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Önsöz
Beni bu çalışmaya sevk eden şey insanın insanı
yok sayması, daha da önemlisi yok etmesi
üzerine konuşma ihtiyacıdır. Bu durumun
hüzünlü bir şekilde yaşandığı coğrafyamızda
artık bir söz söyleme zamanının gelmiş
olmasıdır. Aslında bu dediklerim malumun
ilanıdır, ancak insanoğlu yok oluşa gözlerini
bağlayarak giderken malumun ilanı, yayımı ve
haykırılması dahi az gelmektedir.
Medeniyet Mezopotamya’da başladı, burada
da yok oluyor. Hayatla ve insanlıkla bağını
koparmış unsurlar kendi beslendikleri bütünü
yok ediyor. İnsanlar bunun farkına dahi
varamazken, söyleyince de duymamış gibi
yapıyorlar. Biraz duymaya başlayınca
modernitenin sesini açıyorlar. Gerçekleri
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duymamak için tüketim avuntusunda
kendilerini kaybediyorlar.
İnsanoğlu kendini bulduğu yerde kaybediyor.
Dünya artık paranın etrafında dönüyor. Paraya
silahlar değer veriyor. Bu silahlar
coğrafyamızda patlarken söyledikleri gibi
değer üretmek değil değerleri çalmak için
geldikleri anlaşılıyor. Bu coğrafyada kardeş
kardeşi öldürüyor. İslam’a zarar vermek için
İslam devleti kuruluyor. Demokrasi için
demokratlar katlediliyor. Özgürlük için ülkeler
esir ediliyor. Barış için savaş çıkarılıyor.
Ölümden değerini alan para sadece öldürüyor.
Belki yoklukta bir kısmımız acı çekecekken
paranın iktidarında herkes kaybediyor.
Bir oyun alanı kuruluyor ve buna Ortadoğu adı
veriliyor. Ortadoğu oyununda tehlike altındaki
varoluşumuzu anlatmak gerekiyor. Bunu da
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Köprü metaforuyla gerçekleştiriyoruz. Köprü
insani bağlarımızı simgeliyor. İnsani bağların
koparıldığını, yakınımızdan başlayarak
köprülerin yıkıldığını anlatıyoruz.
Yazdığım her şeyin insanlara faydalı olduğunu
ve benimle ömür boyu taşındığını gördüm.
Aslında tek yaptığımızın ortak bir anlam
uydurmaya çalışmak olduğunu fark ettim. Tek
yaptığımız kabul edilecek kelimeleri seçmek.
Bu çalışma da birlikte bir anlayış sağlamak
içindir. Her şeyi birlikte yaptığımızı fark ediyor
ve anlayışta yardımcı olmak için toplumla
birlikte yazıyorum.
Bu çalışmada akademik üsluptan kaçındım.
Halkın genelinin fark etmesi gereken unsurlara
değindim. Hem de çalışmanın gelecekteki
çalışmalara ancak bir önsöz olmasını diledim.
Kaynaklara başvurmadım, nicel veri veya
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istatistik kullanmadım. Bu çalışmanın
toplumsal sorunlarımıza giriş mahiyetinde
olmasını hedefledim. Kardeşliğimize bir önsöz
sunmak istedim.
Herhangi bir konuda otorite değilim.
Memleketi kurtarma muhabbetlerinde
şikayetten başka bir şey sunmayan insanımıza
naçizane çözümümü yazmaktayım. Üzerime
düşeni yaptığımı sanmıyorum, zira ülkemdeki
her sorundan, insanlığın sorunlarından
sorumluyum. Bu sorumluluk duygusunu
hissetmediğimiz sürece çözüme
ulaşmayacağımızı da belirtmeliyim.
Karşılaştığım her şeye teşekkür ederim.
Yaşadığım şeylerin ifadesini veriyorum. Tabi ki
hepsi benim fikrim değil, sadece aracıyım.
Hayat bana ne gösterdiyse onu iletiyorum.
İnsana insandan bildiriyorum.
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1. İnsani Bağ
İnsana özgü sorunların iletişim sorunları
olduğu savından hareketle bir yazı dizisi
oluşturuyoruz. Hayatın genel görünümünü
soruşturduktan sonra Türkiye örneğini ve
eğitimin mahiyetini vurgulayacağız. Toplumsal
sorunların çözümünde insani bağın fark
edilmesi için çalışacağız. İlk aşamada hayati
bağları tasvir etmeye, daha sonra toplumsal
grubumuzdaki örneği incelemeye ve sonuç
olarak da eğitimin toplumsal sorunlara
getirdiği çözümlere odaklanacağız.
Kurduğumuz bağları "köprü" mecazıyla
simgeleyeceğiz. Toplumsal sorunların çözümü
için köprü yapmayı anlatacağız.
Köprü, çünkü insanlığın başka çaresi yok.
Köprü aramızdaki bağdır. İnsan aslında
birbirine fazlaca bağlanmış doğadır. Bu
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bağlanma “ötekine” bağlanarak sağlanmıştır.
İnsanın temelinde diğerleriyle bir kültür
aracılığıyla bağ kurmak vardır. İnsan kendi
başına değildir. Köprü kurmuştur, köprülerle
var olmuştur. Ötekiyle köprü kurarak hayatta
kalmıştır.
Günümüzde bu bağ kopmaktadır. İnsanın
toplumsal var oluşu yerine “ben” denilen bir
kandırmaca yerleşmektedir. “Ben” bir
pazarlama gerekliliği olarak insan üstü yapılar
olan kurumlarca yerleştirilirken kurumları da
insanlar oluşturmaktadır. Ne var ki insanlar
anonim bir yapılanma olan kurum içerisinde
insansı özelliklerinden azade şekilde kazanç
odaklı, vurdumduymaz yok ediciler oluyorlar.
İlginçtir ki bunun farkına varamıyorlar. İnsan
üstü dediğimiz kurum onların toplumla bağını
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kesen, insansı olmayan bir varlık halinde
duruyor.
İnsanlar tarih öncesinden beri kendi çıkarları
için hareket etmiştir. Bencillik yeni bir şey
değildir. Ne kuruma ne de bir akıma
bağlanamaz. Bununla birlikte modern
zamanlarda küresel ölçeğe ulaşmış ve insansı
olmayan anonim kurumlar vasıtasıyla
toplumsal bağları koparılmıştır. Bir toplulukta
kendi çıkarı için topluluğa zarar verme
gafletine tutulan bireyler olabilirken küresel
toplumda “kendi benliği” yapmadığı için tüm
dünyayı yok eden çoğunluklar türemiştir.
Kurum bir paravan olarak toplumsal
bağlarımızı, ötekini önemsemeyi, merhameti
ve düşünceyi kesmiştir.
Bir ülkenin vatandaşı biraz daha lüks yaşamak
için başkalarını öldürmeye kıyamayacakken
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bağlı olduğu kurum olan devlet veya şirket
vasıtasıyla bunun yapılmasına razı
olabilmektedir. Sonuçta daha az zalim olanlar
ezilmekte, hiç zalim olmayanlar da yok
olmaktadır. Zalimlerin oyun alanında yaşayan
biz yok oluşu yakından görmekteyiz. Biraz
daha eğlence için hayatımıza kast edildiğini
fark etmeliyiz.
Günümüzde şirketler çok büyük ve gelişmiş
köprüler yapıyor. Ancak asıl köprüler yok
ediliyor. İnsanlık köprüleri yok edilirken yerine
nice beton köprüler yapılsa da bu hayat
uğruna değil hayata rağmendir. Hayata
rağmen büyüyen ve gelişen batılı yaşam tarzı
ve bununla birlikte gelen tüketici hayatı tehdit
etmektedir. Sadece insanları değil, insanlığı ve
doğayı; dolayısıyla tüm hayatı tehlikeli bir yok
oluşa sürüklemektedir.
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Sıra çevremize gelmiştir. Tüketim sadece
ürünlerle sınırlı değildir. Ürün için kaynaklar,
emekler, hayatlar ve her şey tüketilmektedir.
Yakınımıza gelene kadar biz de haberdar
değildik. Tüketimin öldürme anlamına
geldiğini bombalar patlayınca, halklar birbirine
düşman olunca anladık. Türkiye dediğimiz
dünyanın bu tarafında bu tehlikeyi geç fark
ettik ve yazmak zorunda hissettik ki biz
tüketilsek de insanlığın başka bir tarafındaki
daha az zalim insanlar bunu fark etsin.
Tüketici kendini de tüketmeden bu olayın
farkına varsın. Bencillik insanın kendi içinde de
tükenmesidir. Bütünü fark etmeyen parçalar
kendi başlarına sadece yok oluşa giderler.
Bütünün biraz uzaktaki parçaları olan
kültürümüzün insanları bunu anlatsın. Yakında
gördüklerimizi uzaktan göremeyenlere
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ulaştırsın. Böylece biraz anlayış, az bir
merhamet sağlansın.
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2. Hayat Bağları
Hayat bağlanmaktır. Her şey bağ kurarak var
olmuştur. Bağ maddi düzeyde olduğu kadar
manevi düzeyde de vardır. Maddenin temel
yapı taşları birbirine bağlıyken, toplumun yapı
taşları olan insanlar da birbirine bağlıdır. İnsan
olmak diğer insanlarla bağlı olmak iken bir
atom da anlamını diğer atomlarla alır. Bir
şeyin anlamı diğer şeylere nazaran
kararlaştırılır. Bir şeyin durumu da bağlı
oldukları tarafından nitelenir. Bağ varlığın
temeli iken, anlam bundan azade değildir.
Hayattaki her şey diğer şeylerin referansıdır.
Diğerleriyle temelden ve ezelden ilişki
içindedir ve geleceği için de bağlı kalır.
Hayatla bağlarımız kopuyor. İnsanın garip
yalnızlığı bu kopuşun belirtisidir. Evrende
yalnız oluşumuz, doğada yalnızca kendimizi
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yaşamaya değer sanmamız, biricik olmamız
yalnızlıktan değil, bizim diğerlerini görmezden
gelmemiz yüzündendir. Evrende yalnızca
insanlar varmış gibi yapmak yerine üstün
özelliklerimizin sadece kendi aramızda
olduğunu anlamak gerekiyor. İnsanlık kendi
arasındadır. Dışarıya dair bir insanlığımız
yoktur.
Evrende bir toz parçası olan gezegenimizde
evrenin sahibi gibi yaşıyoruz. Halbuki bu
gezegende dahi bir toz zerresinden ibaretiz.
Dış uzayda zeki canlılar arıyoruz. Aradığımız
aslında bencil insanın kendinden başka bir şey
değil. Biz zeka değil kendimizi arıyoruz.
Anlayamadığımız evrende anladığımızı
sandığımız tek şeyi, kendimizi arıyoruz ki
kendimizi de pek anlamıyor, sadece
algılayabiliyoruz. Hayatı algılayamıyoruz.
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İnsan dışarıya zeka olarak değil yok oluş olarak
çıkıyor. İnsan dışı varlıklara insanlığımız yok
olmak şeklinde ulaşıyor. Doğadaki
komşularımıza yok edicilikten başka bir şey
getirmiyoruz. Onları anlayabilseydik bizi yok
oluş şeklinde tanımladıklarını görürdük. Bazı
şeylerin farkında olmadığımızı, bazı şeyleri
tecrübe edemeyeceğimizi, duyamayacağımızı
ve hatta hayal bile edemeyeceğimizi fark
etmeliyiz. Bilmediğimizi, bilemeyeceğimizi fark
etmedikçe hayatla bağlarımızı koparıyoruz.
Kendinden başkasını düşünmeyen bir birey
gibi, insan kendini yok oluşa sürüklüyor. Başka
bireylerin varlığına saygı duymayan bir insan
gibi düşünelim. O insanı kötü olarak
nitelendirmekten geri durmayız. Doğadaki
durumumuz tam olarak böyle. İnsanın bedeni
yıldızlardan, nefesi ağaçlardan, suyu
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pınarlardan geliyor. Hayatına anne ve baba
karar veriyor. Ekmeğini fırın yapıyor. Evini usta
inşa ediyor. Ben diyen insanlık ben diyen birey
gibi bütünü göremiyor. Bağlarını koparınca ne
hayatta kalabiliyor, ne de hayat bırakıyor.
Bir ağaç elma verdiğinde elma ağacı oluyor,
bir arı bal yaptığında bal arısı oluyor. Bir
canlının anlamı aslında bize arz ettiği şey; bir
yeri, nesneyi, hatta kişiyi ondan aldığımız şeyle
isimlendiriyoruz. Bizim nazarımızda diğer
şeyler ürünleriyle anlam kazanıyor. Peki insan
doğaya ne veriyor? İnsan gözlerini bağlayıp
hayatla bağını kesiyor ve yok oluş getiriyor.
Dışarıdan insana baktığımızda anlamının
bozmak, uğraştığı işin yok etmek olduğu
görülüyor. İnsan hayat bağlarını yok ederek
aslında kendine kast ediyor.
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3. Kendimizle İlgili Sorunlar
Küçük gördüğün su damlası dağları yerinden
oynatıyor. Yüz çevirdiğin rüzgar biraz ileride
fırtınalar koparıyor. Hor gördüğün toprak
senin kibrini ve dağları birlikte taşıyor. İnsan
diğer her şeyle savaşırken güçsüz kaldığını fark
etmiyor ve ilginç şekilde en çok kendinden
korkuyor. Bir de her şeyi ezerken en çok
kendini eziyor. Hiçbir şeyi anlamıyor, ama en
çok da kendinden haberi yok.
İnsan kendini tanımadığı için çevresini
anlamlandıramıyor. Hayat ile bağlarımız
kendimizle bağımızın kopukluğundan
kaynaklanıyor. Kendini tanımayan insan evreni
tanımaya kalkıyor. Kendisiyle bağ kuramayan
insan tabi ki diğerleriyle de kuramıyor.
Kendine bakmayan insanoğlu diğer şeyleri
düzeltmeye kalkıyor. Hayat ile bağımızı
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koparmamızın öncesinde kendimizle
kopardığımız ve bunu görmezden gelerek
hatayı sürdürdüğümüz anlaşılıyor.
Acıdan korkarız ancak kendimizi tanımamız
için acı duymalıyız. Bedenimiz acıyı işkence
olsun diye değil, uyarı olsun diye veriyor.
Beden bir noktaya dikkat çekiyor, burada bir
tehlike var diyor. Kendimizle ilgili sorunlar da
aslında bize ışık tutuyor. Kusurlarımızdan
korkup onları saklarsak, kendimizle bağ
kurmazsak yapılması gerekeni fark edemeyiz.
Kendimizi görmek için dışarıdan bir göze
ihtiyacımız var. O göz başkalarının eleştirileri
olabildiği gibi, özümüzle bağ kurmak ve
acılarımızı dikkate almak olabilir.
Sorun genelde kendimizle ilgilidir. İnsanlığın
sorunlarının sorumluluk eksikliğinden
kaynaklanması gibi, bireyin sorunları da
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dışarıda kurduğu bağları kendisiyle
kurmamasından kaynaklanır. Hayatla
bağlarımızı kendimizden başlayarak kurarsak
her şeyi kabul etmek mümkündür. Kendisiyle
bağ kurmuş, bağlarıyla barışık birini hiçbir
zorluk yıldırmayacaktır. Hayata bakışımız
kendimiz ve dış dünya olarak ayrılmaktadır ve
kendisiyle sorunlarını çözen kişi hayatı büyük
oranda çözmüştür.
İletişimin insanlığa özgü sorunların çözümü
olduğundan yola çıkmıştık. Var olmamız bağ
kurmamıza bağlı olduğunu vurguladık. Bunu
kendimizden başlayarak karşılaştığımız her
şeyle sağlamalıyız. Konumumuzdaki bakış
açısına göre muhakkak bir bütünde parçayız.
Bazen kendimizi milliyet, bazen spor kulübü,
bazen de insanlık olarak sınırlarız. Ancak tarih
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göstermiştir ki kendini sınırlamak her şeye
olan bağından sadece bir kısmını kurmaktır.
Hayatta belli bir grubu önceleyip diğer bağları
göz ardı ederek bir yere varmıyoruz. Bakış
açımızın çoğunu oluşturan kendimizle ilgili
sorunlar da kendimizle tamamen bağ
kurmamaktan kaynaklanıyor. Kendimizi
eleyerek bağ kurmak, kötü yanlarımızı göz ardı
etmek ve geçmiş yaşantıları dikkate almamak
gelişimimizdeki en önemli engeldir. Bir spor
kulübünden başka bağlar kurabiliyorsak kendi
içimizdeki farklı taraflarla da bağ kurmalı,
kendimizi ötekileştirmek yerine içimizdeki
bütünü fark etmeliyiz.
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4. İnsanlıkla İlişkimiz
Fenerliler Beşiktaşlıları, Karslılar Erzurumluları,
Gürcüler Ermenileri sevmiyor. Peki neden Yeni
Zellanda'daki birilerinden değil de sokakta
gördüğümüzden nefret ediyoruz? Bireysel
olarak tanısak seveceğimiz insanlara çizdiğimiz
hayali sınırların dışında kaldıkları için nefret
duyuyoruz. Gerçek kötülerden değil de sınır
çizebildiklerimizden nefret ediyoruz. Başka
şehirde doğmak, başka dinde yetiştirilmek,
başka bir müziği sevmek, saçın ve suratın farklı
görünmesi veya derinin rengi gibi rastgele
sebepler nefret doğuruyor. Ön yargılarımızla
insanın elinde olmayan sebepleri düşmanlık
sayıyor ve nefretimizle kör oluyoruz. İnsan
olmayı erdem sayarken bunun içindeki
grupları ayrıştırmaktan geri durmuyoruz.
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Sınırların sadece içimizde olduğunu fark
etmiyoruz.
Felsefe tarihinde insanın iyiliklerinin anlatıldığı
pek nadir görülmüştür. İnsanı tasvir ederken
kötülüklerden iyiliklere yer kalmamıştır.
