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ÖNSÖZ
Manastıra giderken yolda başımıza 

gelen komik bir olay

Güney California sahilinden arabayla bir meditasyon mer-
kezine giderken, yazmakta olduğum felsefi bilmeceler kitabı 
üzerinde düşünüyordum. Editörüm bu proje hakkında çok 
heyecanlıydı, ama ben hâlâ kitabın başlığı hakkında kesin bir 
karar verememiştim. Okuyucunun felsefeye merakını kabar-
tacak kısa felsefi bilmecelerin ele alındığı bir kitap olduğu 
için, ben de küçük, hızlı, kısa ve bir içkilik başlıklar üzerinde 
kafa yormaya başladım. “Beş Dakikalık Felsefi Bilmeceler?” 
“Bir Isırımlık Felsefi Bilmeceler?” “48 Çabuk Bulmaca?” Belli 
ki düşünmeye devam etmeliydim. Sonra birden bire kafam-
da bir ışık yanıverdi: “En İyi Biralar ve En İlginç Felsefi Bil-
meceler.” Sonuç itibariyle, felsefi bir bilmecenin yanında bir 
biradan daha iyi ne gidebilir ki? Felsefi bilmeceleri biracılar-
dan çok kim sevebilir ayrıca? Bira ve futbol veya bira ve pizza 
gibi, bira ve felsefe de birbirlerine göbekten bağlı bir ikili. İn-
san ilhamın nereden veya nasıl geldiğini asla tam olarak bi-
lemez, ama geçmişe dönüp baktığımda, bu fikrin California-
Escondido’daki Stone Birahanesi’nin birkaç km uzağında bir 
yerdeyken aklıma geldiğini fark ettim. Her ne olursa olsun, 
–48 felsefi bilmeceyi 48 mükemmel bira eşliğinde sorup açık-
layan ilk kitap– Bar Filozofu dünyaya gelmişti artık.
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Kitabın ana fikri, her bir felsefi bulmacanın ele alınmasının 
ve açıklanmasının, ona eşlik eden yarım litrelik biranın içil-
mesi için gerekli olan vakitten daha uzun zaman almaması. 
Ayrıca kitapta adı geçen her bira da, belirli bir bilmece için 
özel olarak belirlendi. Örneğin, Batı felsefesi geleneğinin en 
eski bilmecelerinden birisi olan “Zenon’nun İkilemi”ni, Batı 
dünyasının en eski bira fabrikalarından birisinde üretilen 
Orijinal Hafif Weihenstephan Birası ile eşleştirdim. Platon’un 
“Gyges Miti”niyse, gayet uygun bir şekilde, adı Mythos olan 
hafif bir Yunan birası ile eşleştirdim. Biranın çelişkiyi mer-
cek altına yatırması bölümü de, Flying Dog Bira Fabrikası’nın 
Sert, Boynuzlu Köpek Birası’ndan başka hangi birayla daha 
iyi gidebilirdi ki? İşte bu şekilde 48 farklı bilmeceyi, 48 farklı 
birayla keşfetme şansınız olacak; hepsini bir gecede bitirme-
yeceksiniz tabii. Kitabın sonuna geldiğinizde, felsefe ve dün-
yanın en mükemmel biraları hakkında fazlasıyla deneyim 
kazanmış olacaksınız.

Bilmeceler Hakkında

Kitapta hangi bilmeceleri kullanacağıma karar verirken, fel-
sefenin merkezindeki karmaşık soruları ele almaya çalıştım. 
Bunların büyük bir bölümü “hayat’ın en büyük sorunsalları” 
olarak adlandırılabilir, ama bir kısmı da yalnızca birasever 
felsefecilerle olan alakaları doğrultusunda seçildi. “Tat Mese-
lesini Halletmek”, aynı “Ölçülü Olmak” gibi, burada çok iyi 
bir örnek teşkil ediyor. Benim bu kitaptaki amacım, bu bilme-
celeri çözmektense, açıklamak. Ne de olsa felsefeden alınan 
zevkin bir kısmı da insanın belirli şeyleri yalnızca kendisi için 
anlamaya çalışması. Dolayısıyla, ben genellikle bazı olası çö-
zümler önersem veya alakalı noktalara değinsem de, okuyu-
cu çoğunlukla kendi sonucuna ulaşmaya veya daha da iyisi 
arkadaşlarıyla bu konularda tartışmaya bırakıldı.
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Doğru Hakkında

