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Ne güzel şey hatırlamak seni,
yazmak sana dair,

hapiste sırt üstü yatıp seni düşünmek:
filanca gün, falanca yerde söylediğin söz,

kendisi değil
edasındaki dünya...

Nâzım Hikmet RAN

K avramlar ve terimler vardır, bunların bir de hafızaları. Kimi anıl-
dığı esnada şimşek gibi çağrışımını belirgin kılar, kimi de sis al-
tındaki nesneler gibi muğlak yorumlara kapı aralar. Kavramların 

ifade ettiği anlamın peşinen ortak kabul görmesi çoğu zaman idrak irtiba-
tını pürüzsüz kılsa da yorum çeşitlenmesinin düşmesine de sebebiyet verir. 
Konu ve tartışma başlıklarında alışılagelmiş yorumlar ve klişeler deveran 
ettiği vakit eleştiri de bundan nasibini alır ve nihayetinde renk körlüğü be-
lirir. Eleştirmenin bir ekole bağlı kalması kendi inisiyatifine dayalıdır fakat 
bakış açısı seyyar olmadığı sürece, kuşatıcı bir yorum pek mümkün olmaz. 
Kavramlarda anlam ayrımı yapılmaması iletide nüans kaybına yol açtığı 
için kelimeler birbirinin ifade hudutlarını sürekli çiğner. Anlam ayrımına 
gidilmediği için tek bir boyutta yorumlanan konu başlıklarından biri de “ez-
ber ve hatırlama”dır.

Hatırlamanın ve unutmanın kimliğimizi ele veren çeşitleri vardır: İyi ve 
kötü, dehşet veya huşuyla, çarpıtarak, lüzumuna göre işgüzarlar gibi hatır-
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lamak; isim tutamamak, yediğinden içtiğinden bihaber olmak ya da eşyaları 
nereye kaldırdığını unutmak... Ezber bozmak hatırlarda iz bırakmak için sa-
natçı ve düşünürlerin gizli aşikâr beliren bir arzusudur. Ezber bozanlar, de-
virlerinin çığır açanları olarak kabul gördüğü için kısıtlı şeyleri yâd edebilen 
hafızamızda yer kap(l)arlar. Alınacaklar listesinin unutmakla malul hafıza-
larımızda yeri ve boyutu sınırlıdır. Bibliyografyalar için geçici bir barınma 
imkânı açılır, mülakat soruları sınav ertesi tahliye şartıyla kabul edilir, ban-
ka şifreleri mıh gibi akılda tutulur, verilen öğütler baştan savılır. Raflara taze 
dizilenler olduğu gibi son kullanma tarihi geçtiğinden dolayı imha edilmesi 
gerekenler de vardır. Hafıza kullanımı her şeyden önce kimlik ve dikkati-
mizi çözümlemek için bize bir kılavuz mahiyetindedir. Hatırlama biçimleri 
kıymet cetvelimizin koordinatlarını vererek kimliğimizin pek fark etmedi-
ğimiz pusulasını oluştururlar. Hafıza bireysel olduğu kadar toplumsal yönü 
de olan bir kavramdır. Kişinin unutmak istemediği anı ve bilgileri koruma 
ehliyeti kendine bağlıdır. Buna karşın uluslar, unutkanlığı hafifletmek ve bi-
linç inşası için kolektif hafızayı canlandırma politikaları geliştirirler. Büyük 
devrimler hafıza ıslahını hep beraberinde getirmiştir. Yeniliklerin selamete 
ulaşması için sakınca arz edenlerin saf dışı kalması gerekli sayılmıştır. Dev-
letlerin kuruluş aşamasında tarih tezlerine verdiği önem ve biçim, sosyo-
kültürel politikaların hangi yönde olacağının özeti mahiyetindedir. Lider-
lerin ölüm yıl dönümleri, sanatçı ve düşünürlerin anıldığı toplantılar, para-
lara, posta pullarına konulan resimler, meydanlara dikilen heykeller, kamu 
binalarına, parklara caddelere verilen isimler… Birlik ruhu kazanmak için 
kolektif hatırlama ve ezberler parola işlevi görürler. İstiklal Marşı, Gençliğe 
Hitabe, namaz sureleri, yakın zamana kadar andımız ülkemizde öne çıkan 
kolektif ezberlerdir. Bunlar hatırlamanın ve hatırlatmanın toplum için or-
tak biçimleridir. Cesaret ve özgüven aşılamak için devirlere göre milletlerin 
hatırlama paradigmaları da sürekli değişir. Savaş döneminde cihangir ko-
mutanları ve kahramanlık destanlarını hatırlamak önem arz ederken, barış 
devrinde sanatçıları ve bilim insanlarını siper olarak öne çıkarmak yoluna 
gidilir. Milletlerarası rekabetin ölçütü değiştikçe hatırlamanın da mahiyet 
değiştirmesi kaçınılmazdır.

