ği bo şalt ma n›n da ha in sa ni yol la -
r› n›n tü ken me ye baş la ma s› ne de niy le de ğil mi dir? San ki in san söz
söy le ye me dik çe yaz m›ş, ya şa ya ma d›k ça oku muş gi bi dir.

Ner edey se bü tün in san dav ra n›ş la r›n da do ğal l›k ve iç ten li -
ğin yok ol ma ya yüz tut tu ğu ça ğ› m›z da ko nuş ma n›n, an lat ma -
n›n, soh be tin (he le he le va az ve na si ha t›n) kü çüm sen me si (bkz.
gün lük dil de bu te rim le re yük le nen kü çüm se yi ci ifa de ler), her -
ke sin bir yer ler de tek ba ş› na oku yup yaz ma s› n›n hu şu do lu bir
say g›y la kar ş› lan ma s›, ne ti ce de ya z› n›n da sö zü işa ret et mek için
ol du ğu nu unut tu ra bi li yor bi ze. 

Üs te lik bir ke na ra çe ki lip tek ba ş› n› za oku mak, in sa n›n öğ -
ren me ta ri hi nin çok ye ni bir dav ra n› ş› d›r. Kültür ta rihçisi Ro -
ger Char ti er, Av ru pa’da yüksek ses le oku ma dan ses siz oku ma -
ya geçişin 16. yüz y› l›n baş la r›n da gerçek leştiğini söy lü yor. Bu
ta ri he dek oku ma, “ses li” ya p› lan bir ey lem miş. Yal n›z kal -
d›ğ›n da bi le kişi “met ni” yüksek ses le okur, bu yol la “an la m”a
ulaş ma ya ça l› ş›r m›ş. (Kur’an’›n “k› ra at” edil miş ol ma s› için il -
laki oku ya n›n oku du ğu nu işit me si nin şart ol ma s› da bu aç› dan
il ginç bir bağ ku ru yor ses li oku ma n›n an la ma ulaş ma y› ko lay -
laş t›r ma s›y la...) “Ses li oku ma” uy gu la ma s› n›n Ortaçağ bo yun -
ca Av ru pa’n›n he men her ye rin de ege men ol ma s› ya okur ya zar
sa y› s› n›n az l›ğ› ya da “ses le oku ma”n›n bir “top lum sal laşma”
biçimi oluşuy la aç›k la na bi lir. “Ses siz oku ma” ise, “bi rey sel -
liğin öne ç›k›ş›, yal n›z l›ğ›n değer li k› l› n›s›”d›r. 

‹slam Ortaçağ› bo yun ca da ki tap la r› özel me kânlar da oku -
mak ye ri ne, yüksek ses le ya p› lan oku ma la r› din le ye rek ögren -
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mek da ha gözde bir yöntem miş. Or ta As ya’dan Ana do lu’ya yo -
ğun göç le rin ol du ğu 13-14. yüz y›l bo yun ca okurya zar ol ma yan
bu gö çe be top lu luk la r›n eği ti min de es ki ve köklü bir ge le nek
olan k› ra at mec lis le ri et kin bir yön tem ola rak kul la n›l m›ş. Bu
mec lis ler de ki tap oku ma işi ni gö rev edin miş bi ri si, bir ki ta b›
ses li ola rak okur, di ğer le ri din ler, böy le ce di nî bil gi le rin ye ni
Müs lü man ol muş kit le le re ak ta r›l ma s› sağ la n›r m›ş.

D› ş› m›z da ki dün ya n›n, kul lan d› ğ› m›z alet le rin, di lin, dü -
şün ce bi çim le ri nin, de ğer le rin, b› ra k›n uyum sağ la ma y›, ne re -
dey se an la ma ya ye te cek ka dar bi le ta kip ede me di ği miz bir h›z la
de ğiş ti ği gü nü müz de, sö ze ve onu işa ret et mek için ya ra t›l m›ş
ya z› ya bel bağ la mak; oku mak, an la mak, an lat mak için ömür tü -
ke ten bir vai zin ye gâ ne va ro luş tar z› d›r. Sö ze mu ha tap ol mak,
sö zü din le mek, sö ze sa hip ç›k mak, sö zü an la mak ve an lat mak -
t›r onun işi. Bu sö zü özüm se yip ak tar mak ba zen li san s›z, ke li -
me siz, kalp ten kal be olur; ba zen dil le, ba zen ya z› de nen sem bol -
ler le olur. Ba zen de rü ya lar da ol du ğu gi bi gö rün tü ler le ko nuş tu -
rur ko nuş tu ran. Sö zü ak ta r›r ken kul la n› lan ara c›n ne öne mi
var? Önem li olan sö ze de ğer kay bet tir me den mu ha ta b›n an la d› -
ğ› dil den ko nuş mak de ğil mi? Ni te kim Ya ra tan da biz ya ra t›l -
m›ş la ra ko nu şur ken bi zim an la ya ca ğ› m›z araç la r› kul lan ma d›
m›?