Şu konuda sizi uyarmalıyım ki, eski bir bar geleneği olan 
hikâyeleri biraz fazla süsleme yöntemine ben de başvurdum. 
Bazı durumlarda doğruyu genişletirken, arada bir de utan-
mazlık edip bazı yalanlar söylüyor olabilirim. Elbette bunla-
rın hepsi, kitabı okurken (ve içerken) zevk alabilmeniz için. 
Eğer doğruyu araştırmak gibi bir eğiliminiz varsa, bazı bil-
meceleri takiben yer alan “Doğrusunu açıklayalım” bölümü-
ne başvurmalısınız. Eğer bilmecenin herhangi bir yerinde bir 
yalan veya “bar yayılımı” varsa, “Doğrusunu açıklayalım” 
bölümünde doğru halini anlatacağım.

Bira Hakkında

Biraları seçerken asıl amacım, söz konusu bilmecelere ilginç 
ya da eğlenceli şekillerde uyabilecek olanları bulabilmekti. 
Sizin de yakında göreceğiniz üzere, bira ile felsefenin yolla-
rı birçok farklı bakımdan kesişebiliyor. Bir diğer önemli hu-
sus da kaliteyle ilgiliydi. Kötü biralardan –insanların damak 
zevkleri değişken olduğundan, bu her ne kadar biraz tartış-
malı bir bölge olsa da– mümkün oldukça kaçınmaya çalıştım. 
Genelde siz de fark edeceksiniz ki, buraya aldıklarımın çoğu, 
dünyadaki en iyi biralar arasında kabul edilen ödüllü biralar. 
Ancak birçok farklı stil bir arada bulunduğundan, hepsi için 
deli olacağınız biraz şüpheli. Yine de bu 48 biranın her birini 
tatma şansını yakalayanlar, eskiden beri favorileri olanlarla 
karşılaşmanın yanı sıra, birçok da yeni bira ile tanışacakların-
dan emin olabilirler. 

Sizin de hayal edebileceğiniz gibi, bazı biraların açık veya 
koyu renk olarak sınıflandırılması biraz zor, dolayısıyla bu-
radaki nitelendirmeleri çok da ciddiye almayın. Ancak ümit 
ederim ki, sizlere birçok farklı ülkeden, geniş bir yelpazeye 
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yayılmış farklı bira çeşitlerini tatma deneyimini yaşatma ça-
bamı takdir edersiniz. Bu biraların yarısının ABD yapımı ol-
ması, yalnızca bir ABD’liye, farklı biraların bu birlikteliğinin 
coğrafi açıdan “dengeli” olduğunu düşündürtebilir. Ancak 
ABD’nin geçtiğimiz 20 yılda bira yapımında yaşadığı devrim 
ve bunca ilginç biranın katkı maddesi kullanılmadan üretil-
mesi, umarım ki onların varlığından keyif almanıza vesile 
olabilir. Ayrıca tanınmış biralarla çok bilinmeyen biralar ara-
sında da bir denge kurmaya çalıştım. Çok tanınmayan bira-
ları bulmak belki biraz zordur, ama onları bulmaya çalışmak 
çok zor olabilir, ama buna değebilir. Belki de bu araştırmayı 
“ölmeden önce yapılması gerekenler” ya da nalları dikmeden 
evvel içilmesi gereken biralar listenize koyabilirsiniz.

Şimdi bir elinize biranızı alıp bu kitabı okumaya başlaya-
bilirsiniz. Ancak lütfen, içkide değil düşüncede aşırıya kaçın.

