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“Dinle oğlum, dedi şeytan,
elini başımın üstüne koyarak...”

EDGAR ALLAN POE, “Sessizlik”
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Antipedagojik uyarı

Bu kitap, lise öğrencileri için bir elkitabı değildir. Felsefe ta-
rihinin en önemli yazarlarıyla ahlâksal düşünce akımları üs-
tüne bilgi içermemektedir. Geniş kitlelere koşulsuz buyruk-
ları açıklama çabasına girişmek de değildi amacım...

Bu kitap, gazete okurken ya da sokakta yürürken karşı-
laştığımız, çocuk düşürmekten, prezervatif kullanımına, as-
kerliğe karşı çıkmaya varıncaya dek uzanan günlük sorun-
lara ahlâksal çözümler dağarcığı da değildir. Tartışmalı so-
runlara yanıt getirmenin ahlâkın görevi olmadığına inanı-
yorum, sorunların ortaya atılmasına katkıda bulunmak her 
zaman ona düşse de...

Orta öğretimde ahlâktan söz etmek doğru mudur? Din 
derslerinin bir seçeneği olarak, bu adla bir ders koymak tam 
anlamıyla yanlış görünüyor bana. Zavallı ahlâk, din bilgisi-
ne payanda vurmak ya da onun yerini tutmak için gelme-
miştir dünyaya... ya da en azından, yirminci yüzyılın sonla-
rında bunu yapmamalıdır. Ama, özgürlük kavramının anla-
mı üstüne ilk genel düşüncelerden kaçınılması gerektiğin-
den hiç emin değilim, öteki disiplinlerin her birine dağılmış 



10

belli ahlâkbilimsel düşüncelerin bu konuda yeterli olacağı-
na da inanmıyorum. Ahlâksal düşünce, üniversitede felsefe 
bölümüne girmek isteyenler için bir uzmanlık konusuna in-
dirgenemez, fakat eğitim adına gerçekten lâyık olan her eği-
timin temel bölümlerinden birini oluşturur.

Bu kitap olduğundan başka bir şey değildir, yalnızca bir 
kitaptır. Baba oğul arasındaki ilişki gibi kişisel ve özneldir, 
ama aynı zamanda tüm ilişkilerin en yaygını olan bu iliş-
ki gibi de evrenseldir. Yeniyetmelerin okumaları için düşü-
nülüp yazıldı: onların öğretmenlerine ise çok az şey öğrete-
cektir. Amacım, bir örnek, iyi niyetli (kötü niyetli hiç değil) 
yurttaşlar üretmek değil, özgür düşünen insanların oluşumu-
nu teşvik etmektir.

Madrid, 26 Ocak 1991