Ezber, “eğitim bahsi” açıldığında öteden beri yakındığımız sorunların 
başını çekmektedir. Yaratıcılığa pranga vurması ve miskinleştirici bir tek-
rarla öğrenilmiş olanın üstüne bir şeyler eklemeyi engellemesi, sürekli ye-
rilir. Peki ezber bu kadar eleştirildiğine göre neden değiştirilemez? Ezberin 
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tek açılımı bu mudur yoksa alternatif yorumlarla farkındalık kazandırıla-
bilir mi? Çoğu şeyde olduğu gibi bunun sebebi de tekrar edilen sorun ve 
eleştiride yaşanan nüans kaybından dolayıdır. Devridaim makinede nasıl 
aşınma yaratır ve zamanla aksamı bozarsa, eleştirinin klişelerle devridaimi 
de yorum aksanını bozar. Bunun ucu gayret laçkalaşmasına uzandığı için 
tavır almada yerini hayıflanmaya bırakır. Ezberci eğitim, ezbere konuşmak, 
ezber bozmak gibi söylemler ezberin müşterek fenalığına işaret ettiği için 
geçmişten beri zihinde yakınma hafızası oluşturmuşlardır. Hâlbuki kav-
ramların kötü veya iyi olmak gibi bir seçenekleri yoktur. Sırtına vurulan 
yaftanın sebebi yorumcunun bakışıyla ilintilidir. Kavramlar asil veya kara 
liste tasnifine tabi tutulmamalıdır. Doğal olarak kara listeye alınarak nahoş 
bir çağrışım yüklenen ezber de. Yorumlarda mesnet olarak görülen örnek 
vermek yolu birkaç basmakalıp olayı kapsarsa teşbih hataları yaygınlaşmış 
olur. “Ezber nedir?” tartışmasında değerlendirmeye çalışacağımız şu olay 
belki bir nebze bu örnek fakirliğini giderebilir: Gazali tahsili için seyahat 
ettiği bir zamanda kervanı eşkıyalar tarafından taarruza uğrar ve talan edilir. 
Hemen eşkıyaların peşine düşen Gazali, eşkıya başından yıllar yılı gayret 
ve azmiyle ortaya çıkardığı notları ve kitapları ister, onların hiçbir işlerine 
yaramayacağını belirtir. Bunun üzerine eşkıya başı “sen nasıl bir âlimsin ki 
elinden kitapların alındığında ilimsiz kalıyorsun” diyerek ona ibretlik bir 
cevap verir. Gazali bu hadiseyi ilahi bir ikaz olarak kabul eder ve bütün bil-
gileri ezberlemek ve öğrenmek için üç yılını kitaplarıyla baş başa geçirir. Bu 
örnekte olduğu gibi kişinin yorum ve izah kabiliyetini canlı tutabilmesi için 
bilginin en azından esaslı kısmı zihninde kalmalıdır. Metinler arası geçiş, 
yıllar önce öğrenilmiş bir kavramla yeni bağdaştırmalar, ancak bu surette 
sağlanabilir. Atıf yelpazesi geniş olan insanların, hafızalarının sağlamlığı 
değil, seçiciliklerinin ve dikkatlerinin keskinliği dikkate değerdir.

