
çimizin yandığı, yüzbinlerce hektarın kül
olduğu afetten sonra yapılır mı der gibisi-
niz biliyorum. Yüzlerce yangını, on bin-
lerce ağacı, evlerin kül oluşunu, canlıların
yok oluşunu çaresizce seyrederken
insanlığın aslında evrendeki en acımasız
varlık olduğunu, göz göre göre
katliamlara bizim sebep olduğumuzu
idrak etmedik mi?
Neredeyse 60 yıl önce kaleme alınmış;
sansürün alıp başını gittiği, bilginin yok
edildiği totaliter bir dünyada tek görevleri
“kitap yakmak” olan itfaiyecilerden birinin
aydınlanma ve sisteme direniş hikayesi
Fahrenheit 451.
Bu kitap bambaşka bir uç aslında. İnsanlı-
ğın ne kadar kötü olabileceğini gösteren,
baskıcı bir gelecek toplumunun anlatıldığı
çarpıcı bir distopya.
Eser, insanların sadece televizyonda
beyin yıkayıcı şovlar izlediği; kitap bulun-
durup düşünen insanların yok edildiği,
sakladıkları kitaplarının da itfaiyeciler tara-
fından yakıldığı bir gelecekte geçiyor.
Kitap adının nerden geldiğini merak
edenler için ipucunu vereyim. Kâğıdın
451 Fahrenheit'ta tutuşması gerçeğinden
geliyor kitabın ismi…
Guy Montag işini seven bir itfaiyecidir.
Televizyonun ve teknolojinin hüküm sür-
düğü karanlık bir dünyada okuma eylemi
yok olmak üzeredir, zira itfaiyeciler yangın
söndürmek yerine yasadışı sayılan kitap-
ları ateşe vermektedir. Montag yaptığı iş
üzerine tek bir gün dahi düşünmemiştir

ve tüm zamanını diğer tüm insanlar gibi
televizyonlarla kaplı odalarında geçirmek-
tedir. Ancak yeni komşusu Clarisse'le ta-
nışmasıyla tüm hayatı değişecektir.
Kitapların değerini kavramaya başlayan
Montag artık tüm bildiklerini sorgulaya-
caktır.
Elinize her aldığınızda günümüzden esin-
lenilmiş dedirtecek kadar gerçek, bir o
kadar hayal ötesi satır araları var bu
kitapta.
İşte bazıları:
"İnsanların, uğruna canlarını feda etmeyi
göze aldığı bu kitapların içinde ne var?
Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu ka-
ranlık toplumda artık yaşanabilir mi?"
“Mutlu olmamız için gerekli her şeye sahi-
biz, ama mutlu değiliz.”
“Bir insan kaç kez dibe vurup da yaşa-
mayı sürdürebilir?”
“Gözlerini mucizelerle doldur, hayatı on
saniye sonra ölecekmişsin gibi yaşa.”
Ve bu kitabı bugün tekrar elime aldığımda
en vurucusu ve en çarpıcısı bugünkü
bana beni anlatan satır arası:
“...Yanmış bir ev gördün mü hiç? Günlerce
için için yanar. Bu yangın bana hayatımın
sonuna kadar yeter. Tanrım! Bütün gece
zihnimde yangını söndürmeye çalıştım.
Çabalamaktan delirdim…”

Keyifli okumalar…
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Fahrenheit 451
Ölecekmiş gibi yaşa...
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