Bunun başlıca nedeni insanın kendi türünden
olana, kendine ve varlığına karşı işlediği
suçlardır. İnsan iyilikte her zaman sınır
çizmişken kötülüğü sınırlamamıştır. Dünyanın
her yerinde hiçbir suçu olmayan masumlar acı
çekmektedir. Bir kısım açlık, bir kısım susuzluk,
büyük bir kısım yoksulluk içinde. Başkası acı
çektiğinde bazen önemsiyoruz. Yakınlarımız
sorun yaşadığında yardım ediyoruz. Din, ülke
ve ideoloji gibi ayrımlar ile bunu her zaman
sınırlıyoruz. Hümanistler diğer canlıları ve
doğanın tahribatını gözden kaçırıyor.
Çevreciler ise insan sevmezlik olarak
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algılanabiliyor. Kendimizi sınırlamakta sınır
tanımıyoruz. Her zaman ayrıcalık var ve ayrım
bireysel farklara değil hayali sınırlara
dayanıyor.
İnsan sebebini bilmese de yalnızca grup
yapıyor diye bazı şeyleri yapar. Her insan
topluluğu diğer insan topluluklardan
etkilenerek var olmuştur. Bireysel açıdan da
diğerlerinden görerek insan oluyoruz. Bizim
yaşantımız başkası için, başkasının yaptığı da
bizim için önemlidir. Bir kişinin biricik ve özgün
olması mümkün değildir ve insan toplumu
bütünün diğer parçalarıyla ilişki içindedir.
Şikayetçi olduğumuz sorunları ancak bu bağın
göz önünde bulundurulmasıyla çözebiliriz.
Kendinizi çevrenizden soyutladığınızda
cevapları kaybedersiniz.
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Bazı şeylerin gereksiz ve fazla olduğuna dair
bilimsel veya felsefi kanıt mevcut değil.
Kötülüğün dahi bir nedenselliği vardır.
Türümüzün suçları da bizim özümüzden
ibarettir. Öldürmek çok eski devirlerdeki
atalarımızın tehlikeli ortamından kaynaklanır.
Yalan söylemek vahşi ortamın bir gereği olarak
kalmıştır. Çılgınlık zorluklarla baş etmenin
yollarındandır. Korku hayatı koruma
yöntemlerindendir. Acı çekmek bir uyarıdır.
Uzun lafın kısası insanlık ortak bir geçmişe
sahiptir ve insan da bundan azade değil.
Bağları ne kadar çok fark edersek o kadar
kabullenir ve kendimizi keşfederiz.
Hayatla ve kendimizle bağımız kopuk iken
ortada duran türümüzle de bağ kuramamışız.
İnsanlığı reddetmek mümkün olmadığı gibi,
her şeyi de onaylayamayız. Ancak
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beğenmediğimiz şeylerin bizimle bağlı
olduğunu göz ardı edersek çözüm bulmak
imkansızlaşır. Mesela kötülüğün modasının
neden geçmediği merak konusudur. Neden
hala zalimin peşinden gidiyoruz? İnsanlığın
liyakati değil, ilginçliği takip etmesi garip
geliyor. Kötülüğün ilginçliği ve halen popüler
olması üzerinde düşünmeliyiz.
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5. İnsan Ne Yapar?
İnsanın bu alemde ne yaptığı, neyle uğraştığı
konusunda ortak bir görüş yoktur. Zaten insan
dilinin yoksulluğu içinde sadece yakıştırmalar
yapabiliyor ve gerçeği sadece ima
edebiliyoruz. Mecazlar ve edebi söylemler
aracılığıyla felsefe yapmakta diretiyoruz.
Bunun farkına vararak Anlamın Anlamı adlı
yazı dizisinde anlamın göreli olduğunu, ancak
her şey ne yapıyorsa insanın bundan bağımsız
olamayacağını ifade etmiştik. Tarih her şeyin
bir iş üzerinde olduğunu göstermiştir. Her şey
meşguldür. Her an bir şeyle uğraşırız. Boş
durmak edebi bir söylemdir. Sanki kaçınılmaz
şekilde oyalanıyoruz.
Felsefe, bilim, sanat ve saire tarihler
göstermiştir ki insan evrensel olarak
oyalanmaktadır. Başkaları tarihten soyluluk,
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araştırma, merak gibi gayeler çıkarabilir.
Aslında olay bu kadar derin değildir. Basit bir
bakışa hitap etmedikçe tüm gerçekler
retoriktir. İnsanları oyalanmaktan
alıkoyduğumuzda en belirgin tutumunun
sıkılmak olduğu görülmektedir. Sıkılma
dediğimiz şey aslında bu dünyada
oyalandığımız gerçeğine işaret eder. Kaldı ki
sadece insan değil, diğer varlıklar da oyalanma
eğilimindedir.
Anlamın Anlamı'nda hayatın anlamına dair
arayışın her şeyin ne yaptığını anlamadan
sonlanamayacağını belirtmiştim. Her an her
şeyin uğraştığı şey ise meşgul olmak şeklinde
tasvir edilebilir. Buna bir açıdan oyun, başka
bir açıdan ibadet diyebilirsiniz. İnsan da dahil
her şey yokluk karşısında mücadele eder.
Sanki sıradan olmanın karşısında garipliktir.
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Evrenin sınırsız karanlığına bir tepki hareketi
görünümündedir. Sıradanlığa karşı ilginçlik,
tekdüzeliğin bozulması da denebilir.
İnsanın bağlı olduğunu ve bağ hesaba
katılmadıkça anlaşılamayacağını söylemiştik.
Gerek çevresiyle, gerek de kendisiyle kurduğu
bağda açık bir şey var. Hayat çoğunlukla bizim
dışımızda gerçekleşiyor. Çoğunlukla bir şeyler
olmakta ve biz bu esnada ufak katkılarla
oyalanmaktayız. Diğerleriyle beraber
meşguliyeti sürdürmek eğilimindeyiz. Diğer
her şeyle bağ kurarak hayatı, yani bu büyük
meşguliyeti sürdürürüz.
Gelelim işin özüne. İnsanın alemdeki
meşguliyeti bağ kurmasına göre iyi ya da kötü
haline gelir. Meşguliyet eğer diğerleriyle
sağlam bir bağ kurmuşsak iyilik olur. Toplum
kültürünü kazanmamışsak da kötülüktür. İyilik
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ve kötülük bağlı olduğumuz bütüne olan
bağımızın niteliğidir. Bazı insanlar bunu küçük
gruplarla sınırlı tutar. Futbol takımı, memleket
veya bir süper kahraman sevdası bağ kuran bir
bütün olabilse de asıl bütün olan varlığı
gözden herkes kaçırmaktadır. Var olan her
şeyle bağ kurmak yerine küçük bir grup ile
sınırlı tuttuğumuzda insan genellikle kötü bir
varlık olarak kalmaktadır.
İnsan oyalanmak ve oyalanırken ilginç şeyler
yapmak ister. İnsanın ne isteyeceği
yaşadıklarıyla bağlantılıdır. İyi şeyler görmüşse
iyiyi ister. Kötülük görmüşse de kötülük
gösterir. İnsan toplumla bağ kuramamışsa
toplumun dışında hareket eder. Kötülük
toplum bağını yitirenlerin aykırı hareketleridir.
İyilik ve kötülük arasındaki zıtlık toplumla
kurduğumuz köprülerin varlığı ve yokluğu
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arasındaki zıtlıktır. İnsanın sağlıklı bağ
kurabilmesinin yollarını yazı dizimizin en
sonunda kültürlenme başlığıyla sergilemeye
çalışacağız.
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6. İnsanın İhtiyacı Nedir
İnsan nüfusunun %60'ı evinde tuvalete sahip,
%40 değil ve %14 halen açığa yapıyor.
%80'inin ise bir cep telefonu var. Tuvaletin
insanlık kadar eski, cep telefonun insanlığın
yok oluşu kadar yeni olması göz önüne
alınınca insanlığın ihtiyaçları hakkında
şüpheye düşmemek elde değil. İnsanın
ihtiyaçlarının insanlıkla birlikte değiştiğini
görmekteyiz.
Her canlının yaşamak için gıdaya ihtiyacı
vardır. İnsan henüz gıda almayı bırakmamıştır.
Farklı bir teknoloji geliştirene kadar enerjimiz
gıdalardan gelecektir. Ne var ki çağımızda gıda
insan için bir hedef bile değildir. Yaşamak için
en büyük ihtiyacımız olan gıdaya artık ihtiyaç
demiyoruz. Günlük hayatımızda bunun zaten
sağlanacağını varsayıyoruz. Biz daha çok lüks
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dediğimiz şeyleri planlıyoruz. Yemeği, uykuyu,
mutluluğu; yani hayatın temel olaylarını
dikkate almamaya başladık.
İnsanların yaklaşık olarak %50'si kadın ve
%50'si erkektir. Bunun dışındaki oranlarda bir
terslik mevcuttur. %1 lik kesim dünyadaki
varlıkların %50'sini kontrol etmektedir.
Nüfusun %70'i ise %3'lük bir servete sahiptir.
Bunu daha kolay anlamak için en üstte yer
alan 80 kişinin 3.8 milyar insanın toplamından
daha zengin olduğunu söyleyebiliriz. Günde 1
dolardan az kazanan 2.5 milyar insan var ve
üst tabakadaki zenginler "saniyede" 100 dolar
kazanıyor. Zenginin nasıl bir ihtiyacı vardır ya
da fakirlerin mi ihtiyacı yoktur merak
ediyoruz.
İnsanın hayattan beklentisinde bir gariplik
sezilmektedir. Modern insana ihtiyacı
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sorulduğunda lüks tüketimden örnekler
verilmektedir. Sürekli bir teknoloji tüketimi
mevcuttur ve temel yaşamsal ihtiyaçlar bu
uğurda feda edilmektedir. Tarih insanlığın
ihtiyaçlarından çok hevesleri için öldüğünü
göstermiştir. Savaşlar ekmek için değil,
bundan çok daha fazlasını elde etmek için
çıkarılmaktadır.
İnsanoğlu yaşamını sürdürecek her şeye
sahipken bile fazlasını elde etmek için saçma
işlere kalkışmıştır. Suç insanın daha fazlasını
istemesinin bir göstergesidir. Cezaevleri
ekmek çalanlarla değil, gösteriş peşinde
olanlarla doludur. Toplumsal canlı olmanın
garip bir yan etkisini yaşamaktayız. Başkasına
hava atmak için can atmaktayız. İnsanın temel
ihtiyacı gösteriş haline gelmiştir.
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İnsanın bu garip ihtiyacı için ciltler dolusu
malumat verilebilir. Modern insanın hava
atmak için harekete geçmesini suçların
sebeplerinde görebiliriz. Statü kaygısı insanı
canavara dönüştürmektedir. Küresel iletişim
çağında bu durum her bireyin içinde bir
canavar üretmiştir. İhtiyacını kendine göre
değil de ekranda gördüğüne göre belirleyen
kafalar insanlığın tüketilmesine yol açmıştır.
İlişkiler, aileler, toplumsal bağlar yeni
ihtiyaçlar yüzünden kopmuştur.
İnsanın çağımızdaki ihtiyaçları ihtiyaç değildir.
Lüksleri ihtiyaç olarak belirlediğimizde hayati
olanın geri dönülmez biçimde değiştirilmesi ve
hayatın yok edilmesi söz konusudur. Belki
uzun uzun yazmadıkça anlaşılamamaktadır,
tekrar söyleyelim "insan hava atmaktadır."
Toplumsal bir canlı olmanın doğal sonucu
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küresel toplumda kritik düzeylere ulaşmıştır.
Temel ihtiyaçlarımız gıda ve güvenlik iken
hava atmaya kadar varmıştır.
İnsanın halihazırda suça teşvik eden bir statü
kaygısı vardır. Bir de tüm dünya ile etkileşim
halindeki modern bireyi düşünün. Tarih
boyunca havalı görünmek için kendini
öldürenler, statüsü için yok olan kabileler,
hatta ülkeler gördük. Şimdi bütün bir türü,
hatta gezegeni feda edebilecek kudretimiz
var. Emin olun birileri edecek, ihtiyacın
yaşamak olduğunu çoktan göz ardı ettik. Bu
saçma ihtiyaç hiyerarşisinde yaşamak değil,
yok olmak ihtiyaç olmuştur.
Fotoğrafı çekilen Afrikalı çocuk elindeki
ekmeği vermemek için direnmeyi
düşünüyordu, hayallere dalmışken
ekmek çoktan başka bir çocuğun eline
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geçmişti. Belki bir fotoğraf daha
çekerler diye bekledi. Ekmek zordu,
sanat güzel değildi.
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7. İnsanlarda Eşitsizliğin Kaynağı
Toplumsal bir canlı olan insanın temel
ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra statü
edinmeye çalıştığını anlattık. Statü kaygısı
çoğu zaman temel ihtiyaçların, hatta hayatın
önüne geçebilmektedir. Temel ihtiyaçtan
gayrısı ise belirli değildir, toplumun gidişatına
göre bambaşka olabilir. Temel ihtiyaçlarını
karşılayan insanın oyalanma şekline göre
ihtiyaçlar türer ve eşitsizlik artar. Bu eşitsizlik
iş bölümünün ve birey olmanın doğal bir
sonucudur.
Eşitsizlik adaletsizlik değildir. Neden eşit
değiliz sorusu büyük olasılıkla neden adil
değiliz sorusunu kast etmektedir. Eşitlik, yani
tüm vasıfların aynı olması istenen bir durum
değildir. Farklılık hayati bir özelliktir ve ayrı
bireyler olmamız da şarttır. Eşitsizlik doğaldır,
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adalet ise başka bir şeydir. Düzenin yerine
gelmesine, yerli yerinde olmaya adalet
diyebiliriz. Eşitsizlik hakkında felsefi
soruşturmalar "neden hepimiz aynı değiliz"
veya "farklılık nasıl olur?" şeklinde olabilir.
Eşitsizlik, yani insanların farklı olması doğadan
gelen olağan bir durumdur. Bugünkü
insanlığın diğer canlılara nazaran daha büyük
bir eşitsizlik ve adaletsizlik içinde olması iş
bölümü ve mülkiyetin artmasındandır. Doğal
halinde denk vasıflarla yaşayan insanlar
arasında günümüzde uçurumlar olması
insanoğlunun bilinçli şekilde girdiği yolun
sonucudur. Biz farklılıklar sayesinde hayatı
eğlenceli kıldık ve eşitsizliği aslında teşvik
etmekteyiz.
İspat için ilkel topluluklara göz atabiliriz. Gine
ve Amazon kabilelerindeki avcı ve toplayıcı
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bireylerin yaşantısında büyük farklar yoktur.
Kabile lideri diğer üyelerden fazla bir lükse
sahip değildir. Modern insan topluluklarının
farkı ise tarım toplumu olmaktan
kaynaklanmaktadır. On üç bin yıl önce tahıl
üretimi yapılmaya başlandı ve gıda kontrol
altına alındı. Gıda ihtiyacını karşılayan insan
başka işlerle daha çok uğraşmaya başladı. İş
bölümü ve uzmanlaşma artınca sınıflar ve
yaşam standardında farklılaşmalar meydana
geldi. İnsanlar birey oldukları için eşitsiz idiler,
günümüzdeki bireyler arası uçurum tarım
toplumu ile başlayan ihtiyaç değişikliklerinden
kaynaklanan bir üst yapıdır. Eşitsizlik büyük
ölçüde tarımdan gelmiştir.
Eşitsizliği oluşturan ihtiyaçların değişmesiydi.
Tarım toplumuna geçemeyen kabileler gıda
bulmaya uğraşmaktan madenci veya başka bir
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işin ustası olamadılar. Tarım yapanlar ise
ihtiyaçların giderilmesiyle yeni ihtiyaçlar
buldu. İnsanlık olarak büyük oranda bu yolu
tercih ettik. Gıda ve güvenlik oyunu artık
sıkmış olmalıydı. Yemek garanti olunca
oyalanmaktan geri durmadık. Her zaman yeni
ihtiyaçlar bulduk ve tüketim çağına kadar
vardık. Eşitsizlik, yani insanlar arasındaki
farklar da giderek arttı. Adaletsizlik de arttı,
ancak biz bundan şikayetçi değiliz.
İnsanların sorunu eşitsizlik veya adaletsizlik
değil. Biz başkaları gibi olmak istediğimizde
harekete geçiyoruz. Gerçekçi hedeflerle yola
çıksak adaleti sağlayabiliriz. Eşitliğin de ancak
fırsatta eşitlik olabileceğini kavrarız. Çoğu
zaman başkalarının ihtiyaçlarını ihtiyaç
bellemek için kıskançlığa girişiyoruz. Halbuki
temel ihtiyaçlardan sonra her şey
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lükstür. Herkesin aynı ihtiyaçlara ve amaçlara
sahip olması baskıcı rejimlerin bir diktesi
olagelmiştir.
Tarım sayesinde karnını doyuran insanın statü
kaygısıyla farklı ihtiyaçlar belirlediğini söyledik.
Yemek bir amaç olmaktan çıkınca insan başka
işlere zaman buldu. Farklılıklar arttı, yeni
ihtiyaçlar oluştu. Bu eğilim günümüze kadar
ihtiyaç üretme etkinliği olarak geldi. Eşitlik de
ihtiyaçların ve hedeflerin başka olmasıyla
doğal olarak görülmekteydi. Her insan aynı
olmadığı için eşit olmak da mümkün olmadı.
Canlıların eşit olmadığını öteden beri biliyoruz.
İnsan zaten eşitlikte değil tam tersi yolda
ilerliyor. Eşitsizlik doğal, ancak belki adaleti
hedef alırsak tarih boyunca gerçekleşememiş
bir hayali gerçekleştiririz. Fırsatta eşitliği
amaçlarsak adil ve gerçekçi bir düzene
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ulaşabiliriz. Başkasının ihtiyaçlarını kıskanıp
lükse yönelmekteyiz. Temel ihtiyaçların ise
karşılandığını sanmayınız.