Ne yazık ki hafızalarımız geçmişe kıyasla köreliyor ve bilgilerin özüm-
senmek yerine geçici süreliğine alıkonulduğu bir alana dönüşüyor. Hafıza 
tazelemek yalnız felaketler, yalnız korkular üzerinde mekik dokuyor. Çağı-
mızın ruhu içimizde ses ve ahenk fukaralığıyla baş gösterdi. Ezberci mantık 
diyerek yerilen olgu kişinin seçme ve birleştirme fonksiyonuyla karıştırıl-
dığı için yeni öğrenilen ve bilinenlerle ilişkiler kurmak keşmekeş hâline 
gelmiş hâlde… Bebeklerin çoğu annesinin sesi yerine kayıttan ninniler, 
masallar dinliyor. Hatırlar bir şarkıyı baştan sona terennüm edemeyecek ka-
dar yoksun ve bir şiiri soluksuz okuyamayacak kadar zayıf. Kararlarımızda 
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diyaloğa geçtiğimiz iç sesimiz son derece yalnız. Kişisel gelişim kitapların-
da üçüncü sınıf tembihler aramak huzursuzluğun boyutlarına şahit. Bugün 
insanlık yüreklenmek için yazılı palavralara ihtiyaç duyuyorsa, okumayı eg-
zotik bir yolculuk gibi kendinde kopmak belliyorsa okumaya dair her şeyi 
unutmuş yorumu çıkarılabilir. Geçmişte insanlara dair bildiklerimiz onların 
kimlik ve özünü daha fazla açığa çıkarıyordu. Misal bir türkü çalındığında 

“Bu babamın türküsüydü.”, “Bu şiiri kardeşim çok sever.” dediğimizde dahi 
onların zevklerine dair dağarcığımızda beliren bir şeyler vardı. Günümüzde 
ise kişiyi statü ve mevki ile hatırlama revaçta, bu yüzden gizli bir nefret 
yükselişe geçiyor.

Şiir sözden safra atmaya dayalı bir sanattır. Paragraf enkazlarında in-
sanın ezilmesine mâni olan imgelerin dili. Hem kısa hem kuşatıcı olan ifa-
deyi tanzim eden kişi, şair. Bundan ötürü şiir, ezberin şevke dönüştüğü yer. 
Ezber, içinde başkalarının sesini yaşatmaktır... İnsan bu ezberi ne kadar çok 
şairden yaparsa, âdeta sözün orkestrasyonunu gerçekleştirir. Böylesine ez-
ber yapmak, kadim geçmişten günümüze insanın varoluşu anlamlandırması, 
düştüğü boşluk, kavgası, hayalleri, ızdırapları derken içinde dünle bugünün 
kavuştuğu bir repertuvar... Ezberin bir maksada çevrilmiş tarzını “pragmatik 
ezber” olarak tanımlayabiliriz. Bu tarz ezberler, karışıklığı engellemek ve 
unutmanın sebep olacağı felaketlerden esirgenmek için son derece önemli. 
Misal binilecek otobüs durağı, kimlik numarası, geçmiş yılların sınav so-
runlarını ezberlemek bunlar arasına girer. Bunlar kurumlardaki bürokratik 
işlemler ve yaşam akışındaki düzen için de gereklidir. Bu rutin hatırlama 
işleminden farklı olarak farkındalığımızı ve algıda seçiciliğimizi dillendi-
ren bir ezber tarzı daha vardır. Buna da en geniş manasıyla “estetik ezber” 
diyebiliriz. Bireyde dayatma ve zorunluluk çemberini kırdığından ötürü, bu 
tarz keyfe ve zevke bağlı olarak gelişir. Şiir, notadan bağımsız keman çala-
bilmek, replik, özdeyiş ve tirat bu tarz ezbere girer. Kabul etmek gerekir ki 
hafızası güçlü olan kişiler zaman zaman etrafa rahatsızlık verebilir. Hele de 
sular seller gibi anekdot vurgusuyla ayrıntıya boğarlarsa konuşmayı. Elbette 
şiir, türkü, masal gibi şeyleri dillendirenleri kastetmiyorum. Onlar aksine 
belki de muhabbet ehli olarak tarif edilecektir. Çünkü estetik repertuvarı 
geniş olanları bilgiç diye değil kültürlü diye kabul ederiz. Çağımızın sorun-
larından biri de estetik ezberin devre dışı bırakılması; aheste aheste gerçek-
leşen ve bir mest hâlini alan bu tarz bir ezberin çağın süratine yenik düşme-
sidir. Televizyon kanalları ve İnternet’te bilginin baş döndürücü bir hızla 
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gezinmesi, öğrenme imkânlarına giden yolu genişletiyor gibi görünse de 
bilgiyi seçme konusunda daha tereddütlü ve yorgun bir toplum oluşturmuş-
tur. İnsanlar kütüphaneye gitmeseler dahi İnternet aracılığıyla milyonlarca 
kitabın varlığından haberdar olabiliyorlar, ancak bu onların bilgiye vâkıf 
oldukları anlamına gelmediği için, neticede garip bir baskı hâli yaşıyorlar. 
Bu erişim kolaylığı plansız bir iştaha, seçim bulanıklığına ve giderek bir 
yorgunluğa dönüşüyor.

