
9 786257 406062



MİRAS



Original English language edition published by C. Fletcher & Company, LLC. 
Copyright © 2020 by Alan Jacobs. Turkish language copyright © Sola Unitas. 
This edition arranged through Kayi Telif Haklari Ajansi. All rights reserved. 

Tüm hakları saklıdır. İngilizce orijinali C. Fletcher & Company, LLC. 
tarafından “Breaking Bread With the Dead” adıyla yayımlanmıştır. Bu eser Kayı 
Telif Hakları Ajansı aracılığıyla alınmıştır. Bu eserin çeviri sorumluluğu Sola 
Koç. Eğ. Dan. Hiz. A.Ş.’ye aittir. Bu kitabın hiçbir bölümü yazılı izin alınmadan 
kopyalanamaz ya da çoğaltılamaz.

SANDER YAYINLARI
Şakayık Sok. No: 40/8 Kat: 2 Teşvikiye Şişli/İSTANBUL
Telefon: 0212 939 76 52 - E-posta: sander@sanderyayinlari.com
www.facebook.com/sanderyayinlari
www.twitter.com/SanderYay
www.instagram.com/sanderyayinlari
https://sanderyayinlari.com

ISBN: 978-625-7406-06-2
Yayıncı Sertifika No: 45798
1. Baskı: İstanbul 2021 
İmtiyaz Sahibi: Umut Kısa
Genel Yayın Yönetmeni: Şener Demir
Çeviren: Nazım Eryılmaz
Editör: Elif Arığ
Redaksiyon: Mustafa Kemal Özbay, Betül Yılmaz
Okuyucu Deneyimi: Pınar Ateş, Ayberk Balaban
Mizanpaj: Mert Musaoğlu
Kapak Tasarımı: Mert Musaoğlu
Orijinal Adı: Breaking Bread With the Dead

BASILDIĞI YER
Deren Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Beylikdüzü Osb Mahallesi Orkide Caddesi 9/Z Beylikdüzü/İstanbul
Sertifika No: 47881

© Bu kitabın tüm yayın hakları Sola Koç. Eğ. Dan. Hiz. A.Ş.’ye aittir. Yazılı 
izin alınmadan kısmen veya tamamen hiçbir yolla kopya edilemez, çoğaltılamaz 
ve dağıtılamaz.



MİRAS

Geçmişten Geleceğe Bilginin Yol Haritası

Alan Jacobs



 



BRETT FOSTER’IN ANISINA (1973-2015)
Aşkın devasa ışığında önemsiz olan tüm bu ıstıraplar,

aşkın ateşini harlamak için en uygun kıvılcımı temin eder.
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Önsöz 

Uzun yıllardan beri öğretmenlik yapıyorum. Öğretmeye 
dair en güzel unsurlardan biri, uzun yıllar önce açıkla-

mayı veya savunmayı bıraktığınız kararları yeniden gözden 
geçirmeye zorlamasıdır. Değerli bulduğunuz şey, öğrencilerini-
zin bir kısmı ya da tümü için tamamen kıymetsizdir. Onlar, 
elinizde olsa bir daha asla düşünmeyeceğiniz meseleleri sınıf-
ta tartışmak isterler. Buna rağmen hepiniz oradasınızdır işte, 
haftada birkaç saat birlikte olmak üzere haftalar boyunca aynı 
odanın içinde sıkışıp kalırsınız. 

Yine de eğer öğretmenseniz bu durumu görmezden gelmek 
ve sizin tanımlamış olduğunuz hâliyle kendi ‘gündeminizi’ ta-
kip etmek elbette mümkündür. Bu bağlamda uzun yıllar bo-
yunca aynı dersi anlattığını söyleyen öğretmenlerimden birini 
sık sık düşünüyorum. Hep aynı şekilde anlattığı, dolayısıyla 
çok iyi bildiği bu dersin tam ortasındayken sınıfı terk ettiği ve 
ezberindeki sözlerin hepsi tükenene kadar sesinin o tanıdık vı-
zıltısını sürdürdüğü hissine sıklıkla kapıldığı olurmuş.