Eşitlik isteyenler genellikle başkasının lüksünü
talep etmektedir. Temel ihtiyaçlar ise gözden
kaçırılmaktadır. Temel ihtiyaçlar gıda ve
güvenlikten ibaret değildir. Modern
toplumların lüks ihtiyaçları arasında en temel
olanlar ihlal edilmektedir. En temel hak olan
"Farklı olmak" bir suç teşkil etmektedir.
Düşünce suçu, ifade özgürlüğünün
kısıtlanması, azınlıkların baskı altına alınması,
bireysel haklara saygı duyulmaması diğer
eşitlik taleplerinden daha öncelikli olmalıdır.
Eşitlik talep ederken "farklılığı" savunmayı
ihmal ediyoruz. Eşit olmak yerine adil olmayı
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ve başkasına değil kendi ihtiyaçlarımıza göre
yaşamayı amaçlamalıyız.
Kimse daha güzel olmayı
bırakmayacak. Kimse uzun olmaktan
utanıp kısalmayacak. Güçlü olmaktan
çekinmek kimsenin aklına bile
gelmeyecek. Eşitlik hikayeleri eşitlikten
önce farklı olmanın geldiğini
görmeyenler için göz bağı olacak.
Farklılıklara saygı duymak yerine
başkasının ihtiyaçlarını kıskandıkça
adaletsizlik sürüp gidecek.
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8. Kötülüğün Kaynağı
İyi ve kötü varsayımlara bağlı değerlerdir.
Genel olarak bir kötüden bahsediyorsak bu
bizim bağ kurduğumuz bütüne uyumsuz
olandır. Bağımız aile, millet, ırk, insanlık
olabilir. Gündemdeki kötüler ise çoğunlukla
toplumun değerlerine aykırı gördüklerimizdir.
Toplum olmaya aykırı hareketler, toplumsal
bağlara zarar veren eylemler kötülük olarak
algılanır. İyi veya kötü bütünün yargılarıyla
kararlaştırılırken, bütünle bağ zayıf olduğunda
insan kötü olabilir.
Yazmaya insanın iletişim sorunlarından
başlamıştık. İnsan kurduğu bağa göre iyi veya
kötü olmaktadır. Eğer bütünüyle sağlıklı bir
iletişim kurulmuşsa ona uygun hareket
etmekte ve iyi olmaktayız. İyilik ve kötülük
farklı konumlardan bakışımıza göre, yani
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kurduğumuz bütüne göre değişebilir. Ailenizin
bakışı, etnik bağınız, dini öncelikleriniz veya
genel olarak insanlık açısından iyi ve kötü
ayrımı yapabiliriz. Küreselleşen dünyada
bunun gittikçe insanlığın bakışı haline geldiğini
söyleyebiliriz. Hatta insan bakışı abartılmakta
ve insanın bağlı bulunduğu bütün gözden
kaçırılmaktadır.
Eski devirlerde insanlar kabilelerine,
renklerine, dinlerine göre ayrımlar yaparak
kötülüğü tanımamaktaydı. Şimdi çoğu toplum
insanlığın bakış açısını kazandı. Genel bir grup
bilinci olduğu kadar, evrensel değerlerde de
insani olanı olumlamaya gayret ediyoruz. Ki bu
durum bazı çevreciler tarafından insanı aşacak
şekilde geliştiriliyor. Artık insani olanı da değil,
her şeyin yaşam hakkını dikkate alanlar var.
Bir kabilenin, ırkın, dinin veya milliyetin
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bencilliğini aşanlar olduğu gibi, insani bakış
açısı da sorgulanıyor. Hayattaki her şeyin
yaşam hakkına inanan, genel bir varlık
bilincine ulaşan insanlar gittikçe artıyor.
Önceki yazılarımızda değerlerin kurduğumuz
bağlardan geldiğini söyledik. Kötülük
varsayılan değerlere uygunsuzluk ise kötü
insan değerleri benimsemeyendir. Değerleri
benimsememek bağ kuramamaktır.
Kitabımızın adı olan "Köprü" de bu bağın
kurulmasını amaçlar. Kötü insan bağ
kuramayandır, kötülük de bağın kopukluğu
demektir. Kötülük hepimizin sorumluluğudur.
Kötü birey toplumla bağ kuramamışsa o
köprünün tek taraflı olmadığı göz önünde
bulundurulmalıdır. Her kötülükten toplum da
eşit oranda sorumludur. Köprüyü iki taraftan
inşa etmeden bağ meydana gelemez.

