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Kurtuldu !

Anton denizde yol al›yor. S›k s›k yelkenle

aç›l›yor ve buna bay›l›yor. “Böyle giderse

Amerika’ya varaca¤›m,” diye gülüyor.

Gerçekten de o kadar h›zl› gidiyor 

ve bundan öyle hofllan›yor ki, art›k 

sahili görmez oldu¤unun fark›nda 

bile de¤il. Ayr›ld›¤› plaj›n gözden 
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kayboldu¤unun

da fark›na

varm›yor:

Uzakta, çok uzakta...

Bunu anlad›¤›nda, hemen bir

yar›m dönüfl yap›yor. Ama,

karay› görmeden do¤ru yönde oldu¤unu

nas›l bilebilir ki? Ya gitgide daha çok

uzaklafl›yorsa? “Yan›ma pusula almad›¤›m

için çok aptal›m ! ” diye düflünüyor Anton.

Telafllanmamaya çal›fl›yor. 

Gece oluyor, ilk y›ld›zlar beliriyor; 

ama hâlâ kara gözükmüyor. 

Y›ld›zlar... Y›ld›zlar !!! 

Bu, pusuladan da iyi ! Anton,

astronomi dersinde y›ld›zlar› tan›may›,

kuzeyi, güneyi, do¤uyu ve bat›y› bulmay›

ö¤renmiflti. Kurtuldu ! ‹ki dakikadan k›sa

bir sürede karan›n yönünü buldu. 

Tabii ki, tam› tam›na ayr›ld›¤› plaja

ç›kamayacak, ama bu umurunda de¤il.

Önemli olan karay› bulmak. Anton 

sahile ulaflaca¤›ndan emin art›k. 

4 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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Gökyüzünü okumay› bilmesi Anton’u kurtard›.
Y›ld›zlar›n konumlar›n› ö¤renmesi uzun zaman al-
m›flt›, çünkü bunu kavramak zordu. Ama bugün,
bilgisi sayesinde karaya geri dönmeyi baflard›. 

Yine de abartmamak gerek. Kendimizi s›k s›k
gece vakti denizin ortas›nda yapayaln›z bulmay›z,
karay› her gün kaybetmeyiz; astronomi hakk›n-
da hiçbir fley bilmeden de yaflamam›z mümkün!
Peki, ya hiçbir fley bilmeden yaflayabilir miyiz?

Bilmek neye yarar?

Bilmek neye yarar? Karar vermeye. Çünkü, her za-
man bildiklerimize dayanarak karar veririz. 

Ali, bu y›l tiyatroya m›, karateye mi 

devam edece¤ini düflünüyor. Ailesi,

ikisine birden gitmesini istemiyor. 

Ama hiç de¤ilse seçimi ona b›rak›yorlar.

Seçmek zor, çünkü ikisini de ayn› 

ölçüde sev iyor Ali. 

“Arkadafllar›ma telefon etmem gerek.

E¤er, Alis ve Robin tiyatroyu b›rakt›ysa,
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oraya gitmek eskisi kadar e¤lenceli olmaz. 

Karateye gelince, Mert’in devam

edece¤ini biliyorum. Bu iyi, çünkü

böylelikle yenilerin aras›nda tek 

bafl›ma kalmam. Ayr›ca karate

ö¤retmenine de, e¤er karateyi

b›rakmaktan piflman olursam, y›l 

ortas›nda geri dönüp dönemeyece¤imi

soraca¤›m. 

Tiyatro ö¤retmeni konusunda da 

bilgi almal›y›m: E¤er geçen y›lki 

ö¤retmen yoksa, kesin b›rak›r›m

tiyatroyu.”

Karar vermek için, Ali’nin birçok fleyi bilmesi ge-
rekiyor: Derslerin saatleri, arkadafllar›n›n devam
edip etmedi¤i, sonradan karar›n› de¤ifltirip de-
¤ifltiremeyece¤i, ö¤retmenin ayn› olup olmad›¤›.
E¤er hiçbir fley bilmezse, yaz› tura atacak: Onun
yerine seçimi kader yapacak. 

Hiçbir fley bilmedi¤imizde, seçim yapmak da,
karar vermek de olanaks›zd›r; bu durumda, bizim
yerimize karar veren ya kader ya da baflkalar›d›r.
O zaman, nehirde kendini ak›nt›ya b›rakm›fl bir

6 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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ceviz kabu¤una ya da havada rüzgâr›n kendini
götürmesine izin veren bir balona benzeriz. Öz-
gürlü¤ün tam karfl›t›d›r bu. 

Bilmek... iyi de, neyi bilmek?

“Ong, gong, hing, gang.”

“Ne? Bu z›rval›k da ne demek oluyor?”

“Hiçbir fley, bofl ver; o bütün hayat›n›

gorillerle geçirdi, konuflmay› bilmiyor.”

Kendim karar  

vermek istiyorum !
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“50 kurufltan 2 simit, toplam 2 

lira,” dedi simitçi müflteriye. Simitçi,

müflterinin hesap yapamad›¤›n› biliyor 

ve daha fazla kazanmak için bundan

yararlan›yor.

“Al, iflte adresim; bir daha flehre

geldi¤inde beni ziyaret etmeni çok

isterim.” Çok nazikçe bir davet, ama

okumay› bilmiyorsak, mahalleyi, soka¤›, 

ev i bulmak hiç de kolay de¤il.

“Evet beyefendi, bofl

odam›z var; flansl›s›n›z,

otel dolu de¤il.

Lütfen, bu formu

doldurun ve alt›n›

imzalay›n.” Evet

ama, yazmay›

bilmiyorsak 

bunu nas›l

yapabiliriz ki?

8 ÇITIR ÇITIR FELSEFE

YEMEK L‹STES‹
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Hayatta, vazgeçemeyece¤imiz bilgiler vard›r. Ko-
nuflmay›, saymay›, okumay› ya da yazmay› bilme-
den normal bir flekilde yaflamak, baflkalar›yla ile-
tiflim kurmak, al›flverifl yapmak olanaks›zd›r. Hem
ayr›ca, ülke ve dünya tarihini bilmek; olup biten-
leri anlamam›za, kime oy verece¤imizi belirleme-
mize, huzur içinde yaflamak için neyin önemli
oldu¤unu kavramam›za, ayn› hatalar› tekrarla-
mamaya çal›flmam›za da yard›mc› olur. 

Tart m›,  örek mi?

Sofi pastaneye giriyor -Yar›n do¤um 

günü ve pastas›n› kendi seçecek. Ekler

pastalara, keklere, çöreklere, tartlara,

badem kurabiyelerine bak›yor... ve

karars›z kal›yor. 

Annesi onu, “Hadi, Sofi, seç art›k;

saatlerce bekleyemeyiz burada,” diye

s›k›flt›r›yor. 

“fiey, bilemiyorum, seçmek zor; 

hiç görmedi¤im bir sürü pasta var, 

nas›l karar vermemi bekliyorsun ki?”

c.
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