Bu hikâyeyi ilk duyduğumda bu korkunç kaderden kaçı-
nacağıma yemin ettim ve bu yemin beni, öğrencilerimin der-
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si dikkatle dinleyip dinlemediklerinin, kafalarının ne zaman 
karıştığının ve ne zaman sıkılıp rahatsız olduklarının farkında 
olmaya yönlendirdi. Ayrıca yaptıklarımızı neden yaptığımızı, 
okuduklarımızı niçin okuduğumuzu ve sorguladıklarımızı ne-
den sorguladığımızı merak ettiklerinde, yapabildiğim kadarıy-
la, onlara sadakatle cevap vermemi sağladı. Bu yemini ettiğim 
için mutluyum çünkü bu yemin benim öğretmenlik diye ifade 
ettiğim mesleğin tüm o basit ve yüzeysel türevlerini erken dö-
nemde kabullenmemin önüne geçti.

Bu yeminin meyveleri arasında, öğrencilerimin sorularını 
ve can sıkıntılarını ciddiye alarak yıllar içerisinde öğrendiğim 
şeylerin çoğunu genel okuyucuya aktarmayı hedefleyen bir 
dizi kitabın ortaya çıkması da var. Bu kitap, onlardan üçün-
cüsüdür. İlk kitabımın ismi The Pleasures of Reading in an Age 
of Distraction, ikincisi ise How to Think.* Bu kitapta, tuhaf za-
manlardan şimdiye uzanan, garip bir dille yazılmış ve açıkçası 
pek de bir anlam ifade etmeyen eski kitaplara önem vermenin 
kıymetini tartışıyoruz. 

Burada ifade ettiğim şeylerin çoğu, nadiren buradaki gibi 
açık bir şekilde ortaya koyulmuş olsa da öğrencilerime aktar-
maya çalıştığım şeyler. Belki bazı eski öğrencilerim bu kitabı 
okuyacak ve “Evet, yapmaya çalıştığı şey buymuş.” diyecekler. 

Burada öğrencilere bir öğretmen olarak değil, diğer okuyu-
cular gibi bir okuyucu, diğer yurttaşlar gibi bir yurttaş olarak 
yazıyorum. Yazıyorum çünkü öğretim hayatımda ortak yaşa-
mımızla ilgili birkaç şey öğrendiğimi düşünüyorum. Eğer oku-
mayı sürdürürseniz bunların neler olduğunu göreceksiniz.

Buradaki yaklaşımım sistematik olmaktan çok uzaktır. 
Tüm edebi türler arasında en çok, insan zihninin dönemeçle-
rini sadakatle temsil eden -öyle umuyoruz- dolambaçlı akışıyla 
‘deneme’den hoşlanıyorum. Şair Yeats gibi genellikle düşün-

* Düşünme Konusunda Neden Düşündüğümüzden Daha Kötüyüz, İstanbul, 
Sola Unitas Yay. 2019.
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cenin ve yaşamın dolambaçlı bir merdivene benzediği kanaa-
tindeyim: Aynı noktaları, aynı temaları daha yüksek deneyim 
seviyelerinde gözden geçirmeye devam eder durursunuz. Edin-
diğiniz bir fikir, bir hissiyat ve bir algı yukarıya doğru kate-
dilen tüm o nirengi noktalarında kendini belli edecektir; her 
ne kadar kendine has olsa da. Kişinin konuyu kavrayışı kimi 
zaman sürekli, kimi zaman devrim niteliğinde değişimlerle 
zenginleşir. İlerleyen sayfalarda bu sarmal tırmanışın temsilini 
yapmaya çalıştım. Bir tema ya da kavram tanıtılmakta, dik-
kate alınmakta ve geride bırakılmaktadır. Ardından, ek oku-
malar ve diğer düşünceler ışığında yeniden ele alınmaktadır. 
Kimi imgeler, olaylar ve kişiler bu kitap boyunca tekrar orta-
ya çıkacak, belki de onlarla işinizin bittiğini düşündüğünüz-
de yeniden belirecekler. Bu şekilde yazıyorum çünkü en çok 
önemsediğim şeylerin sistematik bir sunuma elverişli olduğu 
kanıtlanmadı.
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Giriş