49
İyilik varsayılan değerlere uyumdur, bunu
bireye kazandırmazsak kötülük etmesi
olağandır. İnsan bağ kurmazsa kötü olur.
Demek ki insana değer kazandırılmadığı için
kötülük meydana gelmektedir. Bu anlayışı
antik filozofların kötülüğü cehalete yormasına
benzetebiliriz. Bağın kopukluğu cehalet olarak
değerlendirilebilir. İnsan bağlarını bilmezse
kötü olur. Bağ kuramazsa bizim dışımızda ve
aksimize hareket eder. Kötülüğü bitirmenin
tek yolu herkesle bağ kurabilmektir. Bunun
yolunu yazı dizisinin sonunda kültürlenme ile
açıklayacağız. Şimdilik kötü olmanın halen
ilginç olmasını sorgulayalım.
Kötülüğün ana kaynağı bağın kopukluğudur.
Birey bağ kuramazken toplum da ona
ulaşamamış demektir. Bununla birlikte
kötülük bazen rastgele olabilir. Bu da hayatın
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gidişatıyla ilgilidir. Hayatta çizgisel bir dizi
yerine kaotik bir kargaşa halinde zaman
geçirmekteyiz. Bu halde insan değerlerinden
şüphe edebilir veya değerlerini askıya alabilir.
Nitekim sadece eğlence olsun diye başkalarına
acı çektirmenin bir mantığı yoktur, ancak
hayatın kargaşasında tüm değerler alt üst
olma istisnasına sahiptir. En genel kurallara,
hatta kendi varlığımıza bile aksi yönde hareket
edebiliyoruz. Bu yüzden kötülük çağlar
boyunca istisnai şekilde ilginç olacaktır. Daha
önce anlattığımız bireyselleşme ve farklılaşma
oldukça kötülük kuvvetli bağlarda dahi bir
ilginçlik olarak tercih edilecektir.
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9. Geçmişle Barışmak
Ne yaşadıysak oyuz. Geçmişimiz kişiliğimizdir.
Yanlışıyla doğrusuyla, yaşadıklarımızdan
kalana kendimiz diyoruz. Kötü yaşantıları
reddetmekle değişmiyoruz. Aksine, kötü
yaşantıların tekrar edilmesine zemin
hazırlıyoruz. Hataları unutmak almamız
gereken dersten feragat etmektir. Geçmişi
reddetmek daha iyi bir gelecekten
vazgeçmektir. İnsan geçmişinin bir ürünüdür.
Geçmişi kabul etmeli, geleceğin onun üzerinde
yükseldiği bilinmelidir.
Hayatla, diğerleriyle ve kendi rollerimizle bağ
kurarken geçmişi ve geleceği de gözden
kaçırmamalıyız. Bu bölümde geçmişle
barışmak, yaşadıklarımızı kabullenip bağ
kurmak hakkında konuşalım. Yazıların
amacının iletişim sağlamak olduğunu
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söylemiştik. İnsan her zaman köprü kurar,
kendi içinde de köprüleri vardır. Geçmişle
barışmak bir bütün olan hayatın içinde süreçle
bağımızı koparmadan yaşamaktır.
Tarih geride değildir. Tarih bizimle devam
eden bir süreçtir. Bu süreçte yaşananlar
yaşanacaklarla bağlantılıdır. Zamanın ne
olduğunu çözemeyen insanoğlu yaşadıklarını
geçip gitmiş gibi değerlendirmemelidir.
Geçmiş ve gelecek zamanı anlayamayan bizler
için bir yer planından başka bir şey olamaz.
Çizgisel ilerleme bir yanılgıdan ibarettir.
Evrende lafı bile edilmeyecek küçüklükte olan
tarihi meydana getirdiğimizi sansak da bir
anda olup bitmekteyiz, uzun destansı tarihimiz
dışarıdan böyle görünmektedir. Geçmiş ve
gelecek sıradan bir olay gibi olup bitmektedir.
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Bizim geçmişimize bağlı olmamız gibi geçmiş
ve gelecek de bağlıdır. Gelecek geçmişten
temelini alır. Geleceği görmek geçmişin
tahliliyle mümkündür. İyi bir tahlil için de
öncelikle geçmişi her şekilde kabul etmeliyiz.
Modern zamanların çarpık tarih anlayışıyla
bunu yapamayız. Küreselleşme bütünü
görmemize engeldir. Tek tipleştirilmiş insanın
tarihe bakışı da tek taraflı olur. Dolayısıyla
modern hayatın göz bağlarını çözmek için
uğraşmak gerekir. Parasal düzenin ardını,
gerçekte yaşananları görmeliyiz. Bu da
bireysel hayatların önyargısız şekilde kabulü
ve daha sonra korkusuz bir tarih anlayışıyla
mümkün olur.
Hatalarınızdan ders almadıkça aynı hatayı
yapmaya devam edersiniz. Bu durum insan
için geçerli olduğu kadar insanlık için de
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geçerlidir. Şöyle bir tarihe baktığımızda hata
görmek zordur. Çünkü başarıları yazmış,
hataları göz ardı etmişizdir. Sadece mağlup
devletlerin hataları kaydedilmiştir. Hatalar hep
başkasına ait olunca insan ders
çıkaramamıştır. Ders almadığı için tarihin
tekrardan ibaret olduğunu söyleyebiliriz.
İnsanlık tarihinin bir yok ediş ve yok oluş tarihi
olduğunu düşünürsek geçmişi unutmaya
çalışmak, ya da sadece bir kısmını almak acı
sonuçlara gebedir.
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10.