Sö ze ver di ği miz de ğer dir ha ya t› ki tap lar ve in san lar ara s›n -
da gi dip ge le rek bi ze ya şa tan. Uma r›m oku du ğu muz sa y› s›z
ke li me, on la r›n işa ret et ti ği iyi kö tü bü tün an lam lar, bu an lam -
la r›n çağ r›ş t›r d› ğ› bü tün dü şün ce ler Hak Ke la m›’n› da ha de rin
an la ma ya, da ha doğ ru an lat ma ya yar d›m et miş tir. Her ne oku -
dum sa oku duk la r› m›n aç t› ğ› yo lun bu ka p› ya ç›k ma s› ni ye tiy -
le dir bi -av ni hi tea la.

01.09.12



Okumak

Oku ya bi len ler iki mis li gö rür ler.
At ti ka l› Ozan Me nan der

Ha yat si zi ede bi ya tın te sel li sin den uzak laş tıra cak ce za lar la do lu -
dur. Ka la ba lık bir s iya si top lan tıya ka tıl mak, okul da ko ri dor da
ar ka daş lar la çe ne çal mak, ak ra ba lar la bir bay ram gü nü top la nıp
ye mek ye mek, ka fa sı bam baş ka âlem ler le ve te le viz yon da ki o bil -
mem ney le do lu be ye fen diy le zo ra ki soh bet… Bir den göz le rim
ağır la şır, gü nün or ta sın da uy kum ge lir. Oda ma dö nüp tek ba şı ma
kal ma nın im kân sız lığı yü zün den pek çok ya ban cı me kân da, tek
te sel lim, gün or ta sın da uyu ya kal mak ol muş tur.

Or han Pa muk

Ken di mi bil dim bi le li oku rum. Ta ma men key fi rast lan t› -
sal, el yor da m›y la ya p› lan bir oku ma d›r bu ço ğun luk la. El bet -
te se çe rek. Han gi mi zin öm rü ye ter ki her şe yi oku ma ya? Ama
be nim için bu seç me bi le iç gü dü sel dir ço ğu kez. Her iyi şe ye
ulaş ma da ol du ğu gi bi, iyi bir oku ma sü re ci de -oku ma n›n yal -
n›z l›k ge rek ti ren bir iş ol ma s›n dan do ğan bü tün çe liş ki si ne
kar ş›n- bir çev re işi dir. Ol gun laş m›ş bir se çi ci li ğe ulaş m›ş, fi -
kir ve zevk sa hi bi bir mu hi ti niz yok sa -on la r›n im bik ten geç -
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miş tar t›ş ma or tam la r›n dan uzak ka la ca ğ› n›z için- oku ma la r› -
n›z bir o ya na bir bu ya na sav ru lur. Şü kür ki bu dal dan da la
kon ma lar s› ra s›n da hiç um ma ya ca ğ› n›z şe kil de ha ri ka ki tap -
lar la kar ş› laş t› ğ› n›z da olur. (Be nim Al ber to Man gu el ki tap la -
r›y la kar ş› laş mam ay nen böy le dir me se la.) 

Çe kin gen ve na if oku yu cu ken di ne bir oku ma mu hi ti bu -
la ma m›ş/ku ra ma m›ş/ke nar da kal m›ş bir yal n›z in san d›r. Bu,
ac› na s› bir du rum de ğil dir. Çün kü ken di se çim le ri mi zin so -
nu cu dur. Ka rak ter le ri mi zi ne ka dar ken di miz se çi yor sak ar -
t›k. M›z m›z lan mak için de ğil, bir ger çe ği or ta ya koy mak için -
dir bu söy le dik le rim. Ay r› ca si zin de fark ede ce ği niz gi bi bir
ye ter siz lik ten zi ya de, bir gü cü işa ret et mek te dir. D› şa r› dan
ge len bir et ki le şim ol ma sa da oku ma n›n sa de ce içer iden ge -
len is tek le de sür dü rü le bi le ce ği ni işa ret eden bir güç. Bu tarz
oku ma lar çok sa tan lar lis te le rin den et ki len me yen bir oku ma
sü re ci dir ay n› za man da.

Bü tün ça ba la r› m›z gi bi “oku ma”n›n ken di si de bir ni ha i
he def le iliş ki len di ril me miş se, in sa n› oya la yan, s› ra dan bir
meş ga le ye ve bü yük re sim den ha ber siz, gü nübir lik bir ya şa -
m› sür dü ren bir “çok luk”a dö nü şe bi lir ko lay ca. (bkz. Te ka -
sür Su re si) Bu ne den le oku ma sü re ci, ge li şigü zel sü rüp git se
de mut la ka bir üst ama ca hiz met et me li dir. Be nim için bu
amaç Al lah’›n Ki ta b›’n› in san la ra an la t›r ken sö zü de rin leş ti re -
bil mek ve te sir li söz söy le ye bil mek tir. Ço cuk lu ğu mu zun Pol -
yan na’s›n dan baş la ya rak oku du ğum tüm me tin le rin bu ni ha i
ama ca hiz met et ti ği ni dü şü nü yo rum.

