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Denemeler

ÖNSÖZ

Montaigne, Denemelerinde kendini anlattığını söyler. An
cak yazdıkları bundan ibaret değildir. Montaigne hem yaşamı, 
hem de kendisini olduğu gibi kabul etmiştir. Yazdıkları insanın 
hem deli, hem de bilge bir yaratık olma kapasitesini gözler önü
ne serer. Zeki bir şekilde içten içe bildiğimiz zayıflıklarımızı yü
zümüze vurur. O yüzden bunca yıldır, onun yazdıklarında ken
dimizi görmeye devam ediyoruz.

Montaigne’nin felsefesinin özü şudur:

İnsan, üstün olma iddiasından vazgeçerse, gerçek yeterli
liğe ulaşır.

Bu kitap işte bu felsefeyi apaçık ortaya koyuyor.
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BU KİTABI NEDEN OKUMALISINIZ?

Günlük yaşamınızda karşılaştığınız sorunlara pratik, basit 
ve gerçekçi çözümler bulacaksınız.

İçinizdeki sıradan insanı kabul etmeniz için mantıklı se
bepler bulacaksınız.

Başkalarının ne söylediğine bakmadan kendiniz olmanın 
yollarını göreceksiniz.

Mutluluğunuzun önündeki engellerin neler olduğunu göre
ceksiniz.



Denemeler

Bu kitap size ayrıca,
Aşağıdaki soruların ve daha pek çoklarının 

yanıtını verecek:

- Kaygılanınca ne yapmalıyım?

- Eleştirilere nasıl tepki vermeliyim?

- Âşık olduğumu nasıl anlayabilirim?

- İyi bir insan olduğumu nereden anlarım?

- İşimde başarılı olmak için nasıl davranmam gerek?

- Kıskançlığın önüne nasıl geçebilirim?

- İyi bir ebeveyn nasıl olmalı?

- Diğer insanlarla iyi geçinmenin yolları neler?

- Ne normal, ne anormal?

- Kendine güvenin kaynağı nedir?
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MİCHEL EYQUEM DE MONTAİGNE
(1533-1592)

“Boyum ortalamanın biraz altındadır. Bedenim sağlam 
yapılı ve biraz toplucadır. Yüzüm dolgundur ama yusyuvarlak 
değildir. Karakterim neşe ile hüzün arasında, oldukça hararetli 
ve sıcakkanlıdır. Sağlığım kendimi bildim bileli yerindedir. Hasta 
olmam pek.

...Yani olmazdım. Kendimi gençliğimle anlatıyorum. Kırk 
yaşımı aşıp ihtiyarlığın yolunu tuttuğum şu andaki halimle de
ğil”.

“Bundan sonra ben ancak yarım bir ben olabilirim. Belki 
de, ben artık o ben olmayacağım. Görüyorum ki, gün geçtikçe 
kendimden ayrılıp, uzaklaşmaktayım.”
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KENDİMİZİ KABUL ETMEK





Denemeler

İçimizdeki Servet

Biz, kendimiz, sandığımızdan daha zenginizdir. Ama bizi 
her şeyi başkalarından almaya, dilenmeye alıştırmışlar. Kendi
mizden nasıl yararlanabileceğimizi öğretmemişler. Başkaların
dan nasıl yararlansak diye düşünerek yetiştirilmişiz. Oysa ken
dini tanımayan insan, neye ihtiyacı olduğunu bilmez.

Hiçbir şeyde gerek duyduğu kadarıyla yetinmez insanoğ
lu. Kollarını öyle bir açar ki, sonunda ne serveti, ne de devleti 
kucaklayabilir. İnsanoğlu açgözlülüğünün ortasını henüz bula
mamıştır.
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Kendini Anlatmak

İnsanın kendini anlatmasından daha zor ve yararlı hiçbir 
şey düşünemiyorum. Ortaya çıkmak için, insanın süslenip ken
dine çeki düzen vermesi gerekir. Benim de, durmadan kendimi 
düzenlemem gerekiyor. Çünkü durmadan kendimi anlatıyorum.

Kendinden söz etmek çoğu zaman kötü karşılanır. Çünkü 
kendinden söz etmek kendini övmek gibi görünür ve hoşa git
mez. Ama kendinden söz etmeyi yasaklamak gerekmez. Bu, 
çocuğun burnunu silecek yerde burnunu koparmak olur.