Şerefe,
Matt Lawrence
www.philosophyontap.com
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1

IŞINLAMA SORUNSALI
Bir tur daha atalım mı?

Guinness Extra Stout
İçinde biraz dumanlı biraz da kahve aromalı 
bir tat gizleyen, inanılmaz derecede koyu ve 

zengin olan Guinness Ekstra Sert; bar filozofları ara-
sında geçmişten beri çok sevilen bir bira. Aslen, Gallup 

şirketinin MS 2057’de gerçekleştireceği bir kamuoyu 
yoklaması, filozofların yarım litrelik bir şişe Guin-

ness Extra Stout’u diğer bütün biralardan çok 
daha fazla ışınlayacağını kanıtlıyor.

Eğer klasik televizyon dizisi Uzay Yolu’na bir şekilde rast gel-
diyseniz, Kaptan Kirk’ün meşhur “Scotty, beni ışınla” sözü-
ne aşinasınızdır. Yıldız Gemisi Atılgan’ın başmühendisi Bay 
Scott, mürettebatı gemi dışında herhangi bir yere göndermek 
için ışınlayıcıyı kullanırdı. Uzay Yolu’nun 1966’daki ilk bölü-
münden itibaren “ışınlama” bilimkurgu filmlerinin unutul-
mazları arasına girmeyi başardı. 

Işınlama her ne kadar bugün hâlâ yalnızca bilimkurgu 
olarak kalsa da, bir gün mümkün kılınabilir. O günleri belki 
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biz bile görebiliriz. Bu gerçekleşirse, bu teknolojiyi kullanır 

mıydınız? Elbette kulağa hoş geliyor. Taze bir Guinness Extra 
Stout’un İrlanda’nın başkenti Dublin’deki St. James Gate Bira 

Fabrikası’ndan masasına ışınlanmasını kim istemez? Daha da 

güzeli, neden bir bira fabrikası turu yapmak üzere kendimi-

zi Dublin’e ışınlamayalım? (Bilginize: Bir tur yapan herkese, 

turun bitiminde yarım litrelik bir Guinness ikram ediliyor.) 

Kendinizi yerkürenin öteki ucuna “ışınlamadan” önce, bu 

teleportasyon cihazlarının ne şekilde çalıştığını biraz bilme-

lisiniz. 

Uzay Yolu: Bir Sonraki Kuşağın Teknik Elkitabı’na göre, Uzay 
Yolu’nun ışınlama cihazı, vücudunuzdaki bütün atomaltı 

parçacıkların durumlarını taramak ve kaydetmek yöntemiy-

le çalışıyor. Bu tarama, söz konusu parçacıkları bir arada tu-

tan bütün atomik bağları yok ediyor; sonra da onları, bağları 

çözülmüş atomaltı madde akımı yoluyla, seçmiş olduğunuz 

yere gönderiyor. Gönderim tamamlandıktan sonra, atomaltı 

parçacıklarınız, tarama esnasında kaydedilmiş olan atomik 

taslağa göre yeniden birleştiriliyor. Bundan 20 yıl sonra böy-

le bir ışınlayıcının icat edildiğini varsayın. Binlerce kişi bunu 

denemiş ve o zamana dek kimsenin burnu kanamamış. Işın-

lanan herkes, gideceği yere ulaştıktan sonra tamamen normal 

gözüküyor ve hissediyor. Siz de bir dener miydiniz? Tereddüt 

etmenizin bir sebebi, ışınlayıcının sizi ÖLDÜRMESİ! Işınlayı-

cı, atomaltı parçacıklarınızı birbirlerinden ayırarak, sizi keli-

menin tam anlamıyla minicik parçalara bölecek. İşin iyi tarafı, 

elbette ki sizi tekrar aynı şekilde birleştirecek olması. Yalnızca 

birkaç mikrosaniye içerisinde, ölüp tekrar dirileceksiniz.