Eli niz de ki bu ki tap ta 2008’in son ay la r›n dan baş la ya rak
üç bu çuk y›l bo yun ca oku duk la r› m›n önem li bir k›s m› n› bu -
la cak s› n›z. Be nim ne ler oku du ğu mun si zi hiç de il gi len dir -
me di ği ni dü şü nü yor ol say d› n›z za ten bu sa t›r la r› oku yor ol -
maz d› n›z. Et kin ve se çi ci bir ki tap se ver mu hit ten uzak ka lan
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her oku yu cu için di ğer s› k› oku yu cu la r›n ne ler oku du ğu nu
bil mek, üs te lik de o ki tap lar da ne ler bul duk la r› n› öğ ren mek
doğ ru ki ta ba ulaş ma da en kes tir me yol dur. Bu ne den le baş ta
ki tap der gi le ri ol mak üze re, ya y› nev le ri nin oku yu cu yo rum -
la r› kö şe si ve na dir de ol sa (bu ki tap ta on la r›n bir k›s m› n› bu -
la ca ğ› n›z) oku duk la r› üze ri ne ya zan la r›n söz le ri, be nim gi bi
yal n›z oku yu cu lar için bir ne vi de fi ne ha ri ta s› gi bi dir. On la r›
ta ra ya rak ki şi sel oku ma lis te le ri ya par s› n›z. Ya da lis te niz de -
ki ba z› ki tap la r› eler si niz. Si ze müt hiş za man ka zan d› r›r. Ta -
bii ha yal k› r›k l›k la r› n› da gö ze al ma n›z ge re kir. Bir kaç ha yal
k› r›k l› ğ› si ze tav si ye de bu lu nan o ya za r› “tav si ye si dik ka te al› -
na cak lar” lis te niz den ç› kar ma n› za yol aça bi lir ama bu da bir
ka zanç t›r son tah lil de. 

Ömür k› sa, iş ler çok, za man az. Oku mak is te dik le ri miz
aş›l ma s› ge re ken dağ lar gi bi y› ğ› l›. Bu dağ lar dan ba z› la r› na
ayak bi le ba sa ma ya bi li riz, ak l› m›z on lar da kal sa da. O za man
o dağ la r› kö şe bu cak do laş m›ş bi ri le ri nin göz lem le ri ni din le -
mek de işe ya rar. Ba zen bur nu mu zu s›z lat sa, bi ze hü zün ver -
se de ya pa ma d›k la r› m› z› ya pan la r›n ba şa r› s›n dan er dem li bir
al çak  gö nül lü lük le ya rar lan mak ge re kir. Bu zev ki ba na ya şat -
t›k la r› için oku duk la r› üze ri ne ya zan la r›n tü mü ne say g› la r› m›
su nu yo rum
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‹n sa n›n ta n›ş t› ğ› ilk duy gu kor ku, çev re ye ver di ği ilk tep ki ise ağ -
la mak t›r. Bu se bep le ilk ih ti ya c› da gü ven dir. 

Nev zat Tar han

..Ede bi yat ada m› ol mak ve gü nün bi rin de hi kâ ye ler yaz mak is ter -
sen, ya lan da söy le men ve kü çük öy kü ler uy dur man ge re ke cek tir,
yok sa hi kâ yen s› k› c› ola bi lir. Ama bu nu aş› r› ya kaç ma dan yap ma -
l› s›n. Dün ya, s› ra dan şey ler üze ri ne de ol sa, ya lan söy le mek ten
baş ka bir şey yap ma yan ya lan c› la r› ce za lan d› r›r ve sa de ce çok
önem li şey ler hak k›n da ya lan söy le yen şa ir le ri ödül len di rir.

Um ber to Eco

Kah ra man lar, er dem sa hi bi ka rak ter li in san lar, soy lu kan ta ş› -
yan lar, hat ta kap tan (özel lik le de kap tan!) hep si ge miy le bir lik te
de ni zin di bi ni boy la m›ş lar d›; oy sa kor kak lar, öd lek ler, sah te kâr -
lar, bir can kur ta ran san da l›y la giz li ce s› v›ş mak için ge rek çe ler
bu la bil miş ler di. Bu, in san gen le ri nin sü rek li yoz laş t› ğ› n›n, kö tü

ka n›n iyi ka n›n ye ri ne geç ti ği nin güç lü bir ka n› t› de ğil miy di?

Ju li an Bar nes

Bir in san na s›l ta n›m la n›r? Bir bi ri mi zi ol du ğu muz gi bi
gö re bi lir mi yiz? Ay n› in san fark l› ki şi ler için fark l› an lam la ra
ge li yor sa bun da ara la r›n da ki iliş ki nin de ro lü yok mu? Sa de -
ce dav ra n›ş la r› m›z m› in şa eder iliş ki le ri, yok sa iliş ki da ha hiç
baş la ma dan bi le bi zim için bir an lam ta ş› maz m›? Söz ge li mi
bir an ne na s›l ba kar yav ru su na, ya ş› kaç olur sa ol sun? An ne -
si nin k›y met li si olan ay n› in san, bir baş ka s› için ad› hep ür -
kün tüy le an› lan bir za lim ola maz m›?  


