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Orman›n Kitab›

Bir zamanlar, ormana terk edilmifl bir

bebek varm›fl. Onun c. ›¤l›klar›n› duyan bir

difli kurt, bebe¤i bulup inine götürmüfl.

Kurt, bebe¤i kendi yavrular›yla birlikte

besleyip korumufl. Bebek büyümüfl, y›llar

gec.mifl... Ve günlerden bir gün, ormanda

daha önce hic. duymad›¤› bir ses duymufl.

Sese do¤ru yaklaflt›¤›nda, hayat›nda

ilk kez bir insan görmüfl: Güzeller

güzeli bir genc. k›z, ›rmaktan testisini 

doldururken, bir yandan da flark›

m›r›ldan›yormufl. Genc. k›z, bizimkini 

fark etmifl ve tatl› bak›fllar›yla delikanl›y›,

kendisini takip etmeye c.a¤›rm›fl. O da,

k›z›n c.ekimine kap›larak, insan toplulu¤una

kat›lmak üzere orman› terk etmifl...

Ne güzel bir macera! Kurtlar taraf›ndan koruna-
rak büyümek, do¤ada özgürce yaflamak, nehir-
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lerde y›kanmak, muzlarla ve sulu sulu meyveler-
le kendine ziyafetler çekmek... Peki, bu mümkün
mü? Orman›n Kitab› ’n›n kahraman› Mogli’nin öy-
küsü, gerçek hayatta hiç yaflanm›fl m›?

Hem evet, hem hay›r. 
Evet; çünkü ormanda hayvanlarla birlikte, tek

bir insan yüzü bile görmeden hayatta kalmay› ba-
flaran çocuklar var. 

Hay›r; çünkü Orman›n Kitab›’ndaki gibi bir
öykünün gerçek olmas› imkâns›z. Ormanda bu-
lunan çocuklar›n hiçbiri, insanlar gibi iki ayak
üstünde yürümeyi bilmiyordu. ‹nsanlar gibi dü-
flüncelerini ifade edemiyorlard›; konuflmay› bil-
miyor, durmadan ç›¤l›k at›yorlard›. Neyin iyi, ne-

yin kötü oldu¤uyla ilgili en
ufak fikirleri yoktu; utanç

ya da gurur gibi ah-
laki duygular› 
geliflmemiflti...

Baflka insanlar-
dan uzakta bü-

yüyen bu çocuk-
lar, insan olmay›

baflaramad›lar.
annem babam

ve 
ben

GIRRR
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Ga m› dedi, g›rrr m›?

BEN VE BAfiKALARI 5

‹nsan olmak

“‹nsan olmak”... 
Ne tuhaf bir ifade! 

Do¤du¤um gün, 
insan oldu¤um apaç›k
ortadayd›. ‹nsan 
olamam; çünkü ben 
zaten bir insan›m! 

Tam olarak de¤il. ‹nsan, bir bedenden ibaret
de¤ildir. ‹nsan ayn› zamanda düflüncelerden, duy-
gulardan oluflur; insan›n bir kiflili¤i, zekâs›, söyle-
yecek sözü vard›r. Bir bebe¤in bedeni, insan ol-
may› ö¤renmeye haz›rd›r. ‹nsan do¤may›z, insan
oluruz; baflkalar›yla birlikte, baflkalar› sayesinde.

Alara,n›n aynas›

“Alara, bize kendini tarif edebilir misin?”
“Evet, tabii. Siyah sac. lar›m, yeflil

gözlerim var...”
“Hay›r, sormak istedi¤im flu: Kiflili¤ini

tan›mlayabilir misin?”
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“A tamam; komi¤imdir...”
“Nereden biliyorsun?”
“C. ünkü c.evremdekileri güldürüyorum!”
“Tamam, devam et.”
“Cömert oldu¤umu düflünüyorum.”
“Peki, bunu nereden biliyorsun?”
“Arkadafllar›m öyle diyor. Hatta

bunun, benim en önemli özelli¤im

oldu¤unu düflünüyorlar.”
“Anlad›m, devam et.”
“C. ok gevezeyim. Annemle babam s›k

s›k tam bir lafebesi oldu¤umu söylerler.