Zaman Yanılgısı

Kişi bir ömrü geride bıraktığını düşünüyor.
"Ben" diye bir şeye o kadar inanmış ki
giderken hayatının kısalığına üzülüyor.
Zamanın geçtiğini sanıyor, halbuki geçen bir
şey yok. Geride kalan bir tarih olduğunu
varsayıyor. Geride bir şey kalmayacağını
anlamıyor. Görüntüsünü saatlere, yıllara,
çağlara bölüyor. Günlere ve devirlere bir de
isim veriyor. Halbuki ne geçmiş ne de gelecek
bölünemiyor ve daha önemlisi, tüketilemiyor.
Hayat geçmiyor, biz geçiyoruz. Zamanın
bittiğine dair inancımız ben merkezli
rahatsızlığımızdan geliyor. Bir şeyin ölümü de
zaman yanılgısının bir parçası. Ölüm, ancak bir
virgül görünümündedir. Yok olmak için bir
sebep yok. Sadece mevcut oyunumuzun
sonlanması söz konusu. Oyundan erken
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çıkmak kimsenin hoşuna gitmeyeceği için
yakınmalar olması beklenebilir. Başka bir
deyişle rüyanın beklenmeyen bir yerde
sonlanması çoğu zaman üzücüdür. İşte zaman
bir oyun veya bir rüya süreci gibi bütünün
içinde çok cüzi bir yer!
Yıllar, saatler, çağlar ve bütün bir tarih insanın
en belirgin özelliklerinden olan uydurmacılığın
bir sonucu gibi. İnsan hayatı ve insanlığın
tarihi de buradan gelen bir yanılgı. İnsan belki
de varlık aleminde kendi başına iş yapmaya
çalışan cılız bir ses, bir can sıkıntısı. Bu kadar
yanlış bir algı ve bunun yaygınlığı ancak bir
gariplikten ibaret olabilir. Kendimiz dediğimiz
şeyin bütünün önüne bu kadar geçmesi biraz
garip doğrusu.
İslam felsefesinde sudur nazariyatları ve
vahdet-i vücud metafiziği insanın ben
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yanılgısını en çok vurgulayan benzer
kuramlardır. Gerek Taoist, gerek Budist, genel
doğu düşüncesi de insanın ben yanılgısını
vurgular ve zamanı bir bütün olarak görme
eğilimi vardır. Buna karşın modern hayatın
mimarı olan batı bireyselciliği artırarak insanın
garipliğinin sınırlarını artırmıştır. Oyunlar
çeşitlenmiş, rüyalar renklenmiştir. Ancak
bununla birlikte uydurmalar ve varsayımlar da
artmıştır. Zaman varsayımı garip bir hal
almıştır. Çok derine inmeden şöyle bir soru
soralım. Zaman diye bir şey neden olsun?
Daha doğru bir şekilde, bizim bölüp
yönetebileceğimiz bir aralık nasıl olur da
bizden önce ve bizden sonra var olabilir?
Yazıların konusu iletişim olduğundan fazla
irdelemiyoruz. Geçmiş ve gelecek arasında
bağ kurmak istiyor ve zaman algısının
yanlışlığını anlatmak istiyoruz.
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Zamanın tüketilebilirliği modern zamanların
bir inancıdır. Zaman dahil her tür varsayım
bizim rüyayı yönetme çabalarımızdan ibaret.
Ne var ki rüyayı yönetemeyiz, sadece etkileriz.
Bir ömür rüyadaki birkaç saniye gibi geçer ve
uyanınca hatırlarsak bir şey fark ederiz.
Rüyanın kendi içinde bir nedenselliği vardır.
Rüya saçma bile olsa onu görürken o dünyaya
kapılırız. Başlangıç ve son arasında ilgi kurarız.
Hayat dediğimiz esnada bu bağlantıyı kurmak
yerine günlük olayların gafletine
düşüyoruz. Geçmiş ile geleceğin birkaç
saniyelik bir bağ olduğunu gözden kaçırıyoruz.
Bizim küçük hayat oyunumuzdaki zamanın
bittiğine dair inancımız veya bu aradaki
sıkıntılarımız zaman yanılgısındandır.
Bütünlüklü göremiyor, bütünle bağ
kuramıyoruz.
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Zaman tam olarak anlayamayacağımız
şeylerden sadece biridir. Anlamadığımız şeyi
uydurduğumuz da bir gerçektir. Zamanı da
kendimize uydurup tüketilen bir şey haline
getirdiğimizi söyleyebiliriz. En azından geçmek
ve kalmakla ilgili olmadığını insanın onunla
uğraşından anlayabiliriz. Geçtiğini sanırız,
ancak geçmez. Geride kaldığını sanırız, kalmaz.
Biz zamanda öldüğümüzü sansak da ne zaman
bizi öldürür, ne de ölüm bizim yaptığımız bir
şeydir. Zaman bizden kaynaklanmadığı halde
kendi başımıza gelmiş ve bir zamana sahip
olmuş gibi tükettiğimizi söylüyoruz.
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11.

Tarihin Gidişatı

İnsan yok olduğunda dışarıdan bakanlar
"kendi etti, kendi buldu" diyecek. Tarihi bütün
olarak görebilenler tam olarak kavrayacak.
Neden yok olduğumuzu anlamayacağız, ancak
neden yok ettiğimizi sorgulamadığımız için
bize müstahak. Muhteşem zekamız sadece
küçük olaylar içinde sebep sonuç ilişkisi
kurmamıza yarıyor. Bütünü görmüyoruz,
"ben"den, bizden ve bütün bir tarihten daha
büyük bir şey olabileceğine ihtimal
vermiyoruz. Tarihin gidişatını bencilce
yorumluyoruz.
Bireyler gibi toplumlar da doğar, büyür ve
ölür. Siyasi yapılar ölmeye mahkumdur. En
büyük politik teşkilatlar bile çözülür. Sonunda
insanlığın küresel toplumu da bu akıbete
uğrar. Ne kadar büyürse büyüsün, insanlık
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balonu büyüdükçe patlamaya yaklaşır.
Büyüme ve gelişmişlik bu çağa özgü değildir.
Tarih boyunca bu anlayış olmuştur. Her şey
büyümüş, gelişmiş ve sona ulaşmıştır. Buna
başkasını geride bırakmak da diyebiliriz.
Başkasını geride bırakmak, ya da
gelişmişlik başkasının üzerinde hüküm
kurmaktır. Bu durum fiziksel ihtiyaçlardan
değil, insan olmaktan gelen sıkıntıdan
kaynaklanır. Birçok toplumun gelişip
büyüyemez olması ve yok olması ilginçtir. Bu
durum belki de doyuma ulaşan toplumun
kolektif bilinçaltından kaynaklanmaktadır. Bir
toplum belli süre sömürür ve daha sonra
bunun anlamsızlığı içinde çöker. Tarih
boyunca mutlak yok oluşların nedeni bu
olabilir. Yahudiler gibi kapalı toplumların tarih
boyunca tutumunu devam ettirmesi de kültür
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transferinin eksiksiz sağlanması ile
mümkündür ve anlayışın yok olmasını
engelleyici mekanizması ile düşüncemizi
desteklemektedir.
İnsanın yok oluşu tarihteki medeniyetlerin yok
oluşuna benzer. Her medeniyet yükselmiş,
duraklamış ve çökmüştür. İnsan da büyümüş,
olgunluğa erişmiş ve ölmüştür. Hayatın
kaçınılmaz döngüsü içerisinde “zaman” dikkat
çekmektedir. Ne zaman yok olacağımızı merak
etmekteyiz ve aslında çağdaş hızlı yaşamda
giderek yaklaştığının farkındayız. Yine de
görsel olarak etkileyici biçimde yok olacağız.
Bu da bir şey.
Doğa karşısında üstün olduğunu düşünen bir
insan toplum karşısında üstün olduğunu
düşünen birey gibidir. İnsan gibi insanlık da
parçası olduğu bütünün denetimindedir. İnsan
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başkaları tarafından dünyaya getirilip,
başkaları tarafından eğitiliyor. Başkaları
uğrunda ve sayesinde yaşıyor. Ne var ki bunu
dikkate almıyoruz. İnsanlık, hayat, tarih ve
zaman algılarımız bunun bir nişanesidir. O
kadar dar bakıyoruz ki genel bir insanlıktan
bahsedebilmemiz bile şaşırtıcıdır.
Tarih birkaç yıldan ibarettir. Tarih anlayışımız
"ben" dışına çıkamamıştır. Binlerce yıl da
modern insanın tarihidir. Asıl tarih her şeyi ve
onun da ötesini kapsamalıdır. Her şeyi hesaba
katmadan yazılan bir tarih yereldir.
Bilinmeyenler de göz önünde olmalıdır.
Günlük bir olayın nedenselliğini bütün bir
zamana uygulamalıyız. İnsanı işin içine çok
karıştırmamalıyız. İnsan "ben" demektir, lakin
ben geçici bir surettir. İnsanın dışındaki tarihi
de hesaba katarsak tarihin gidişatını ve
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bütünlüğünü anlayabiliriz. Sonuç olarak tarihin
gidişatının aslında bizim "ben" algımızın
gidişatı olduğunu söylemeliyiz. Böylece
ilerleyen ve bizi olumlayan tarih de ben
varsayımının bir yanılsaması haline
gelmektedir.
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12.

Gelecek Tasarımı

Varlığın bütünüyle olan bağımızı gözden
kaçırdığımız gibi zamanın bütünüyle olan
bağımızı da gözden kaçırıyoruz. Bir olayı
başlangıcını ve sonunu ele alarak
değerlendirirken bir hayatı başlangıcını ve
sonunu görmeden değerlendirmeye
çalışıyoruz. Hayatın bütününü göremediğimiz
gibi, hayatlarımızı da bir dönemle veya sadece
birey denen sınırlamayla değerlendiriyoruz.
Geçmişimizi reddettiğimizi söylemiştik,
geleceği de reddetmekteyiz. Geçmişten
hoşlanmayabiliriz, ancak iyi olabilecek bir
geleceği nasıl reddedebiliyoruz?
Hayatın başı ve sonu değişmese de aradaki
küçük olaylar değişir. Belki başlangıcı uzun
tutabiliriz, belki sonu geciktirebiliriz. Mutlak
bir yok oluş varken arada ne yapıyoruz?
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Herkesin itiraf edebileceği utançlarımız var.
Kibrimizden kendimizi ve hayatı görmek bir
yana, önümüzü göremiyoruz. Hayat yolunda
arkamız geçmiş, önümüz gelecektir. Gelecek
geçmişten bağımsız değildir.
Gelecek şimdidir, şimdi nasılsanız gelecek de
öyle olacaktır. Tabi ki çağımızın sorunlarından
biri olan "ürünleştirmeyi" bıraktığınızda bunu
fark edeceksiniz. Daha önce söylediğimiz gibi
zamanı tüketilen bir şey olarak algılıyoruz.
Dolayısıyla geleceği de bir ürün gibi
tasarlıyoruz. Yapmamız gereken ise çok basit.
Gelecek, geçmiş, insan ve bütün bir hayat
birbirinden kopuk ürünler değildir. Bir bütün
içinde düşündüğümüzde tüm kaygılarımız
ortadan kalkacak. Yok olmak kaçınılmazsa da,
rahat kafayla yok olacağız.