Suç işleme korkusuyla işlenir bütün suçlar.

Horatius

Bir bilge ne güzel söylemiş;

Herkes kendisi için bir derstir. Yeter ki insan kendisini ya
kından görmesini bilsin.

Ben de, işte bu yüzden, kendimi anlatıyorum. Bildiklerimi 
söylemekle kalmıyorum, kendimi öğreniyorum. Başkasına ders 
vermek haddime düşmez. Benim öğrencim yalnızca benim. 
Ama kendimi başkalarına da anlatıyorsam bu da kötü değil. 
Bana yararı olan bu işin başkasına da yararı olabilir diye düşü
nüyorum. Kimseye zararım yok. Yalnız kendimle uğraşıyorum. 
Delilik ediyorsam, bundan ben zarar görürüm başkası değil.
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Denemeler

Çünkü bu delilik, bende başlar ve yine bende biter. Hiçbir kötü
lüğe yol açmaz.

Ruhumuzun ele avuca sığmayan derin bir gücü vardır. 
Bunu gözlemlemek, karanlık bölgelerine inmek, bin bir türlü 
hallerini ve aralarındaki ince ayrımları tasvir edip yazmak sanıl
dığından çok daha zor bir iştir. Ancak bir taraftan da bu öyle ga
rip, bir o kadar da zevk veren bir iştir ki insanı dünyadan çekip 
alır.

Birkaç senedir düşüncelerimin tek amacı kendi benliğim. 
Yalnız kendimi sorguluyor ve mercek altında tutuyorum.

Başka şeyleri de inceliyorum kimi zaman, ama onu da 
hemen kendime çekiyor, daha doğrusu kendime mal ediyorum. 
Daha az yararı olan öteki bilimlerde olduğu gibi, kendini tanıma 
ilminde de, öğrendiklerimi başkalarına bildiriyorsam, bunda hiç
bir kötülük görmüyorum.

Ama öğrendiklerimle yetindiğim sanılmasın.
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Hangi benliğim?

Başkaları insanoğlunu yetiştiriyor, bense, yaşamımla 
onun pek kötü yetişmiş bir örneğini sergilemekle kalmıyorum, 
üstüne bir de onu anlatıyorum. Yeniden şekil vermek elimde 
olsaydı, kendimi olduğumdan başka türlü yapardım elbet. Ama 
olmuşum bir kere. Ancak belirtmem gerekir ki, kendimi anlatır
ken değişken bir portre çizsem de dürüstüm.

Dünya öyle bir salıncak ki, orada her şey hem çevresiyle, 
hem de kendi kendine sallanır. Kafkas’ın kayalıkları, Mısır’ın pi
ramitleri, hatta toprak bile!

Durmanın kendisi bile ağır bir salıntıdan başka bir şey 
değilken, kendimi nasıl hep aynı halde tutayım?

Her insan gibi ben de doğal bir sarhoşlukla yuvarlanıp gi
diyorum şu âlemde. Bu yüzden kendimi anlatırken belli bir nok
tada, canımın istediği bir saniyedeki pozuyla alıyorum. Duruşu 
değil geçişi anlatıyorum ama yaştan yaşa, ya da “yedi yıldan 
yedi yıla” geçişi değil. Günden güne, dakikadan dakikaya geçi
şi. Hikâyemi saati saatine yazmalıyım, çünkü az sonra değiş
meyeceğimin garantisi yok. Hem yalnız halim değil, amacım da 
değişebilir. Yapmak istediğim, işte bu değişen ve birbirine ben
zemeyen olayları, kararsız ve bazen de çelişen düşüncelerimi 
yazıya dökmek.
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Denemeler

Belki benliğim değişiyor, belki de aynı konuları farklı ko
şullardan ve farklı yönlerden değerlendiriyorum.

O sebepten ya da bu sebepten kendi kendimden ayrılsam 
bile doğruluktan hiç ayrılmıyorum.

Ruhum bir yerde durabilseydi, kendimi denemekle kal
maz, bir karara varırdım. Oysaki ruhum sürekli bir oluş içinde
dir. Arayışı hiç bitmez.
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