Artık dönemine damga vuramayacak kadar fazla şarkı ve şiirin piya-
saya çıkması dönem ruhunu aksettirecek eserler bırakmadı. İleride zama-
nımızı, kolektif hafızada temsil edecek ne bir türkü ne bir dizi ne de bir 
yazardan bahsedilebilir. Hâlbuki geçmiş devirlerde kronoloji dışı zaman 
saptamak için savaşlar, kıtlık, iktidar değişiklikleri ve döneme damga vuran 
sanat eserleri ve sanatçılar vardı. Neyin hangi devirde meşhur olduğunu ha-
tırlayarak maziye vâkıf olmak geçmişe ait bir gerçeklik olarak kaldı. Bugün 
ise yaşanılan zamanı bir devir gibi tahayyül etmek çok zor. Bu yüzden ça-
ğımızın adını koymakta dahi ihtilaflar yaşıyoruz. Erişim kolaylığı, seçenek 
çeşitliliği ve bireysel ilgilerin toplum hafızasını geriletmesi söz konusu. Dö-
nemler bitti ve anlar başladı ve anın hâkimiyeti dönem atmosferini mahvetti.

Edebiyatın geçmişten bugüne değişen maksatları, yararları, zararları 
olduğu kabul edilmiş yahut tartışılagelmiştir. Edebiyatın marifetleri arasına 
bir de hatırlamayı güzelleştirmek ve çağrışımı güçlendirmek eklenmelidir. 
Hafıza teknikleri üzerine üstün körü göz gezdirdiğimizde en başta gelen 
öneriler malumdur: “Hikâye yazın!”, “Bildiğiniz bir şeyle unutmak isteme-
diğinizi bütünleştirin!” ve “Bilgiyi akrostişle şifreleyin!” İnsanın imgelem 
dünyasını uyandıran, alışılmadık bağdaştırmalarla edebiyat yapmaya teşvik 
gibi olan bu teknikler hatırlamayı kolaylaştırmak içindir. Belki de edebiyat 
gündelik konuşmanın uçuculuğunu kırmak için sıra dışı bir hatırlama tarzın-
dan doğmuştur. Gelecek nasıl hayallerde yaşanıyorsa geçmiş de biraz kurgu 
biraz hakikatle ilgi çekebiliyor. Tarihî romanların efsanelerle karışmış kur-
gusu, tarih kitaplarının delillerinden daha fazla gerçekmiş izlenimi vererek, 
gerçeği yer yer gölgede bırakabiliyor. Hatırlamak, demek ki sıra dışı ilgi 
kurmaya dayalı ve edebiyat bunu kurgu ve imge yoluyla gerçekleştiriyor. 
Giriş, gelişme, sonuç ekseninde gelişen roman ve öykü açılış ve kapanma 
işlevi gördüğünden bütünlük hissiyle hatırlamayı kolaylaştırıyor. Keza ha-
tırlama çabasını işkence olmaktan çıkararak gönüllülük esasına bağlayan da 
yine edebiyattır. Bir türkü kronolojiye işaret etmez ama tarihî bilgiden daha 
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fazla hatırda kalma gücü vardır. Bu yüzden türküsü olmayan cephelerde 
sanki hiç çarpışılmamış gibi bir izlenim uyanır. Geçmişten beri yaşanmışlı-
ğın şuura mal olması için estetik formlarda işlenmesinin önemi bu yüzden 
büyük olmuştur.

