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O kadar da emin olma

Dünya Kupas› finalinin oldu¤u akflam,

babam›n televizyonun karfl›s›nda 

koltu¤a yap›fl›p kalaca¤›n› flimdiden

biliyorum.

Babam›n maç› izleyece¤ini
öngörebiliyorum. Yine de,
baflka fley yapmas› da mümkün
tabii; tamamen farkl› bir fley
yapmaya karar verebilir hâlâ.

Annemin kahvalt›da iki flekerli çay 

içece¤ini flimdiden biliyorum.

Annemin flekerli çay içece¤ini öngörebiliyorum.
Yine de, flekersiz kahve içmesi de mümkün pe-
kâlâ.

ÖZGÜR OLAN VE OLMAYAN 3
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E¤er 10 liram› hemen saklamazsam,

a¤abeyimin onu yürütece¤ini flimdiden

biliyorum.

Ama paray› bana b›rakmaya da karar verebilir.
Neden olmas›n?

Oysa, uzaktan kumandan›n üstündeki kolu sa¤a
itersem, arabam›n da sa¤a gidece¤i kesin; her se-
ferinde böyle olur, bundan eminim. E¤er, bilgisa-
yar›m› her akflam saat 10’da kapanmas› için prog-
ramlarsam, her akflam 10’da kapan›r, bu kesin.

Hiçbir insan, tamamen öngörülebilir biçimde 
davranmaz; kimsenin ne yapaca¤›ndan 

önceden emin olamay›z. 
‹nsanlar ne 

programlanm›flt›r, 
ne de uzaktan 
kumandal›d›r 

–Onlar 
özgürdür.

4 ÇITIR ÇITIR FELSEFE

Bip! 
Bip!

FELSEFE (9) OZGUR OLAN VE OLMAYAN IC 15.qxt  5/13/13  4:13 PM  Page 4

ÖZGÜR OLAN VE OLMAYAN 5

Günefl, 
sak›n batma!

Yar›n havan›n

güzel olmas›n›

isterdim; anne 

ve babam›n

yafllanmas›n› istemiyorum; bu akflam

günefl kesinlikle batmamal›; 30 saniye

içinde saçlar›m›n uzamas›n› ve gözlerimin

yeflil olmas›n› istiyorum; flu andan

itibaren büyümemek isterdim; ben bir

kelebek olmak istiyorum, seni ise bir

flempanzeye dönüfltürece¤im; ölümü

ortadan kald›rmaya karar verdim...

Yar›n havan›n nas›l olaca¤› bize ba¤l› de¤ildir. Ba-
zen, bizim de seçene¤imiz yoktur: Büyüyece¤iz,
yafllanaca¤›z, ölece¤iz ve asla ne kelebek ne de
flempanzeye dönüflece¤iz... Bu konularda, ken-
dimizi özgür hissetmeyiz.

Olup bitenler bizim kararlar›m›za ba¤l› oldu¤un-
da kendimizi özgür hissederiz.

Dur!
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Kafadan hesap m›, 
v ideo kaset mi?

Kendimizi bir sivrisinekle burun buruna

bulursak ve sivrisinek bizi sokmazsa, 

“Bu sivrisinek çok iyi kalpli, beni

sokmamaya karar verdi,” diye düflünmeyiz.

Bunun yerine, kendi kendimize, “Uf! 

Az önce baflka birini sokup karn›n›

doyurmufl,” ya da “Ne flans, tenimi

be¤enmedi herhalde,” deriz .

Oysa, sivrisine¤in bizi rahat b›rakmaya özgürce
karar verdi¤ini de düflünebilirdik. Ama hay›r, e¤er
bizi sokmad›ysa, baflka bir fley yapmak için daha
güçlü bir nedeni oldu¤undand›r. Karn›n› doyur-
mufltur, kokumuzu sevmemifltir ya da baflka bir
fley. T›pk›, en büyük ve en yak›ndaki m›knat›sa
yap›flan bir demir parças› gibi: Demir, o m›knat›-
sa gitmeye karar vermez, kendisini en güçlü çe-
ken m›knat›sa do¤ru gider.