Ö¤retmenlerim baflkalar›na da söz hakk›

tan›mam› isterler. Ayr›ca, san›r›m biraz

k›skanc›m.”
“Neden böyle düflünüyorsun?”
“Sevgilim bundan c.ok flikâyetc. i.”

Alara, d›fl görünüflünü tarif etmek için bir ayna-
ya bakabilir. Saçlar›n›n siyah, gözlerinin yeflil ol-
du¤unu aynada görür...

Kiflili¤ini anlatmak içinse, baflkalar›na bak›-
yor. Arkadafllar›na, ailesine, ö¤retmenlerine, sev-
gilisine...
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Bu normal. 
Baflkalar› olmadan 

kendimiz hakk›nda nas›l 
fikir edinebiliriz ki? Nazik 
mi, kaba m›, k›skanç m›, 
dalgac› m› oldu¤umuzu 
nas›l bilebiliriz? 

Ya baflkalar› olmasayd›? 
Kendimizi tan›mak için 

baflkalar›n›n bize tuttu¤u 
aynaya ihtiyaç duyar›z.

Amerikan Yerlileri insand›r

Ne kadar aptalca bir bafll›k! Tabii ki, Amerikan
Yerlileri insand›r. Gün gibi ortada.

1550’lerde bu gerçek herkes için o kadar da
aç›k de¤ildi. O zamanlar, Güney Amerika’daki
Avrupal›lar kendilerine flunu soruyorlard›: Kufl
tüyleri takan, tuhaf al›flkanl›klar› olan, derileri ko-
yu renkli bu garip varl›klar insan m›? 

Onlardan çok daha önce, Antik Ça¤’da Yu-
nanlar dünyay› ikiye ay›r›yordu: Yunanca konu-

Saçmalama, hiç de geveze de¤ilsin!!!  
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flanlar, yani insanlar ve Yunanca konuflmayanlar,
yani kufl gibi öten barbarlar.

Kad›nlar da, büyük dinlerin liderleri için so-
run oluyordu. Bu liderler, kad›nlar›n da erkekler
gibi insan olup olmad›¤›ndan emin de¤illerdi.

Ne mutlu ki, günümüzde bu sorular art›k so-
rulmuyor. Ten rengi, cinsiyeti, konuflma, yeme ya
da giyinme tarz› farkl› biriyle karfl›laflt›¤›m›zda,
onun bir insan olup olmad›¤›n› sorgulam›yoruz.
Çünkü cevab› biliyoruz. Bu baflkas›, benden çok
farkl› olsa bile, benim bir benzerim: Bir insan.
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Büyük Merkez

Büyük Merkez ülkesine yeni biri geldi. 

“Kasketini nas›l takt›¤›n› gördün mü?

Ne görgüsüz!”
Herkes yeni gelene bak›yor. Do¤ru,

burada hic. kimse kasketini öyle takmaz.

“Hele flu pantolonu yok mu! Düflük

belli pantolonlar›n tarih oldu¤unu ona

kim söyleyecek? Ayakkab›lar›ndan söz

etmek bile istemiyorum! Bu ma¤ara

devri markas›n› da nereden bulmufl?”
“Öff! Onunla konuflmaya c.al›flmay›n

bile; tuhaf bir aksan› var, ne dedi¤i hic.
anlafl›lm›yor.”

“Bu flekilde yemek yiyen birini de

hayat›mda görmedim! Burada buna izin

vermemeliyiz, c.ok ilkel al›flkanl›klar› var.”
“Neyse ne, bofl verin. Büyük Kuzey

ülkesinden gelmifl.”

“‹lkel al›flkanl›klar› var”; “O buradan de¤il”;
“O bizden de¤il”; “Buna burada izin

vermemeliyiz”...

D U R

FELSEFE (16) BEN VE BASKALARI 7-8  6/1/12  4:19 PM  Page 9