Fotoğraf makinelerinin belleklerinde koruduğumuz albümler anın 
ölümsüzleştirilmiş belgeleri değil, hatırın köreltilmiş biçimleridir. Fotoğ-
raflar hayal meyal canlanan bir mazinin şiirselliğini vermekten uzak, buz 
gibi belgelerdir. Hem de geriye ve içine dönüşü sathi bir yavanlığa indiren 
belgeler. Hâlbuki ölümsüzlük donmuş bir resim karesinde ebedîleşmez, yal-
nızca kuşaktan kuşağa aktarımdır, söz konusu olan. Hatırda anmaya değer 
olmayan anlar fotoğraf kareleriyle ölümsüzlüğe erişemez. Hatırlamaya ça-
balamak veya anımsamış olmak fotoğrafa bakmaktan çok ayrı şeylerdir. Ha-
tırlamanın ruh hâline göre çağrışım nüansı değişir ve hatırlananın kıymetine 
göre hatırlama sıklığı da. Hatırlama nüansına örnek olacak bir tespiti Marcel 
Proust Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesi’nde şöyle ifade etmiş:

“Sevdiğimiz kişiye bakışımızdaki arayış, kaygı ve talep, ertesi gün için 
bir randevu umudunu bize verecek veya öldürecek sözü bekleyişimiz, bu söz 
söyleninceye kadar, aynı anda olmasa bile birbirini takip eden sevinç ve 
umutsuzluk hayallerimiz, bütün varlık karşısındaki dikkatimizi fazlasıyla tit-
rek hâle getirdiği için, sevdiğimizin net bir suretini elde edemeyiz.”

Şimdi net bir sureti elde etmek için teknolojik aygıtlarla donanmış ol-
duğumuzdan hatırlama gayreti yok denecek kadar az ve bu durum zihnimi-
zi belli ki muhayyile çoraklığına götürüyor. Geçmişe kıyasla şiirde portre 
tasvirinin sönükleşmesi de içimizdekilerin elimizin altına geçişinden dola-
yıdır. Misal, bir şairin iki ayrı odası olduğunu düşünelim. Birinde sevdiği-
nin portresi asılı olsun diğeri yalnız kireçle kaplı. Peki hangi odada tasvir 
melekesini derinleştirebilir? Büyük ihtimalle yalnız kireçli duvara bakarak 
hatırlamaya çalıştığı yüzü, şiirsel olarak tasvir edebilir. Diğer odada portre 
asılı olduğundan taklidini yapacağı yüz her an bakarak aşınacak ve hatırın-
da olanla hayali asla buluşmayacaktır. Hatırda hayal meyal kalan, şair için 
daha nefis bir malzemedir. Divan şairlerinin bitmez tükenmez sevgili tas-
virleri “göremeyişin yoksunluğunun” verdiği hayal ummanı değil de nedir?

İslamiyet öncesi Arap şiirinde şairlerin ravileri olduğu nakledilir. Oku-
ma yazmanın zayıf olduğu bir devirde şiir hafızlarının olması elbette garip-
senecek değildir. Şairin sesinin kitap sayfaları yerine ravilerin soluklarında 
canlanması kim bilir ne kadar büyük anlam taşımaktadır. Şimdilerde ise 
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şairlerin sevinç ve başarı kıstasları genellikle çok okunanlar listesinin başını 
çekmeye dayalı gibidir. Tek dizenin bile akılda tutulmadığı oku-geç anla-
yışıyla şiirin ruhunu yitirdiği ortada. Hâlbuki bir şiir kitabı az satıyor ola-
bilir ama alındığı kadar ezberleniyorsa şair gerçekten hitabını başarmıştır. 
İnsanlığa hitap edebilmiş şair en fazla satılandan öte en fazla ezberlenmiş 
olandır. Okumak bir çabadır, eleştirel okuma takdire şayan olanıdır ama ez-
berlenmeye değecek kadar kıymet atfedilen yücedir. Bu yüzden Nietzche 

“özdeyişlerle yazılanlar okunmak değil ezberlenmek isterler” demiş. Hatırda 
tutmanın yolu tekrar etmekten geçiyor fakat tekrar demek; zaman ve sebata 
karşılık geldiğinden çağımızın tez canlılığına mağlup oluyor. Yoğun uya-
ran altında o kadar yorgun düşüyoruz ki geçmiş yılların değerlendirmesi bir 
yana yatmadan önceki günlük yastık muhasebesi bile terk edilmiş gözükü-
yor. Geriye dönüşlerimiz bu kadar kısa soluklu olduğundan yıllar da layıkıy-
la doldurulamamış gibi boş geliyor. Elimizin altında diye bilgi namına ferah 
bir tavrımız var. Peki düşüncesizliğe galebe çalmak için salt bilginin elde 
olması yeterli midir? Eflatun’un “Phaidros” adlı diyalogunda bilgin Theuth 
ile Mısır Kralı Thamus arasında bu hususta şunlar geçer:

