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Her zaman do¤ruyu mu 
söylemek gerekir?

Birileri bize durmadan, “Do¤ruyu söylemelisin!”
ya da, “Yalan söylemek çok kötüdür!” der. Ya-
lan söyledi¤imizde cezaland›r›l›r›z. Öyleyse, her
zaman do¤ruyu söylemek zorunda olup olmad›¤›-
m›z› düflünmek bile tuhaf! Evet, do¤ruyu 
söylemeli –bu aç›k. Ama 
asl›nda, olup bitenlere iyice
bakarsak, her fleyin bu 
kadar da basit olmad›¤›n›
fark ederiz. Her zaman bir 
tarafta “gerçekten”, di¤e-
rinde de “yalanc›ktan”
yoktur. Hayatta, “ger-
çekten”ler ve “ya-
lanc›ktan”lar
ço¤unlukla 
birbirine 
kar›fl›r. O¤luyla
ilk kez domino
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oynayan bir baba, onu yüreklendirmek için o¤-
lunun kazanmas›na göz yumar. Yalanc›ktan kay-
beder; ama o¤lu bunu bilmez.

Ö¤retmen, ö¤rencilerin susmas› için gözlerini
koca koca açt›¤›nda, ço¤u zaman, gerçekten k›z-
mam›flt›r. Yalanc›ktan sinirlenir. Ama ö¤renciler
bunun gerçek oldu¤unu düflünür.

Bir futbolcu, di¤erlerini sakatland›¤›na inan-
d›rmak için yerde yuvarlan›r. Asl›nda az›c›k bile¤i
burkulmufltur, o kadar; ama bu yapt›¤› ona dinle-
necek zaman yarat›r.

Arda’n›n yalanc›ktan karn› a¤r›yor, böylece
nefret etti¤i p›rasa yeme¤ini yemek zorunda kal-
m›yor.

Suzi kayak yaparken düfltü¤ünü anlat›rken,
hikâyesine az›c›k yalan bir sürü ayr›nt› ekliyor. Üç
takla att›¤›n›, en afla¤›ya kadar düfltü¤ünü, kayak-
lar›n›n her birinin ayr› bir yöne uçtu¤unu, herke-
sin ona bakt›¤›n› söylüyor. Böylece, hikâyesi da-
ha ilginç oluyor. Gerçe¤i ve yalan› kar›flt›r›yor. 

Bunlar›n hiçbiri gerçek yalanlar de¤il. Daha
çok oyun gibi. Herkes bu gerçek ve yalan kar›fl›-
m›n› baz› baz› yapar. Ama, iyi bir kar›fl›m yapmak
her zaman o kadar kolay de¤ildir.

4 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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Yemin ederim, yalanc›ktand›!

‹zabel yata¤›nda büzülmüfl a¤l›yor. Çok

üzgün. Yok olmak istiyor; çünkü kendini

çirkin, fliflman ve aptal hissediyor. A¤abeyi

ona; kafas›n›n içinde beyin yerine küçük

bir bezelye tanesi bulundu¤unu, koca 

bir poposu, bacak yerine iki tane sopas›,

hamal gibi omuzlar›, boksör gibi bir 

burnu ve domuz gibi gözleri oldu¤unu

söyledi¤inden beri bu böyle. 

Annesi iflten döndü¤ünde, ‹zabel’i

gözyafllar›na bo¤ulmufl halde buluyor ve

ona ne oldu¤unu soruyor. ‹zabel olanlar›

annesine anlat›yor. Tam o s›rada a¤abeyi

geliyor ve gülerek, “Aman, kes flunu.

Hiçbirini gerçekten

söylemedim; seni

fliflko, çirkin ya da

aptal bulmad›¤›m› sen

de gayet iyi biliyorsun.

Yalanc›ktan söyledim. 

S›rf seni sinir etmek 

için –yemin ederim!” diyor.–
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Çok geç. ‹zabel a¤abeyinin ona söylediklerine
inand›. fiimdi de, a¤abeyi onu, söylediklerinin ya-
lanc›ktan oldu¤una inand›rmaya çal›fl›yor. Ama bu
hiçbir fleyi de¤ifltirmiyor: ‹zabel gerçekten üzgün.