Bazen gençlere eski kitapları öğretiyorum. Son zamanlar-
daysa bir grup lisans öğrencisine Romalı şair Horatius’un 

Epistles* adlı eserini okutuyorum. Yüzyıllar boyunca Horati-
us’dan daha fazla okunan çok az yazar vardır. Yine de dürüst 
olmak gerekirse okuyanların çoğu top oynayacaklarına onu 
Latince’den çevirmek zorunda kalan çocuklar olmuştur. Çiftlik 
evinde oturan yaşlı bir adamın dostlarına yazdığı rutin mek-
tuplar, tam anlamıyla keyifli sayılmaz. 

Belki de öğrencilerim -ki bu günlerde çoğunlukla genç ka-
dınlar- yapacak daha iyi şeyleri olduğunu düşünüyorlardı. Ta 
ki Horatius’un huzurlu bir zihnin nasıl elde edileceğini merak 
ettiği Mektuplar’dan birine denk gelene kadar. Burada Lollius 
Maximus’a hitap edilmektedir.1

Huzurlu bir zihin... Kimin ihtiyacı yok ki?
Çoğu zaman dersin başında, öğrencilerime önceden 

haber vermeksizin kısa bir sınav yaparım. Bu sınavın, herkesin 

*    Mektuplar
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tam zamanında sınıfta olması gibi yararlı bir etkisi var. Evet, 
ben böyle bir öğretmenim. Sınıfa girdiğimde içerisi her zaman 
doludur ve sıklıkla gördüğüm ilk şey bütün başların parıltılı 
bir ekran önünde eğilmiş olduğudur. Bazen, “Merhaba.” de-
diğimde başlarını yukarı kaldırıp bakmazlar bile. Genellikle 
kaşları çatık, gergin ya da kaygılıdırlar. Ders başlar başlamaz 
görev bilinciyle telefonlarını bir kenara bırakırlar. Fakat kimi 
zaman, bir sınav ya da bir soru hakkında tartıştığımız sırada 
ellerin seğirdiğini veya çantalara doğru uzandığını görürüm. 
Sıraların üzerinde telefon görürsem dikkat dağılmasını en aza 
indirmek için nazikçe -fakat ciddi bir şekilde- telefonların 
kaldırılmasını isterim. Dersin sonunda bir elleriyle çantaları-
nı toplarken diğer elleriyle mesajlarını kontrol etme sanatında 
ustalaşmış durumdadırlar. Bir kez daha başları aşağıda, bir kez 
daha kaşları çatılmış bir şekilde sınıfı terk ederler, âdeta gözleri 
görmeyen bir insanın tanıdık bir oturma odasında ilerlemesi 
gibi. 

Nasıl hissettiklerini biliyorum. Öğrencilerim sınavdayken 
yapacağım hiçbir şey olmadığı için elim telefonuma uzanıyor-
du; ta ki kendimi telefonumu yanımda taşımayı bırakmaya 
zorlayana kadar. Sınavlar sırasındaki bu tip meyletmeler beni 
bu kararı almaya iten başlıca faktörler arasındaydı. O meylet-
me, iletişimsel bir uyaranın olmamasıyla birlikte gelen düşük 
seviyeli sürekli endişeli olma hâli, şu an o kadar normal gö-
rünüyor ki yokluğunda biraz rahatsız olabiliyoruz. Bu sebeple 
The Wall Street Journal’dan bir yazar olan Jason Gay’in geçen 
yıl attığı bir tweet oldukça ses getirmişti: “Bu kafede, masada 
oturan bir adam var; elinde telefonu yok, dizüstü bilgisayarıy-
la ilgilenmiyor, sadece kahve içiyor, bir ruh hastası gibi.”2 Va-
roluşunu sürekli çalışma ya da sürekli sosyal erişim vasıtasıyla 
açıklamayan bir adam mı? Ruh hastalığı tek mantıklı açıklama 
gibi görünüyor; tabii ki eğer huzurlu bir zihne sahip değilse. 

İki bin yıl önce İtalya'da çiftlik evinde yaşayan yaşlı bir 
adam durmaksızın böyle bir zihne nasıl sahip olunabileceği 
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