“Theuth bir gün Thamus’un yanına gitti, bulduğu sanatları ona göster-
di ve bunları bütün Mısırlılara tanıtmak gerektiğini söyledi... Sıra yazıya 
gelince Theuth: “Ey kral, dedi, işte bir bilgi ki bunun sayesinde Mısırlı-
lar daha bilgili ve geçmişi hatırlamada daha yetkili olacaklar. Bilginin de 
hafızanın da ilacını keşfettim “Kral cevap verdi: Ey marifetli Theuth, bu 
dünyada kiminin elinden sanatlar gelir, kiminin elinden bu sanatları onu 
kullanacaklara fayda mı, zarar mı getireceğini kestirmek. Harflerin baba-
sı olan sen, kendilerine duyduğun sevgi dolayısıyla, verecekleri neticenin 
tam aksi bir neticeyi onlardan bekliyorsun. Harfleri öğrenenler artık hafı-
zalarını çalıştırmayacakları için unutkan olacaklar. İşte yazma öğrenmenin 
sonu. Yazıya güvendikleri için etrafındaki şeyleri içeriden ve kendi kendine 
hatırlayacakları yerde dışarıdan, kargacık burgacık izler sayesinde hatırla-
maya çalışacaklar... Sonra gerçekten bilgili adam değil de bilgin bozuntusu 
oldukları için, çekilmez bir hâle geleceklerdir.”

Okunacaklar listesi kadar, hatırda tutulması gerekenler listesinin yapı-
lamamasının sonu, er geç algıda seçiciliğin düşmesine dönüşür ve farkın-
dalıklar silinir. Gönüllülük esasına dayalı ezber oluşturulması bir zevk ve 
duyuş derinliğine ulaşmaya vesile olacağı için karamsar ruhlara müjdeleyici 
ve cesaret verici bir ses getirebilir. Estetik ezber dağarcığını genişletmeye 
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dayalı bir hafıza ıslahı edebiyatla yapılabilir. İçimizde fakirleşmiş olan sesi 
tekrarla ve her tekrar sonu kabaran bir avazla hatırımızda genişletmeyi bece-
rirsek, kötülüklere kalkan olacak bir savunmamız olur. Felaket senaryolarına, 
tükenmişlik sendromuna, insanlığımızı unutturan rekabete kulak asmamak 
için içimizde kulak kesilecek başka seslerimiz olmalı. Bilgi ezberini birçok 
kaynaktan kendi sesimizle yaparız; estetik ezbere ise onlarca sanatkâr ve 
düşünürün ümidi, sevinci, karamsarlığı, görüşü iştirak eder. Estetik hafıza 
oluşturmak içimizde ses sığınağı yapmak ve yaşama vurdumduymaz olan-
lara reddiye yazmaktır. Şiir ve müzik hafızayı kalple iş birliğine davet eden 
istisnai sanatlardır. Sahibinden ödünç alınmış yaşanmışlıklar tanımadığımız 
eller tarafından tattırılan lezzetlerdir. Bir an dahi birlikte geçirmediğimiz 
kişilerle yüzyıllar önceki bir hâli bugün tazelemektir. Hatıra tadilatı zama-
nımızda bir gereklilik hâline gelmiştir. Hatır gönül yıkmak deyimi yan yana 
getirilmiş alelade bir terkip değildir hatır yıkılırsa şayet, gönülde direnecek 
güç kalmaz. Estetik hatırlama; tiranlara, yıkım mimarlarına inanmayarak 
ılımlı bir dünyayı kurabileceğimizi ümit edebilmektir. Edebiyat, hafızamıza 
mukayyet olacak yegâne derleyicidir. Hafıza ıslahı gerçekleştirildiği tak-
dirde insanlık bilgi kaosunun pençesinden korkmayacak ve anılmaya değer 
olan, savaş tarihinden ziyade medeniyet tarihi içinde bulunacaktır. Her an-
siklopedinin yanına bir antoloji konulduğu gün insanlık hangi çağda nasıl 
yaşadığını daha iyi yorumlama melekesine kavuşacaktır. Küfrün ve neza-
ketsiz söylemin dilden tasfiyesi estetik dağarcığın genişlemesiyle başarıla-
bilir. Bu yüzden okuma listeleri kadar değerli olan hafıza ıslahı konusunda 
tekrar düşünmek mecburiyetindeyiz.


