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Ne do¤ru ne de yanl›fl

Kerem kahvalt›da turflu yiyor.

Ronaldo spor ayakkab›lar›n›n içine 

çorap giymiyor.

Lusi okula ç›plak ayakla gidiyor.

Kevin hep bir parma¤› kula¤›nda 

uyuyor.

Marsel pop müzikten baflkas›n› 

dinlemiyor.

Emili paten kaymay› sevmiyor.

Liza ayak t›rnaklar›na siyah oje 

sürüyor.

Bütün bunlar ne do¤ru ne de yanl›fl. ‹yi ki, ha-
yatta bir yanda sadece do¤rular, di¤er yanda da
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sadece yanl›fllar yok. Her iki dakikada bir, yap-
t›¤›m›z fleyin do¤ru mu yanl›fl m› oldu¤unu sor-
gulamak zorunda kalm›yoruz. Sadece yap›yoruz
ve bunun böyle olmas› da çok iyi. 

Ancak, her yerde haks›zl›k bulundu¤unu dü-
flünüyoruz: Evde, okulda, iflte, bütün gün, hiç dur-
madan.

Günde kaç kere, “Bu haks›zl›k!” diyoruz aca-
ba? 

4 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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“Ya¤mur ya¤›yor! Bu haks›zl›k, panay›ra 

gidecektik.” 

“Bu haks›zl›k, okul zaman› hiç hasta 

olmuyorum.”

“Kekim f›r›nda yand›, bu haks›zl›k.”

“Dimitri’den daha yavafl kofluyorum, 

bu haks›zl›k.”

“Bu haks›zl›k, bu yaz su denizanas› 

dolu, yüzemiyoruz.”

Asl›nda ço¤unlukla, “bu haks›zl›k” ifadesi, “bu ca-
n›m› s›k›yor” anlam›na gelir.

Krallar›n pastas›

Pastadaki fasulyeyi kim bulacak? Yorgo,

Anabel, Dominik, Seçil ve Jan fasulyeyi 

bulmak ve kral tac›n› kazanmak için 

pastan›n çevresinde dönüyor. Dominik 

küçük bir kabar›kl›k gördü bile; Yorgo

beyaz bir nokta gördü¤ünü san›yor,

di¤erleriyse hâlâ ar›yorlar. Sonuçta,

herkes fasulyenin içinde bulundu¤una
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inand›¤› ayn› dilimi istiyor. Pastay›

paylaflmak imkâns›z. Tart›flmalara son

vermek için, Anabel’in masan›n alt›na

girip, herkese hangi parçan›n verilece¤ini

söylemesine karar veriyorlar. Anabel

hiçbir fley göremeyece¤i için, hile yapma

flans› yok. Yani, ister istemez adil olacak.

6 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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Bir bölüflme kural› buldular. Kimseyi kay›rmayan
bir kural. E¤er fasulye Yorgo’ya ç›karsa, bunun
haks›zl›k oldu¤u söylenemeyecek.

Yine de fasulye ona ç›karsa, Yorgo kral ola-
cak ve bir hediye alacak; di¤erleriyse hiçbir fley
olamayacak ve hiçbir fley de alamayacaklar. Ama
kimse, “Yorgo’nun kral olmas› adil de¤il!” de-
meyecek. Çünkü herkes, ortak olarak belirlenen
bölüflme kural›n›n adil oldu¤unu biliyor. Adalet,
öncelikle bir paylafl›m meselesidir. E¤er, dünya-
daki bütün insanlar›n her gün yiyecek bir tabak
pilavlar› olsayd›, “Her gün yaln›zca tek bir tabak
pilav yemek haks›zl›k,” diye düflünmezdik. Ama,
baz›lar› günde elli tabak pilav, üstüne de kebap-
lar, dondurmalar, pastalar yiyorsa, “Bu adil de¤il,
di¤er insanlar aç,” deriz. Paylafl›m çok kötü yap›l-
d›¤›nda, bu adaletsizliktir.

Bölüflmek kolay de¤ildir!

Kendi do¤um günümde pastadan herkes kadar
yemem adil mi? Bu benim kendi do¤um günüm
oldu¤una göre, belki de baflkalar›ndan daha büyük
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bir parça almam daha adil olur. Ama en iyi arka-
dafllar›m da daha fazla yemeli, çünkü onlar› daha
çok seviyorum. Ve küçükler daha küçük parçalar
almal›, çünkü onlar›n mideleri daha küçük. Ve üç
saattir yemek yemeyenler, bir saat önce yiyenlere
göre daha fazla almal›. Off! Bölüflmek gitgide kar-
mafl›klafl›yor. Sonuç olarak, yine de en kolay› her-
kesin ayn› miktarda almas›na karar vermek. Böy-
lesi kolay ve h›zl›; üstelik, kendimize bin tane soru
sormam›za da gerek kalm›yor. Öbür türlü tart›fl-
may› bitiremezdik. 

‹flte, çok pratik bir adalet: Herkese ayn› fley. 
Ama gerçekte, hiçbir fley böyle yürümüyor!

Beflinci s›n›f›n ö¤retmeni, Frans›z futbol tak›m›n›n
kalecisinin kazand›¤› kadar para kazan›r m›? Hay›r.
Kaleci ö¤retmenin yüz kat› kazan›r. Oysa, ö¤ret-
menin önemli bir mesle¤i var; çocuklara, bir ömür
boyunca ifllerine yarayacak fleyler ö¤retiyor. Fran-
s›z futbol tak›m›n›n kalecisiyse yaln›zca gelen top-
lar› tutuyor!

Bütün çocuklar yaz›n deniz k›y›s›na tatile gi-
der mi? Hay›r. Bir sürü çocuk hayat›nda hiç deniz
görmemifltir, baz›lar›ysa her y›l denize gider.

Herkesin yeterli yiyece¤i var m›d›r? Hay›r. Mil-

8 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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yonlarca insan ne isterse onu, hatta daha fazlas›n›
yer; milyonlarca baflka insansa hep açt›r, hatta
açl›ktan ölenler bile vard›r.

Öyleyse? Paylafl›m nerede? Bu “herkese eflit”
meselesi, pasta konusunda ifle yar›yordu, ama di-
¤er konularda gerçekten de durum hiç böyle de¤il!

“Adil”, “ayn›” m› demektir?

Eflitistan ülkesinin vatandafllar›, y›lbafl›

tatilinin adaletsiz oldu¤una inan›yor:

Baz› çocuklar çok, baz›lar› yaln›zca bir

ya da iki, baz›lar› çok büyük, baz›lar›ysa
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