Işınlayıcı başka şekillerde de çalışabiliyor. Atomaltı par-

çacıklarınızı seçili yere göndereceğine tamamen yok ettiğini 

varsayın. Gönderdiği tek şey, taranıp kaydedilmiş atomik 
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taslağınız olsun. Böylece ışınlayıcı, gitmek istediğiniz yerde 
yeni atomaltı parçacıklarınızı birleştirerek vücudunuzu yeni-
den oluşturuyor. Bu durumda, ışınlandığınız yerde –her ne 
kadar eski vücudunuz gibi gözükse de– yepyeni bir vücudu-
nuz oluyor. 

Oxford’lu felsefeci Derek Parfit’ten esinlenen bir olasılık 
üzerinde daha düşünün. Los Angeles’tan Dublin’e gönde-
rildiğinizi varsayın. Işınlayıcıları önceden birçok kez kullan-
mışsınız, dolayısıyla azıcık bile gergin değilsiniz. Platforma 
çıkıp, mühendise “hazır” sinyalini veriyorsunuz. Mühendis 
kadının düğmeye bastığını ve mavi ışığın vücudunuzu tara-
maya doğru yöneldiğini görüyorsunuz. Kendinizi, Dublin’in 
St. James Gate Bira Fabrikası Işınlanma Merkezi’nde bulma-
dan evvel, alışıldık “bilinçsizlik” titremesini hissetmeyi ümit 
ediyorsunuz ama bu titreme asla gelmiyor. 

Mühendisinize soran gözlerle bakıyorsunuz. Kadın size 
“Tamam, hazırsınız. Lütfen platformdan inin ve solunuzdaki 
merdivenlerden devam edin” yanıtını veriyor. 

Kafanız karışmış bir şekilde “Ancak benim Dublin’de ol-
mam gerekiyor. Burası Los Angeles diyorsunuz.

Kadın: “Hımm. Şu anda Dublin’desiniz. İsterseniz moni-
töre bakın” diyor. 

Monitöre bir bakıyorsunuz ki St. James Gate Birahanesi’nin 
Işınlanma Merkezi’ndeki “geliş” platformuna inmişsiniz. 
Mühendis: “Siz bilmiyorsunuz sanırım; bu, yeni ST101 Işın-
lanma Sistemi. Eski sistemlerin büyük bir kısmında da ol-
duğu gibi, yalnızca vücut taramanızı gitmek istediğiniz yere 
gönderiyoruz. Dublin’de, tamamen yeni parçacıklar kullanı-
larak bir araya getirildiniz. Elbette ki her şey mükemmel gitti. 
Dublin’deki siz de kendinizsiniz.” Monitöre tekrar bakın. Gu-
inness turu için sıraya girmişsiniz bile.

“Evet, ama ben hâlâ buradayım” diye karşı çıkıyorsunuz.
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Mühendis “Yeni ST101’in farkı da bu” diye devam edi-
yor. “Daha eski makineler, vücudunuzun atomik enerjisini 
kullanıp vücut taramanızı ışık hızında taşıyabilmek için onu 
buracıkta yok ederken, ST101’in o kadar enerjiye ihtiyacı yok-
tur. Dolayısıyla şu anda sizden ricam, asansörlere giden sarı 
çizgiyi takip etmeniz. İçeriye girdiğinizde göreceğiniz kırmızı 
düğme, sizi güç merkezine götürecek. Kapı açıldığında vü-
cudunuz silinecek. Böylece, atomik enerjinizi Los Angeles’ın 
sürekli artan enerji ihtiyacını giderebilmek için kullanabilece-
ğiz.” Sizi beklettiğimiz için özür dileriz.

Yavaşça asansöre yürüyorsunuz ve görüyorsunuz ki içeri-
de yalnızca bir tek düğme var: Kırmızı düğme. Biliyorsunuz 
ki ona basmak ölümünüzü getirecek. Biliyorsunuz ki silinme 
süreciniz acısız olacak. Bu yüzden “yeni halinizin” Dublin’de 
Guinness Ambarları’nın görüntüsünü ve seslerini içine dol-
durduğu gerçeğiyle rahatlamaya çalışıyorsunuz. Bununla 
birlikte, “siz” hâlâ buradasınız ve ölmek üzeresiniz.