� ‹ki saat kafadan hesap yapmak m›, yoksa

v ideo kaset izlemek mi istersiniz?

6 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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� Bir tokat m› istersin, bir hediye mi?

� Haftal›k 10 lira m› istersin, 20 lira m›?

� Sana her yan› dökülen, eski püskü bir

araba m›, yoksa güzel, yepyeni bir araba

m› almam› istersin?

� Zengin, yak›fl›kl› ve zeki olmak m› 

istersin, yoksul, çirkin ve aptal m›?

Her seferinde, yan›t› seçmek için di¤erlerinden
daha güçlü bir neden vard›r. O halde, bu soru-
lar› yan›tlarken, sivrisinek ya da demir parças›
gibi oldu¤umuzu; yani seçeneklerin biri taraf›n-
dan çok çok güçlü bir flekilde çekildi¤imizi söy-
leyebilir miyiz? Her zaman böyle olmaz m›, her
zaman di¤erlerinden daha güçlü bir neden bi-
zim için seçim yapmaz m›? 

Hay›r, ne mutlu ki, her zaman 
de¤il. E¤er hep en güçlü 
nedene do¤ru gitseydik,
her fley zaten bafltan 
bitmifl olurdu: Seçmek
için özgürlü¤ümüz-
den yararlana-
mazd›k.

3 toka
t ye

3 seke
r ye.
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Mukasa kafas›n› kafl›yor

Bilim adamlar›, yiyebilen, içebilen,

uyuyabilen, çifl yapabilen, kart

oynayabilen robotlar icat ettiler...

Onlarla deli gibi e¤leniyorlar,

robotlar gerçek arkadafllar› oldu! Üstelik,

zekiler de: Robotlar, her fley hakk›nda

bilgiye sahip, bilginler kadar çok fley

biliyorlar. Bilim adamlar›ndan biri olan

Mukasa, “Tuhaf bir fley var,” diye

düflünüyor. “10 bin robotumuzdan hiçbiri

sigara içmiyor. Oysa, bilim adamlar›n›n

yar›s› sigara içiyor. Programlamada bir

hata yapm›fl olmal›y›z.” Mukasa, “Tütün

Bilgisi” disketini almaya gidiyor. Tütünün

yetifltirilmesi, s›n›fland›r›lmas› ve geldi¤i

ülkelerle ilgili bölümleri atlay›p, do¤ruca 

14 bin 335’inci bölüme geliyor: “Tütün ve

siz”. Okuyor:

“‹lk seferinde hiç hofl de¤ildir; öksürebilir,

hatta kusabilirsiniz. Birkaç sigaradan sonra,

zevk ald›¤›n›z› düflünmeye bafllayabilirsiniz.

Baz› durumlarda, daha iyi bile gelebilir.

8 ÇITIR ÇITIR FELSEFE

FELSEFE (9) OZGUR OLAN VE OLMAYAN IC 15.qxt  5/13/13  4:13 PM  Page 8

ÖZGÜR OLAN VE OLMAYAN 9

Örne¤in, kahveden sonra ya da bir kadeh

flarapla birlikte. Kendinizi rahatlam›fl 

hissedip gevfleyebilirsiniz. ‹fltah› biraz keser

–fiiflmanlamak istemiyorsan›z, bu iflinize 

gelir belki. Baz› insanlar sigara içerken

kendilerini daha az utangaç hissedebilirler.

Birkaç hafta sonra, sigaradan al›nan keyfe 

o kadar al›fl›l›r ki, sigara içenlerin büyük k›sm›

bundan bir daha vazgeçemez. Gece ç›k›p,

sigara almak için kilometrelerce yürüyenlere

rastlanm›flt›r. Ten grileflir; difller ve t›rnaklar

sarar›r; giysiler, saçlar ve nefes pis kokar. 

Bip!

ARTI EKS‹
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