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Sayın Ayşe Arman’ın 06,03,1996 tarihindeki şahsım ve kitabım hakkındaki yazısına
cevap.
Kitabımı, okumanız ve görüşlerinizi bildirmeniz için size yollamıştım. Okuyup
bilhassa köşenizde cevapladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu durumda her
okuyucuma olduğu gibi, sizin de eleştirilerinize cevap vermek istiyorum.
Yazınız Montaigne’i çok seven iki insanın Montaigne’i paylaşma tartışmasına
dönüşmüş. Sayın Tayfun Talipoğlu, Montaigne’i seven ama tabulaştırmamış biri
olduğundan, onun seviyesine gelinebileceğini hatta geçilebileceğine inandığı için
böyle bir benzetmeyi yaptı diye düşünmüştüm. Siz de ise, Montaigne’i, birinin
geçmesi korkusunu hissettim. Bunu da “Bir Türk Düşünürünün Montaigne ile
kıyaslandığını okuyunca insanın içi bir fena oluyor” sözünden anlıyorum. Çünkü,
insanın içi kötü bir olay karşısında ‘fena’, iyi bir olay karşısında ise ‘hoş’ olur.
Yazınızda Montaigne’in ‘Akıllı insan herkesten öğrenen insandır’ sözünü
kullanmışsınız. Bence bu akıllı olabilir, ama sadece almayı düşünen bir bencil
insandır, akıl bunun neresinde? Bence bunun doğrusu da ‘Akıllı insan herkesten
öğrenen, sonra da bu öğrendiklerini başkalarına öğreten insandır.’ (Shf: 83 Hamdım
Piştim Yandım Diğerlerini Yakmaya Çalışıyorum)
Kibarlığını savunduğunuz Montaigne felsefesine ‘Akıllı insan herkesten öğrenen
insandır. demiş olsa bile, herhalde Aydın Türkgücü’nü kastetmiyordu di mi?’ sözü
nasıl uydu anlayamadım.
Bence en önemlisi Montaigne bugün yaşasaydı bu kitaba kendisi ne derdi acaba?
(Shf:84)
Nostradamus’un hocam olduğu konusuna gelince: (Shf:6) Bilgiyi eksik vermişsiniz,
çünkü onun bir üst satırında “Benden öncekiler otomatik olarak hocamdır” sözü
vardı. Bunun neresi yanlış anlayamadım? Montaigne de hocamız değil mi?
“Beraber olduğunuz insanları annenizi / babanızı / kardeşlerinizi / sevdiklerinizi /
çevrenizdekileri aşağılaya aşağılaya aşağılık insanlarla, yükselte yükselte de özel
insanlarla beraber olursunuz” (Shf: 75)
Size göre doğru veya yanlış düşünmeye çalışan ve bu düşüncelerini diğer insanlarla
paylaşma cesaretini gösteren insanlarımıza ve bu insanlarımıza destek olmaya çalışan
insanlara bu şekilde saldırarak düşüncelerin yenilenmesine engel olmaya çalışan
insanlar durumuna düşmüyor muyuz?
Kitapçılara gittiğim zaman felsefe reyonlarındaki yazar istilasından rahatsız olan bir
insanım. Yüzyıllar önceki düşünürlerimiz ve yabancı düşünürlerle idare ediyoruz. Bu
kötü durumu değiştirmek amacıyla, ben de, ben ne yapabilirim sorusuna da hizmet
eden kitabım da! Sizin belirttiğiniz güzel alıntıların dışında kitap dört konuda ilk
olmuştur. Kitabın güzel yönlerini anlatan basın bültenimi sizin adınıza tekrar
yolluyorum. En içten sevgilerimle.
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