67
Şimdi istediğiniz vasıflara sahip değilsiniz,
ancak önemli olan bu değil. Gerekli olan
yalnızca bu iradeye sahip olmak. Gelecekte bir
şeye sahip olmak ya da iyi bir gelecek inşa
etmek değil, kendinizi şimdi geliştirmek ve şu
anın gelecek olduğunu fark etme iradesine
sahip olmak gerekir. Gelecek kaygısı bugünkü
zayıflığınızdır.
Tarih boyunca edebi eserlere baktığımızda
gelecek tasarımının bu kadar işlenmediğini
görmekteyiz. Geçmiş çok işlenmişse de
geleceği tasarlamak ancak günümüz insanı
tarafından tutulmuştur. Gelecek bugün neden
tasarlanmaktadır? Çağımızın ekonomisinde
her şeyin bir ürün olması ve tüketilebilmesi
gerekliliği düşünülünce buna çok şaşırmıyoruz.
Geleceğin ürünleştirilmesi geleceğimizi
tükettiğimiz anlamına geliyor. Bu bir metafor
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değil, gelecekten kaygılıyız, çünkü zaman
tüketiliyor.
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13.
Ben Merkezli Evren
Modeli
Avrupa dünya merkezli evren düşüncesinden
güneş merkezli modele geçtiğini söylese de
merkeze başka bir şey koymuştur. Dünyayı ve
insanı es geçip merkeze "ben" konmuştur.
"Ben" ve özel teşebbüs gelişmenin, bilimin ve
başarının anahtarıdır. Gelişmişlik özel
teşebbüsün tezahürüdür. İnsanın genel olarak
hususi bir gayesi var iken Avrupa bunu azami
düzeye çekmiştir.
Bilim ve sanat da dahil hiçbir gelişme evrenin
veya erdemin hatırına değildir. Hepsi bireyin
kendini göstermesidir. Özel teşebbüs
dediğimiz diğerlerinden öteye geçebilme,
kendini gösterme eğilimidir. İnsanlığın doğa
içinde kendini üstün kılması gibi, bazı insanlar
da insanlık toplumu içinde özel hissetmek ve
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bunu göstermek ister. Gelişmenin, keşfin,
icadın ve sanatın kökeni bu dış
motivasyondur.
Avrupa insanın içindeki özel olma isteğini
sistematik bir hale getirmiş ve bencilliği ayıp
karşılamayı bırakarak teşvik dahi
etmiştir. Evrenin merkezine "ben" yani insanın
hırsı yerleştirilmiştir. Evrensel bilgiyi aramak
ve gezegenlere dair çalışmalar da insanlığın
veya doğanın hatırına değil, şahısların kendi
nam ve hesabınadır. En yüce değer saydığımız
bilim aslında paranın hizmetkarıdır. Felsefe ve
alçak gönüllülüğün modern bilim camiasında
itibar görmemesi kazanç motivasyonunun
göstergesidir. Laboratuvar olmadan bilim
yapılamayacak, büyük bir sermaye olmadan
keşiflerin ve icatların gerçekleşmeyecek
olması acı gerçeklerdir. Zaten paranın
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hesabına çalışmak bir yana, bilimciyi harekete
geçiren de kendi ihtirasıdır. Tüm ihtiyaçlar
acıdan ve yoksunluktan gelir. Bilime yönelen
kimse kendinde bir ihtiyaç hissettiği için bu
eylemle meşguldür.
"Ben" veya kişisel hırs geçim faaliyetinde
kapital olarak kendini gösterir. Modern dünya
kapitalin hürmetine serpilmiştir. Dünya
zenginin etrafında döndüğü için teknolojik
oyuncaklarımız var. Yazılarımızın sonraki
bölümünde işleyeceğimiz bir konu olan
sistematik ben merkezcilik kurumun(şirketin)
icat edilmesiyle gelişmiştir. Bir insanın
yapamayacağı şeyler kurumlar vasıtasıyla
yapılabilmiştir ve imkansız kötülüklerin de önü
açılmıştır.
Kurum yeni bir şey değildir. Tarihin başında
devletler ile bu yola girilmiştir. Devlet ilk
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kurumdur ve bugünkü şirket yapısının masum
halidir. İnsan üstü güçler olan kurumların
muazzam işler yapabildiği aşikar, ancak
muazzam kötülüklerin de aracı olabilecekleri
gözden kaçırılmaktadır. Kurum
yapılanmasında bağları kopan insanlar bireyin
vicdanını sızlatacak işleri övünçle
gerçekleştirirler. Tarih boyunca gördüğümüz
bu eğilimin neden Avrupa'da üst düzeye
geldiğini daha sonra irdeleyeceğiz.
Artık merkezde dünya bile yok, "ben" var. Bu
da sürdürülebilir bir model teşkil etmiyor.
Toplum içinde ben merkezli bireyin akıbetini
örnekleyelim. Her şeyi kendine göre
yargılayan bireyi kimse sevmez. Ayrıca ben
merkezli olan kendi geçmişinden ve
yaptıklarından bile nefret eder. Dışlayıcı ve
bencil tutum insanı kendi içinde bile rahat
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bırakmaz. Ben merkezli olmak kısa vadede
müthiş bir tecrübedir. Kendinizi iyi
hissedersiniz, her şeyin sizin için yaratılmış
olduğunu düşününce öz güveniniz yerine gelir.
Ancak çok kısa bir süre için yaşadığınız bu
duygu, dış dünyaya uymadığından dışarıda
hüsranla karşılaşırsınız. Kendinizden başka
kimseyi görmediğiniz için yardım da
alamazsınız ve "ben" diye sayıklayarak yok
olursunuz.
Buraya kadar ben merkezli olmayı kötüledik.
Ancak biz de tüm dünya gibi ben merkezli
evrene uyum sağlamaya çalışmaktayız. Bu
yolu mükemmelleştiren Avrupa'ya
yenilmektense aynı yola girmeyi yeğledik.
Günümüzde Avrupalılar insansı gerçeklerin
havasını atarak üstün olduğunu
savunmaktadır. Diğer toplumlar da bunu
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yaklaşık olarak kabul etmiştir. Ancak çok
küçük bir kısım, gerçekliği sorgulayanlar ben
merkezliliği şüpheyle karşılamıştır.
Neyin havasını atıyoruz? Geçici bir süre
durduğumuz bu serüveni fazla mı ciddiye
alıyoruz? Ben için başkalarını uzaklaştırarak
aslında hayatı çekilmez yapmıyor muyuz?
Soylu gerçekler, asil bilim ve yüce Avrupa
medeniyeti savaşlar ve sömürü olmadan var
olabilir miydi? En güçlü ülkeyi dünyada yalnız
bıraksak, en zeki bilimciyi laboratuvardan alıp
doğaya salsak otoriteleri ne olur? En önemli
söz Türkçe bilmeyene ne kadar önemli
görünür? Uzaylıları arıyoruz da insana
ulaşabildik mi? Ben nedir? Ben diye bir şey
varsa neden yok oluyor? Kendimize
bakmaktan başkasını görebiliyor muyuz?
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Hayata gelmek kendi kararı değildi.
Bedeni annesinin midesinden ödünç
alınmıştı. Yaşamayı da başkasından
öğrendi. Yine de modaya uydu, "ben"
diye hava attı. Kendi ölümünü hiç
beklemiyordu, zaten kendinden
başkasını tanımadığından cesedini fark
etmediler. Börtü- böcek hariç.
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14.

Acı ve Gelişme

Bazıları gelişmişken bazıları geri kalmıştır.
Bazısı daha güçlüyken, diğerleri zayıftır. Acı
çekenlerin yanında rahat yaşayanlar vardır.
Yine de hayat adaletsiz değildir. Yaşamak bir
tercih meselesidir. Epey uzun zamandır
tecrübe ettiğimiz bu hayata güvendiğimiz için
devam ediyoruz. Bir nedenselliği göremesek
de benimsiyoruz. Her şeyin karşılığı olduğunu
düşünüyoruz. Farklı dinler, diller ve felsefeler
aracılığıyla farklı taraflarını tarif etmeye
çalışıyoruz. Acıya ve rahatlığa razıyız. Kötülüğü
iyilik var diye kabul etmişiz. Güçlüyü ve zayıfı
birlikte seviyoruz.
Yeni Normlar ve Ben Merkezli Evren
yazılarında bahsetmiştik. İnsan ihtiyacı kadar
çalışır. Çabası sıkıntısını gidermek içindir.
İhtiyacından daha fazla gelişmemiştir. Her
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insan ve her toplum isteklerini hayatı
yapar. Asıl mesele ne istediğimiz, neyin
hayalini kurduğumuz, neyin sıkıntısını
çektiğimizdir. Çektiğimiz sıkıntı aslında
düzeyimizi de belirler. Kimse fazladan
gelişmez. Gelişme bir ihtiyaç sonrasında istekli
bir çabadır. İhtiyaç ise yoksunluk, acı veya
mağduriyet ile belirmiştir. Gelişmiş olan bir
açlığı doyurmuştur, gelişmeyen o kadar da aç
değildir. Yani insan kendi dünyasında
yetkindir, gelişmedeki farklılıklar ihtiyaç
farklılığıdır.
Toplumun ve bireyin bütünlük içinde olması
mutlu olabilmesi için ön koşuldur. Modern
hayatın depresif ihtişamı kapitalist düzenin
bireyciliği yücelterek tarihin ve doğanın
karşısında yer almasındandır. Batının
sistematik hale getirdiği ve yaşam tarzıyla
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bütünleştirdiği bencillik başarı getirse de
mutluluktan götürmektedir. Mutluluk her
zaman bütünle barışık olmaktan gelir. Tabi,
batının keyfinden bireyci olmadığı da
söylenmelidir. Batı acılarla kavrularak bireyci
olmak zorunda kalmıştır. Avrupa devletleri
arasındaki rekabet onları gelişmek zorunda
bırakmıştır. Bununla birlikte rekabetten ve
acıdan azade yaşayan doğu rahat rahat geri
kalmıştır.
Avrupa eski dünya diyebileceğimiz
Mezopotamya ve iktidarın tek elde
toplanabildiği doğu karşısında yeni bir
dünyadır. Avrupa'nın parçalanmış yapısı, çok
başlılığı ve çeşitliliği "rekabet ortamı"
yaratmıştır. 16. yüzyılda Yaklaşık 6 milyon
km²'lik Osmanlı(Türkiye) ve Ming(Çin)
devletleri karşısında Avrupa'da 3
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milyon km²'den daha küçük bir alanda 50'den
fazla devlet mevcuttur. Üstelik derebeylik
sistemi içinde devletler devletçiklere
bölünmüş, yerel lordlar diğer lordlar ile
çekişmek zorunda kalmıştır. Uzak bir ada
toprağında gelişmeyen insanoğlu burada
tehdit hissederek gelişmiştir. Bugünkü
Avrupa'nın temeli rekabet dediğimiz acıdır.
Rekabet acı çektirse de ilerleme dediğimiz
gelişmeyi sağlamıştır. Avrupa kendi içinde
mücadeleler ile acı çekerek bugüne gelmiştir.
Hemen yanı başındaki devletçik yeni bir savaş
tekniği bulunca diğerleri de boş durmamış
korkudan harekete geçmiş, üniversiteler
kurmuş veya bilim insanlarına ayrı bir önem
vermiştir. Almanya'nın üniversiteleri,
Britanya'nın tüccarları, İtalya'nın şehirleri,
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Fransa'nın kültürü ötekinin üstüne çıkmak
zorunda olan rakiplerce şekillenmiştir.
En büyük acıların sebebi diğer insanlardır.
İnsan bireysel ihtiyaçlarından daha çok diğer
insanlara yönelik hareket eder. En büyük
gelişme diğer insanlardan üstün olmaya
çabalamaktır. Burada Kierkegaard'ın üst
düzeye geçiş olarak "acı" tanımını
hatırlayalım. Acı gelişmenin belirtisi bile
olabilir. Gelişmek isteyen kişi fiziksel bir organı
geliştirmek gibi acı çekmek zorundadır.
Gelişmek isteyen acı çekmeye hazır olmalıdır.
Sözün özü, "acı"içine sığdırdığımız sıkıntılar
gelişmenin temelidir. Kimse ihtiyaç duymadan
harekete geçmez. Gelişmenin ve farklılığın
temeli farklı ihtiyaçlardır. Bu durum
bireylerden çok toplumlar için daha rahat
tespit edilebilir. Neden geri kaldık? sorusu
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böylece yanıtlanır. İhtiyaç duymadık. İhtiyaç
duymak için ya toplum olarak büyük sorunlar
yaşamamız gerekecek, ya da en büyük acı olan
başkasına göre yaşamayı tercih edeceğiz.
Yarışa katılırsak ilerleyebiliriz. Gelişme ve
medeniyet işte böyle garip bir teşebbüstür ve
iyi olup olmadığı filozoflarca her zaman
sorgulanmıştır.
Meyveler yüksekteydi, uzadılar.
Hayvanlar hızlıydı, hızlandılar. Doğa
acımasızdı kelimeleri buldular.
Kelimeler insanları bir araya getirdi,
geliştiler, ancak asıl acı yeni başlıyordu.
Bir araya geldikçe birbirlerine baktılar,
kıskandılar. İnsana ulaşmak daha acılı
ve zor oldu. Şehirler ortaya çıktı ve
sosyal medya... Mutsuz bir çift
mutluymuş gibi poz verdi. Cahilin biri
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en güzel kitap fotoğrafını çekiyordu. Bir
molla Youtube abonesi kasıyordu.
Instagram'da en popüler etiketler
başarı, kutlama ve gelişmeydi.
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15.