Asl›nda, yalanc›ktan biriyle dalga geçmek, dal-
ga geçmektir.

Yalanc›ktan kabal›k yapmak, kabal›k yap-
makt›r. 

“Yalanc›ktan”, bir kostüm ya da bir
maske gibidir. Bir maskenin gerisin-
deyken, tan›nmayaca¤›m›z için, her
fleyi yapabilece¤imizi düflünürüz.

“Yalanc›ktan”›n gerisindeyken, daha sonra her za-
man gerçekte böyle düflünmedi¤i-
mizi söyleyebilece¤imiz için, her
fleyi yapabilece¤imizi düflünürüz.
“Yalanc›ktan”›n arkas›nda, insan-
lar›n kalbini k›rabilecek fleyler söyleme cesareti-
ni buluruz. Ama bunlar yalanc›ktan oldu¤undan,
kendimizi rahat ve güvende hissederiz.

Oysa, “yalanc›ktan”›n çok büyük
bir gücü vard›r: Kalp k›rma gücü.
Hem de, “gerçekten” kalp k›rma
gücü.

6 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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Hayvanlar yalan söylemez

Hayvanlar yalan söylemez. Bir köpek sahibini ya-
lanc›ktan korkutmak için, evin çevresinde bir h›r-
s›z dolafl›yormufl gibi havlamaz. Havl›yorsa, bu
gerçekten biri geldi¤i içindir. E¤er sivri difllerini
gösteriyorsa, bu gerçekten h›rs›z› kaç›rmak içindir;
yoksa, öyle yaparm›fl gibi görünmek için de¤il.

E¤er köpek kanapeye çifl yaparsa, kimseyi
bunu baflkas›n›n yapt›¤›na inand›rmaya çal›flmaz.
Azarlanmamak için, çifli yapan›n bebek oldu¤unu
söyleyemez. Böyle olmas›n›n nedeni, hayvanla-
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r›n do¤ruyu söylemek gerekti¤ini anlam›fl olma-
lar› de¤ildir. Hay›r. Yalan söylemezler, çünkü ko-
nuflamazlar. Yaln›zca insanlarda olan bu özellik,
hayvanlarda yoktur: Sözcükler, cümleler, dil. ‹n-
sanlar, sözcükler sayesinde duygu 
ve düflüncelerini birbirleriyle
paylaflabilirler. Normalde de,
sözcükler do¤ruyu söyle-
meye yarar.

Konuflmak, gerc.e¤i 
anlatmaya yarar

E¤er biri bize, “babam›n arabas› sar›” ya da “To-
mas’›n tavflan› siyah” derse, buna inan›r›z. Çün-
kü, sözcükler gerçek fleyleri söylemeye yarar. E¤er
arkadafl›m bana, “Dün sinemaya gittim ve bir
dondurma yedim,” derse, kuflkuya düflmeden ona
hemen inan›r›m. ‹nanmam için bana, “‹yi dinle,
sana tamamen do¤ru bir fley söyleyece¤im: Dün
sinemaya gittim ve bir dondurma yedim,” deme-
sine gerek yoktur. E¤er annem bana, “Yukar›dan
sa¤daki dolapta duran tuzu verir misin, lütfen?”

8 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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derse, bu konuda ona yard›m etmesem bile, an-
nemin bana tuzun yeri hakk›nda do¤ruyu söyle-
di¤ine eminimdir.

Do¤al olarak herkes, di¤erlerinin do¤ru söyle-
di¤ini düflünür. Birbirimizi dinlememizin nedeni
de budur. Sözcüklerin hep yalan söylemeye ya-
rad›¤›n› düflünseydik, kimse kimseyi dinlemezdi.
K›sacas›; yalan söylemek, sözcüklerin kullan›m
amaçlar›na uymamakt›r. Yalan söylemek, bir kura-
la –sözcükleri kullanma nedenimizin do¤ru fleyler
söylemek oldu¤unu belirten
bir kurala ihanet etmektir.
Konuflmak, baflka-
lar›na do¤ruyu 
söylemek üzere
verilmifl bir 
söz gibidir.
Verdi¤imiz
sözleri tut-
man›n ne 
kadar önemli
oldu¤unu 
da hepimiz
biliriz! 
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