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TEŞEKKÜR

Bu kitabı yazmaya, 2004 yılının 3 Kasım sabahı Boston’da er-
kek kardeşim Adam Neiman ile şaşkına dönmüş bir halde otu-
rup dünyaya ne olduğunu anlamaya çalışırken, onun önerisiy-
le başladım. Bu konuda bir şeyler yazmam için beni teşvik etti. 
Kafamdakinin bir kitap önerisine dönüşmesiyse, sıcak, bilge ve 
güçlü kılavuzluğuyla bana yol gösteren Sarah Chalfant sayesin-
de oldu. O olmasaydı bu kitap ortaya çıkmazdı – kendisinin ya-
yın temsilcim olmasından duyduğum memnuniyetin pek çok 
nedeninden biri de budur. Dominic Bonfiglio, hem ihtiyaç duy-
duğum kaynaklar ve kitapta tartıştığım meseleleri hangi örnek-
lerle destekleyeceğim konusundaki, hem de çeşitli noktalarda 
iddialarımı güçlendirmem gerektiğine dair yönlendirmeleriy-
le, olabilecek en muhteşem araştırma asistanıydı. Becky Sale-
tan kendi yayıncılık işlerinin arasında, kitabın bitmiş kısımları-
na dokunmayıp bitmemiş kısımlarına geliştirici müdahalelerde 
bulunmasıyla mükemmel bir editördü.

Bazı bölümlerin ilk versiyonları Amsterdam’daki Thomas 
More Konferansı’nda, Sydney ve Melbourne’deki Simone We-
il Konferanslarında, Dartmouth’daki Uluslararası Felsefe Yük-
sekokulu’nda (College International de Philosophy), Yeni Top-
lumsal Araştırmalar Okulu’nda (The New School for Social Re-
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search), Yale’deki Salk Enstitüsü ve Einstein Forumu’nda ver-
diğim derslerde sunuldu. Buralarda beni dinleyen herkese, kat-
kılarıyla konu üzerine daha fazla düşünmemi sağladıkları için 
teşekkür ediyorum. Princeton’daki İleri Araştırmalar Enstitü-
sü (The Institute for Advanced Study), bir yandan Odysseia’ya 
ilişkin eski kaynakların içinde kaybolmuşken, Cumhuriyetçi-
lerin son patlak veren skandallarından uzaklaşmam için iyi bir 
sığınak oldu; bu kitap Enstitü’nün bir yıllık desteği olmasay-
dı tamamlanamazdı. Ayrıca pek çok insan kitabın çeşitli bö-
lümlerine ilişkin değerli yorumlarını benden esirgemedi: Do-
ron Ben-Atar, Dan Brudney, Antonia Handler Chayes, Lorraine 
Daston, Eva Illouz, Tony Judt, Jeremy Bendik Keymer, Robert 
Pippin, James Ponet, Martin Schaad, Michael Walzer ve Shira 
Wolosky. Bu kadar düşünceli ve cömert dostlara sahip oldu-
ğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. En büyük minnet-
tarlığım ise her bölümün birden fazla taslağını ilk okuyan Fe-
lix de Mendelssohn’a. Yaptığı eleştirilerin ancak bir kısmına 
yanıt verebilmiş olsam da, hepsinden yararlandığımı söyleme-
liyim – tıpkı onun sarsılmaz heyecanından ve teşvikinden ya-
rarlandığım gibi.

Ahlâki açıklık üzerine ilk derslerimi, daha çocukken Geor-
gia, Atlanta’daki eğitim sisteminde uygulanan ırkçılığı ortadan 
kaldırmak için giriştiğim mücadelede bana destek olan annem 
Chayes Neiman’dan aldım. Bana dürüst ve samimi olan sıra-
dan insanların dünyayı değiştirebileceğini öğreten odur. Bu ki-
tabı ona adıyorum.
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Giriş

Sodom ve Gomore iyilik ve kötülük üzerine düşünmek açısın-
dan ele alınabilecek en elverişli yerlerdir, fakat bunun neden-
leri sizi şaşırtabilir. Genellikle suç ve cezayla ilintili basit va-
kalarda devreye girerler: Sodomlular günah işler ve tanrı onla-
rı helâk eder, dört başı mamur bir şehri bir moloz yığınına, bir 
kadınıysa arkasını dönüp şehre hüzünle baktığı için tuz kütle-
sine dönüştürür. Fundamentalistler için buradaki günah, genel 
anlamda cinsel azgınlık, özellikle de homoseksüelliktir ve her 
ikisi de toplumun bekasını tehdit eden iğrençlikler olarak ad-
dedilir. Geyler içinse şehrin yok edilişi, geleneksel dinin ada-
letsizliğinin bir göstergesidir. Marquis de Sade’a göre bu hikâ-
ye, adaleti altüst eden bir şiddet biçimini tasavvur etmeye yö-
nelik bir davetti. Sade İncil’i, kitabın pek çok çağdaş okurun-
dan daha iyi biliyordu.