Yok Etmek ve Yok Olmak

Almanlar on milyon Avrupalıyı öldürünce olay
olmuştur. Belçikalılar on milyon Kongoluyu
öldürünce bahsi bile açılmamıştır. Bir bomba
Pakistan'da patlayınca haber olmaz, ancak
batıda dedikodusu manşetlerdedir. Savaş
haberdir, çevre kirliliği değil. Zenginlik
gündemdedir, kaynaklar değil. Cinayetten
konuşmak cehaletten daha ilginçtir.
Merhamet göstermeliktir, yalnızca itiraf
edilmez. Bu yüzden haksızlıkla dolu bir hayata
ve hiç de hoş olmayan bir yok oluşa sahibiz.
En azından Hitler'e küfrediyoruz, ancak
merhamet yarım olmaz. Ayrımcılık ve bencillik
sınır tanımaz. Yalnızca bir kesime gösterilen
merhamet geçicidir ve yok ediciliğe
dönüşmesi an meselesidir. Almanlar savaştan
sonra günah keçisi olmuştur. Savaş sırasında
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bu kadar tepki çekmemişlerdir. Ayrıca
savaştan sonra Almanlar suçlanmış,
kazananların suçları örtülmüştür. Kaldı ki
ötekileştirme milliyetle, insanlıkla ve türle
sınırlı kalmamıştır. İnsan hep daha fazlasını
istemiştir ve bu tutumun insanlık olduğu
söylenebilir.
Almanların savaşın başında sürpriz bir
saldırı için Arden ormanlarına zarar vermesi
hiç dikkate alınmamıştır. Ağaçları önemsemek
böyle bir durumda komik gelecektir, işte tam
olarak bu yüzden milyonlarca insan ölüyor ve
ölmeye devam edecek. Hitler'in öldürdüğü
insanlara acıyıp öldürdüğü ağaçları
takmadığımız için merhametli değiliz. Diğer
her şeyin varlığına saygı duymadıkça, içinde
olduğumuz bütüne bencillik yapmayı
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bırakmadıkça bu durum düzelmeyecek. Böyle
bir şeyin de imkansız olduğunu söylemeliyiz.
Bir varlığın bizden olmadığına nasıl karar
veriyoruz? Gökyüzü bizden değil, kirletelim.
Ağaçlar sadece orada duruyor, keselim.
Hayvanlar zaten öldürmemiz için var. Kadınlar
erkeklerin hizmeti için yaratılmış, onları da
öldürebiliriz. Doğaya acımadığımız için
insanlara da acımıyoruz. Bir insana kötülük
ederek diğerleri için zaman kolluyoruz. Bir
şeye davranışımız diğer her şeye
davranışımızdır. Aynı tutum dışarı çıkmayı
bekler. Kendinden güçsüze hemen dışarı
çıkarken, korktuğu yerde içeride kalır. Bu
yüzden doğanın, canlıların ve kendimizden
güçsüz olanın kısmen sömürülmesi bile yok
etmenin başlangıcıdır.
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Yok olmak yok etmenin bedelidir. Yok edici
olursan kendin de bundan etkilenirsin. İnsan
ölümünü bir yok oluş şeklinde tasavvur
etmektedir. Diğer canlıların dünyasını
bilmediğimiz için kesin bir şey söyleyemeyiz,
ancak ölerek yok olan sadece insan türünü
biliyoruz. Ölümün acısını hayatında
çekmektedir ve hayatını bir yok oluş haline
getirmektedir. O kadar bencildir ki kendi
başına gelmediği dünyadan kendi başına
gideceğini sanır. Yok edici zihin kendi var
oluşunu yokluğa yakıştırmıştır. Acımasızlığı
aslında kendine acımasızlığı olmuştur.
On milyon Kongolu haber olsaydı bu yazıyı
yazmak gerekmeyecekti. Ağaçları
öldürdüğümüzü fark etsek zaten insan
olmazdık. Erdemli bir hayat için var olsak bunu
bilirdik. İnsanın suçları bu işte bir yanlışlık
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olduğunu gösteriyor. Bu yanlışlığı
düzeltiyor(yok oluyor) olmamız evrensel
kanunların topluma ve metafiziğe uygun
düştüğünü gösteriyor. Buna göre eşitliğin
dengeye gelmesini beklemekteyiz. Boşuna
dememişler, "ne verirsen onu alma dünyası."
Kötü çocuk arkadaşlarına hakaret
ederek oyunu kazandığını
düşünüyordu. Kendi başına tepiniyor,
ağlıyor, başkalarının oyununu
yıkıyordu. Oyunun çoktan bittiğini fark
etmedi. Arkadaşları çoktan terk
etmişti. Oyunun amacını kazanmak
sanıyordu, halbuki eğlenmek gerekti.
Eğlenme zamanında bu ciddiyet, ne
enayilik ama.
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16.

Kötülüğün İlginçliği

Hayat görüntüsünde çoğumuz güzel poz
vermeye çalışıyoruz. Belki iyi değiliz, ancak
öyle hatırlanmak istiyoruz. Bazılarımız poz
vermeyi sevmiyor, yüzü asık. Kimi arkadaşlar
da başkası güzel çıkmasın diye uğraşıyor.
Boynuz yapıyor, meşgul etmeye çalışıyorlar.
Onlara "kötü" insanlar diyoruz. Hayat
görüntüsünde "kötü" çıkıyorlar.
Yaşayıp öldüğümüzü varsayıyoruz. Bu
varsayımın insanın yok edici tutumundan
gelen bir karşılık olduğunu Yok Etmek ve Yok
Olmak'da tartışmıştık. Aslında yalnızca
görüntünün değiştiğini fark edemeyecek kadar
hayata kapılmışız. Değişen yalnızca görüntü
olabilir, çünkü görüntü dışında bir şey yoktur.
Bunu da yazı dizimizin başında esasen
incelemiştik. Hayata baktığımızda parçalardan
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müteşekkil bir manzarayı algılıyoruz. Manzara
içindeki tekil unsurları düşünmeden
görüntüye kapılıyoruz.
Hayatın bir görüntü olması kötülüğü
anlamamıza yardımcıdır. Ancak bir görüntü
kadar geçici bir yerde böyle vurdumduymaz
davranılabilir. İnsanların iyilik işlerindense
kötülük yapmada daha gayretli olması bu
görüşü destekler. Bir görüntüde en büyük
uğraş başkalarının kötü çıkması için
harcanabilir. İyilik sadece iyi olarak başarılır.
Kötülük ise ayrı bir çalışma, ayrı bir dikkat
gerektirir. İnsanoğlunun kötülük başarısı ve
yok olma tasavvuru birer karşılıktır. İnsan tür
olarak yüce ve iyi ise ayrıca bayağı ve kötü de
olmaktadır.
İki ucunda bilinmezlik olan bir hayat, evrensel
yalnızlık ve tahammül edilmez boşluk belki de
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bizim hayata bakış açımızdan kaynaklanıyor.
Dalga geçtiğimiz ilkel insanların varoluşsal
kaygıyı taşımaması modern çabalarımızın
dalga geçilecek enayilikler olması ihtimalini
güçlendiriyor. Yüz binlerce yıldır ilk defa küçük
alanlarda hep birlikte yaşıyoruz, ancak
birbirimize yaklaştıkça yalnız kaldık. İnsanlık
büyüdükçe insan küçülüyor. Geliştikçe özümüz
seyreliyor, bir yerden de kaybediyoruz.
Gelişme, çabalama ve büyük işler beyhude
yorgunluklar gibi görünüyor.
Hayatın görüntüye benzettiğimiz geçici
yapısında kötülüğün ortaya çıkması
kaçınılmazdır. Geçici bir mekanda o kadar da
dikkatli olmayız. Kötülük dediğimiz şey de
ortama zaman geçirmek için verdiğimiz zarar,
oyalanmak için ortamdaki kişilerle
uğraşmamız ve bir şeyler kırarak eğlenmemiz
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olabilir. Herkes canı sıkıldığında boş işler
dediği uğraşlar edinmiştir. Hayat böyle bir boş
uğraş, insanlık da bunun içindeki bir heves
görünümündedir.
Neden gereğinden fazlasına uğraşırız,
başkasını yenmek değilse amaç?
Arkadaşlarına boynuz yaparak
fotoğrafı mahvettiği için herkes ona
öfkeliydi. O ise öylece durmanın o
kadar da ilginç olmadığını
düşünüyordu. Bu hareket fotoğrafa
bakanlarca bayağılık sayıldı. "Alt tarafı
bir fotoğraf işte" diyordu, hayatı için.
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17.

