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‹Y‹ VE KÖTÜ 3

Yaflas›n Sera Ö¤retmen!

Bu ay, Sera Ö¤retmen’in s›n›f›ndaki 

her ö¤renci s›rayla bir deney yapacak:

Bütün gün boyunca görünmez olma

deneyi. Sera Ö¤retmen’in sihirli bir gücü

var ve bu deneyi her y›l ö¤rencilerine

yapt›r›yor. Ö¤renciler, buna bay›l›yor;

onun s›n›f›na düflmeyenler içinse tam

bir kâbus bu. Ö¤retmen, “görünmez olma

günü” için hiçbir kural koymuyor, hiçbir

öneride de bulunmuyor. Herkes kendi

plan›n› uygulamakta serbest.

Tahmin edebilece¤iniz

gibi, bu bütün y›l

boyunca beklenen bir

an ve uzunca bir

süre öncesinden

herkes o gün

boyunca nereye

gidece¤ini, 

neler 

yapaca¤›n›

tasarl›yor. 
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Pamela, Henri ve Yohan’›n
görünmez olma günlerine bir

göz atal›m.

Pamela: “Ben iki kez bedavaya 

sinemaya girdim; ç›k›flta, pastaneden

birkaç pasta yürüttüm. Sonra, banka

kasas›n› boflaltmakla ablam› ispiyonlamak

için odas›nda pusuya yatmak aras›nda

karars›z kald›m; ama sonunda, babam›

ifline kadar takip etmeye karar 

verdim.”

Henri: “Yapt›¤›m fleyi söylemek 

istemiyorum.”

Yohan: “Ben s›k›ld›m, çünkü

kardeflimin bütün yaz boyunca k›z 

arkadafl›ndan ald›¤› mektuplar›n hepsini

bafltan afla¤› okudum. Sonra Giyom’un

evine gidip, bana asla ödünç vermedi¤i 

oyuncakla oynad›m; gitmiflken birkaç 

futbol oyuncusunun kart›n› ald›m 

ve sonra... sonras›n› gerçekten de

anlatamam.”

4 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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‹Y‹ VE KÖTÜ 5

Görünmez olunca, görünürken yapamad›¤›m›z
fleyleri yapaca¤›m›z kesin. Hatta zaman zaman,
pek de iyi olmayan, kötü fleyler.

Bu da demektir ki, ço¤unlukla kötü bir fley
yapmam›z› engelleyen baflkalar›d›r. Çünkü baflka-
lar› bizi görür; kötü bir fley yapt›¤›m›z› söyleye-
bilir, bizi ele verebilir, cezaland›rabilir, yarg›la-
yabilir ve bize baz› fleyleri yasaklayabilirler.

Peki bu, kötü fleyler yapmamam›z›n tek nede-
ninin baflkalar›n›n bizi görmesi oldu¤u anlam›na
m› gelir?

Yani, iyi ya da kötü bir fley yapm›fl olmak as-
l›nda umurumuzda bile de¤il midir?
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‹yi nedir, kötü nedir?

Yaflamak için, kurtlar›n kuzular› yemesi

gerekir: Kurtlar için kuzular› öldürmek 

iyidir. Bu, kurdun yaflamas›n›, küçük 

kurtlar›n büyümesini sa¤lar. 

Kuzuysa ölmek istemez: Kuzular için

kurtlar›n yapt›¤› fley kötüdür. Kuzunun

içindeki yaflama iste¤iyse, iyidir.

6 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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‹Y‹ VE KÖTÜ 7

Kurt için iyi olan, kuzu için iyi de¤ildir. Kuzu için
iyi olansa, kurt için kötüdür. ‹yi ve kötü herkes
için ayn› fley de¤ildir.

Kurnaz Kartal, çad›r›na dal›yor ve 

babas›n›n önüne bir yay ve birkaç ok

b›rak›yor. Bunlar› az önce da¤›n di¤er

yan›ndaki bir baflka Yerli kamp›ndan 

çald›. Çok duygulanan babas› onu kutluyor:

Bugün büyük gün; çünkü bu, o¤lunun ilk

h›rs›zl›¤›. Gece bunu ailece kutlayacaklar.

Siyu Kabilesi’nde, yetiflkinler çocuklara çalmay›
ö¤retiyor. Kurnaz Kartal’›n yapt›¤› fley iyi. Bizdey-
se, böyle bir fley çok kötü karfl›lan›rd›. Bizde olsa,
Kurnaz Kartal cezaland›r›l›rd›; oysa Siyu Kabile-
si’nde kutlamalar› kabul ediyor.

Bir kafede, Stefani kimsenin oturmad›¤›

bir masan›n alt›nda elli liral›k bir kâ¤›t

para görüyor. Bir ayl›k cep harçl›¤› demek

bu! Paray› al›yor, ama sonra tereddüt

ediyor. Bunu almak kötü mü acaba? Belki

de, paray› kafenin sahibine götürmek iyi!
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Böylece, e¤er paray› kaybeden kifli 

dönerse, kafenin sahibi ona paras›n›

geri verebilir. Ama, kâ¤›t paralar›n

üstünde isim yazmad›¤›na göre, 

paran›n gerçekten de o kifliye ait

oldu¤u nas›l kan›tlanabilir ki? Peki,

kafenin sahibinin elli liran›n üstüne

yatmayaca¤› nereden belli?

“E¤er o böyle yapacaksa, paray› 

kendime saklamam daha iyi,” diye 

düflünüyor Stefani.

Bu durumda iyi olan ne: Paray› 

almak m›? Kafenin sahibine vermek mi?

Kafede, “Kim elli lira kaybetti?” diye

ba¤›rmak m›?

Kafedeki bu öykü epeyce kar›fl›k. Neyin iyi, neyin
kötü oldu¤unu bilmiyoruz. Öyküdeki durumu
hiçbir cevaba ulaflamadan saatlerce tart›fl›p dura-
biliriz.

Belki de her zaman yaln›zca bir tek iyi ve bir
tek kötü yoktur. Varsa bile, bu her zaman herkes
için ayn› de¤ildir!

8 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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‹Y‹ VE KÖTÜ 9

Kim kurttan yana?

Kurt ve kuzu öyküsünü yüz kifliye anlat›yoruz.
Onlara bu öyküde kimin taraf›n› tuttuklar›n› so-
ruyoruz: Kurdun mu, yoksa kuzunun mu?

Ço¤u kifli kuzudan yana ç›k›yor. Kötü olan
kurt, iyi olansa kuzu diyorlar. Kötülü¤ü kurda, iyi-
li¤iyse kuzuya yak›flt›r›yorlar.

E¤er, iyinin ve kötünün herkes için ayn› oldu-
¤unu düflünüyorsak, bu öyküde iki seçenek görü-
nüyor:
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