Hikâye yeterince açık görünebilir, ama bir o kadar da kar-
maşıktır. Evvela Sodomluların işlediği günahı iğrenç addetmek 
için illa fundamentalist olmanız gerekmez: Mesele zina ya da 
homoseksüellik değil, halkın iyi kalpli Lut’un evine sığınan iki 
yabancıyı alıp onlara topluca tecavüz etmek istemesidir. Antik 
Akdeniz inanışının, ev sahipleri ve misafirlerin birbirlerine yö-
nelik tutumlarının nasıl olması gerektiğine ilişkin hükümleri 
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geleneksel ahlâkın zeminini oluştururdu ve bu konudaki ihlal-
ler toplumsal bağlara yönelik can alıcı bir tehdit teşkil ederdi. 
Yunanlılar bu tarz ihlallerin Truva Savaşı’nı başlatmak için ge-
çerli bir sebep olduğunu düşündüler. Lut ev sahibi olarak üze-
rine düşeni öyle ciddiyetle yaptı ki, öfkeli kalabalığa misafirleri 
rahat bırakmaları karşılığında iki bakire kızını sundu. Misafir-
lerse kapıya üşüşen Sodomluları kör ederek onları helâk eden 
birer meleğe dönüşüverdi. Meleklere ya da antik misafirperver-
lik kurallarına inanın ya da inanmayın, her yok oluşun ardında 
Sodomluların işlediği günahı bulmanız muhtemeldir.

Misafirlere topluca tecavüz etmek yok olmayı hak etmeye 
yetmezmiş gibi, hikâyenin bazı versiyonları, Genesis’e referans-
la daha da ayrıntılandırılır: Sodomluların sadece ahlâksız ol-
makla kalmayıp, bilhassa ahlâk karşıtı bir edaya büründükleri 
iddia edilir. Bir Yahudi rivayetine göre yabancılara toplu teca-
vüz etmek, kazara gerçekleşen bir vaka değil, Sodom yasaların-
da salık verilen bir fiildi. Başka bir rivayete göreyse, Lut’un kız-
larından birinin yoksul bir adama ekmek vermesinin ardından 
bir odun yığını üzerinde yakılması ya da bir başka isimsiz baki-
renin aynı şeyi yaptığı için tepeden tırnağa bala bulanarak arıy-
la dolu bir dama bırakılması gibi yabancılara yardım etme gi-
rişimleri ölümle cezalandırılmak demekti. Yardımın külfeti bi-
le, kötücül bir biçimde, yoksullaştırıcı addediliyordu: İki ökü-
ze sahip olanlara bir günlük amme hizmeti yaptırılırken, tek 
öküzü olanlara iki günlük hizmet reva görülüyordu. Sodomlu-
ların günahlarını daha da kötü kılan şey şükretmemeleriydi zi-
ra şehir bolluk içinde yüzüyordu. Bahçıvanlar yeşillikleri su-
larken topraktan köklere yapışan altın tanelerini toplardı, şeh-
rin sokakları taş yerine safirlerle döşeliydi ve yolların hepsine 
yedi çeşit ağacın gölgesi düşerdi – üzüm, incir, nar, ceviz, ba-
dem, elma ve şeftali. Yine de böylesi bir bolluk bahşedilen şeh-
rin sakinleri, bu zenginliği paylaşmak zorunda kalmaktan öle-
siye korkarlardı. Bir kaynağa göre Sodom’daki tüm kuşlar tek 
bir üzümü bile gagalamasınlar diye öldürülmüşlerdi. Mede-
niyetin yabancılara yönelik nezaket çerçevesinde tanımlandı-
ğı bir coğrafyada, Sodomluların yaptığı katmerli bir zulümdü. 