Kırmızı düğmeye basar mıydınız?

Ne düşünüyorsunuz?

• ST101, kendi isteğinizle ölüme yürümenizi sağlar, ancak 
bu, aslında ilk iki örnek için de doğru değil mi? ST101, di-
ğer ışınlama metotlarından daha mı “kötü”?

• Kırmızı düğmeye basar mıydınız?
• Diyelim ki kırmızı düğmeye bastınız, bu, öleceğiniz anlamı-

na mı geliyor? 
• Arkadaşlarınızın sizi Dublin’de beklediğini varsayın. On-

lar ne düşünürdü?
• Yepyeni parçacıklardan oluşan vücudunuz, yine de “si-

zin” vücudunuz mudur?
• Bir ruhunuz var mı? Varsa, vücudunuzla bağlantısı ne? 

Ruhunuz Dublin’e mi gider, yoksa orada “baştan mı do-
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ğar”? Guinness Ambarları’na zihinsiz bir yaşayan ölü mü 
ulaşmış olur?

Bunları biliyor muydunuz?

• Haziran 2002’de Avustralya Ulusal Üniversitesi’ndeki bi-
lim insanları, bir lazer ışınının fotonlarını başarılı bir şe-
kilde ışınladı. Bu grup, lazer ışını içine hapsedilmiş olan 
bir radyo sinyalini, kuantum karmaşıklığı adı verilen süreci 
kullanarak, bulunduğu yerden bir metre uzaklıktaki baş-
ka bir yere ışınlamayı başardı. Halen gözle görülebilir bir 
nesne ışınlanmış değil, ama bu, fotonların ışınlanması da 
olsa büyük bir başarı.

• David Page Mitchell’ın 1877’de yazdığı “Vücutsuz Adam”, 
ışınlanma kavramının bilimkurguda kullanıldığı ilk öykü. 
Mitchell hikâyesini, bir kedinin atomlarını birbirlerinden 
ayırıp, onları bir telgraf teli vasıtasıyla başka bir yere taşı-
dıktan sonra tekrar birleştirmeyi başaran bir bilim insanı-
nın ağzından anlatıyor. Bu bilim insanı kendini ışınlamaya 
çalışırken, yalnızca kafasını göndermeyi başardığı sırada, 
ne yazık ki telgraf aletinin pili bitiyor.

• Kutsal Kitap’ta da, Filipus’un Gazze’den Aşdot’a “mucize-
vi ışınlanması” olarak adlandırılabilecek bir hikâye anlatı-
lıyor. “Filipus ile Hadım birlikte suya girdiler ve Filipus, 
Hadım’ı vaftiz etti. Sudan çıktıkları zaman Rab’bin Ruhu 
Filipus’u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus’u bir daha 
görmeyen Hadım sevinç içinde yoluna devam etti. Filipus 
ise kendini Aşdot kentinde buldu. Sezariye’ye varıncaya 
dek tüm kentleri dolaşarak Müjde’yi duyurdu.” (Yasalar, 
8:36-40).

• Guinness Ambarları, St. James Kapısı Bira Fabrikası’nın 
içinde yer alır ve binanın mimarisi kocaman bir yarım 
litrelik bira bardağı şeklindedir. Bina, en üst katında The 
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Gravity Bar’ın yer aldığı yedi kattan oluşur. (Turun so-
nunda bira ikram edilen yer burası.) Bu koca bardak ancak 
14,3 milyon yarım litrelik Guinness ile dolar.

• Guinness Extra Stout, mükemmel kokteyller yapmak için 
de kullanılabilir. İnce uzun bir bira bardağında servis edi-
len klasik bir Guinness kokteylinin yarısı şampanya, diğer 
yarısı da Guinness Extra Stout’tan oluşur. 
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