Son Beklentisi

Ünlü bir kitabın dizisi çekilmiş. Gelecek
sezonları bekleyemedim, sonunu merak ettim.
Acaba eser nasıl bitiyordu? İnternetten
öğrendim, ancak pek anlamadım. Eserin
sonuna kadar karakterler, mekanlar, olaylar
değişmişti. Elime geçenin ne anlama geldiğini
anlamıyordum. Sonunu öğreniyordum, ama
kavrayamıyordum. Sonuca fazla
odaklandığımı, bu esnadaki yaşantıyı ihmal
ettiğimi fark ettim. Eser sondan ibaret değildi.
Hayat da değil.
Hepimiz ölüyoruz. İnsanlık da ölüyor. Hiç var
olmamış gibi olacağız. Bunun bir son
olmadığını fark ediyor gibiyiz. Son için, yok
olmak için yaşamıyoruz. Belki de geleneksel
anlamda yaşamıyoruz bile. Yaşamak dediğimiz
aidiyet bir yanılgı olabilir. Ölme fikri de bu
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yanılgının kanıtıdır. Neden ölürüz, kendimiz
doğmuyorsak? Bunlar ben yanılgısının dışına
çıkmayı gerektiren zor itiraflardır.
Sonumuzu biliyoruz. Sona acele etmeden
yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü olay
sonunda değil, süreçte. Hayat evrensel açıdan
ancak ilginç bir tecrübe görünümündedir.
Genele bakıldığında bir yanlışlık halindedir.
Zaten yok olması da yanlışlığın telafisine
benzetilebilir. Ne var ki gündelik hayatta
tecrübe ettiğimiz gibi, yanlışlık da ilginç bir
veridir. Yanlışlarla öğreniriz. Farklı yaşantılar,
düşmeler ve kalkmalar, acılar olmasa
kendimizi geliştiremezdik. Bebekliğimizde
kendi başımıza uğraşıp acı çekmesek ne
yürüyebilir, ne de konuşabilirdik.
Kestirmeden gitmek tam anlamıyla yaşamak
sayılmaz. Hayat mücadele içermelidir. Hayatın
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hilesini kullanmak var oluşa terstir. Süper
güçleriniz olursa kullanmamalısınız. Hayatın
olayı sonuç değil, bu esnadaki mücadeledir.
Bilgisayar oyunlarında hile yapmayı mı
kendiniz uğraşıp başarmayı mı tercih
ediyorsunuz? Oyunu açmanızın amacı zaten
vakit harcamak, farklı şeylerle uğraşmaktı.
Sonuca kısa yoldan gitmek, hemen başarıya
ulaşmak vakit geçirme amacına ters
düşecektir.
Sonunu bildiğimiz bu hayatta kendimizi
öldürmüyorsak hayatın acısına ve tatlısına razı
olduğumuz içindir. Ölüm gerek dini gerek de
felsefi açıdan bir sorunun ortadan kalkmasıdır.
Ne var ki sorunu ortadan kaldırmak yerine
çözmeye çalışıyoruz. Bu çözüm yaşamanın
özünü de betimliyor. Bir eserin de yalnızca
sonunu okumuyoruz. Olay bu esnadaki
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yaşantıda. Biraz vakit geçirmek ve bunu ilgi
çekici kılmak. Hayatın böyle bir özünün olması,
görüntünün tek plandan ibaret olmadığının da
belirtisidir.
Bir son beklentimiz var, ama mevcut
görüntümüzün getirdiği sınırlamalarla
düşündüğümüzü unutmayalım. Son ile anlam
kazanmadığımızı unutmayalım. Hayatlarımızı
bir bütün olarak düşündüğümüz gibi, hayatı ve
bütün bir varlığı da hesaba katalım. Böylece
yanlış son beklentisinden kurtuluruz. Asıl olayı
görürsek hoş vakit geçirme eylemimizi
işkenceye dönüştürmekten ve boşa
kaygılanmaktan kurtuluruz.
"Sonunu bilen kahraman olamaz" dedi.
Süper gücünü vücudundan çıkarttırdı.
Zor oldu, ama sebepsiz bir hayatı
yaşamak daha zor olacaktı. Her şeye
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sahip olsa yaşama nedeni
kalmayacaktı. Bir sorun yoksa
muhabbet olmuyordu. Bir çatışma
yoksa roman yazılmıyordu. Bitmeyen
oyun işkence oluyordu. Zorla güzellik
olmuyordu. İş çıkarmak, sorun
yaratmaktı olayımız.
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18.

Çizgisel Tarih Gezegeni

Bir grup zavallı uzayda sürüklenen bir kayayı
kendine gezegen eylemek zorunda kalmış. Bu
gezegende diledikleri gibi koşturup
eğlenmişler. Sonra can sıkıntısından mı
bilinmez, gelişme diye bir şey uydurmuşlar.
Kayayı hareket ettiren kendileri değilmiş.
Buraya nasıl geldiklerini, neden var olduklarını
bile çoktan unutmuşlar. Buna rağmen havaya
girmelerine herkes şaşırmış.
"Yalan söyleyelim, ama kendi çapımızda" diye
karar almalarına rağmen zavallıların yalanları
küresel bir hal almış. Gelişmişlik, ilerleme,
çizgisel tarih gibi varsayımlar üretmişler.
Yalanlar boyu aşınca "ne yapalım mallar
elimizde mi kalsın" türünden bahanelerle
geçiştirmişler. İnsanlığın ilerlediği varsayımını
pompalayıvermişler.

98
Aslında topluluğun diğer üyeleri buna karşı
çıkabilirmiş. Ancak onlar da gelişmiş insan
profilinin güzel görünmesi nedeniyle seslerini
çıkarmamışlar. (Üstelik no-filter) Yalanlar
yalanları, varsayımlar varsayımları açmış. Olay
o kadar ilerlemiş ki temeldeki gerçeklere dair
ipucu kalmamış, hatta bu gerçekler saçma
gelmeye başlamış.
Kayanın güneşi daha sonra gören kesimi
varsayımlardan para kazanmak için umut
pazarlamış. Geleceğin iyi geleceği umuduna
bağlanarak sömürülen kitleler iyi mahsul
veriyormuş. Diğer zavallılar da bunu
benimsemiş. Bütün gezegen çizgisel bir
anlayışa kapılmış. Bu çizgi gezegenin içinde
bilim olarak kabul edilmiş. Yine de kayanın
sürüklendiği çizgi değişmemiş.
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Kimse nereye gittiklerini sormamış. Kimse
çizginin nereden başladığını merak etmemiş.
Merak etmek kimsenin umurunda değilmiş.
Tarihin başından ve sonundan bahseden
amcalar gerçekleşmemiş vaatlerini teskin
etmek için "yüce insan" profili kullanmaya
devam etmişler.
Amcalar rahat yaşama ulaştıklarından
bahsetmişler. İnsanların çok hızlı ve çok
yüksekte olduğunu söylemişler. Bu rahatlık
için gezegenin harcandığını söylememişler.
Ayrıca yüksekten ve hızlı düşen insanın
sonundan bahsetmek de ayıp sayılmış.
Evrende ilerlemeyi başaran tek varlık
olduklarına inanarak ölüme çok hızlı biçimde
ilerlemişler. Onlara yancı olan canlılar da
kayayı terk ettiğinde herkes bu zavallılara
üzülmüş. Zamanın sahibi gibi hareket etmek,
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bir şeyi kontrol edebileceğini sanmak ve üstün
olmak gibi garip düşünceler göz açıp
kapayıncaya kadar yok olmuş. Çevredekiler bu
durumu bir istisna kabul etmişler ve
manzaranın tadını çıkarmaya devam etmişler.
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19.

Dünyanın Bu Tarafı

Bütünlük içinde yaşamak ve işbirliğini fark
etmek üzere çıktığımız yolculukta genel bir
görüş için on iki yazı yazdık. Şimdi yakın
çevremizi ve özellikle ülkemizi örnekleyelim.
Yeryüzünün köprüsünde insanlığı görmeye
çalışalım. İnsani bağı ve köprü kurmayı
dünyanın ortasında değerlendirelim. Bütünü
fark edelim ve artık sakin olalım. Bunu
dünyanın bu tarafından, yani yakından
başlatalım. Bakalım hayat içinde
bulunduğumuz bedenden nasıl görünüyor.
Kendi başımıza insan değiliz. Kendi başımıza
var bile sayılmayız. Her zaman bir parçayız ve
büyük ölçekte parçamızın esamesini
okuyamıyoruz. Bu ortamda bizi davranışlara
sevk eden büyük ölçüde çevremizdir.
Davranışları anlamada çevre önemlidir, hayatı
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anlamada ise asıl çevreye bakılmalıdır. Hatta
mümkünse kendimizin dışından bakmak,
bakamıyorsak baktırmak ve eleştirmek hayati
önemdedir. Bireyin eleştirisini yapmıştık.
Toplumsal grupların insanlık açısından en
etkin olanı diyebileceğimiz "millet" ise geneli
görmede bir örnek teşkil edecektir.
Milletin kesin bir sınırını vermek zordur. Biz
kendi varsayımımızı açıklayarak çerçeveyi
netleştirelim. Millet aynı kültürden beslenen
ve çoğunlukla ülkelerden müteşekkil bir
sınırlamadır. Milletin tarihteki tanımları olan
kan ve din bağı ile ülkü birliği gibi ifadeler
çağdaş zamanlarda modasını kaybetmektedir.
Siyasi sınırların milletleri teşkil etmesi söz
konusu iken küreselleşen dünyada bu dahi
ortadan kalkmaktadır. Millet bir üstünlük
vasıtası değildir. Aynı tavada kavrulan veya
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aynı hamurla yoğrulan kültür birliği olabilir.
Edebi bir söylemle dünyanın ve insanlığın bu
tarafı olduğunu söyleyebiliriz.
Gözlemlerim bu ülkede, baktığımda bu çevreyi
görüyorum. Buraya Türkiye deniyor, buradan
beslenen bireyler ise Türk olarak biliniyor.
Etnik kökenlerin ve taraftarlığın küçük oyunlar
olduğunu biliyorum. Aynı kültürün insanlarını
adlandırmak zorundayım. Bu yüzden kendini
ne şekilde tanımlarsa tanımlasın aynı
kaynaktan beslenen ve diğerlerine göre
birbirini en çok anlayabilen şeklinde Türk'ü
kullanıyorum. Çalışmamızın geri kalanında
Türk ifadesinin ırkçılık olarak algılanmamasını
ve aynı kültürün parçası olduğumuz için bu
isimlendirmeden kaçınılmamasını rica
ediyorum.
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Burada hem ayrımcılara hem de ayrılıkçılara
ufak bir öneride bulunmak istiyorum. Millet
de dahil hiçbir sınır üstünlük getirmez, ancak
tam tersi olan inkarcılık da zarar verir. Benzer
bir kültürden besleniyoruz, çözümlerimiz
ortak olabilir. Eğer kendimizi kandırma yolunu
seçersek toplum halinde varlığımız tehdit
altına girer. Kendini geliştirmede en büyük
engel kendini kandırmaktır. Kendini
kandırmak yalanlar içinde bocalamak ve
sürekli kaybetmektir. Kendini kandırmayan ise
her şeyi yapmaya muktedir olacaktır.
Dünyanın bu tarafından anlatıyorum.
Çevremle öncelikle buradan bağlıyım. Bunu
reddedemem. Bunu diğerlerinden üstün de
kılamam. Bu sadece bir yer tutma meselesidir.
Bir rengi taşımaktan başka bir anlamı yoktur
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ve aynı rengi taşıyanlar ortak bir çözüm
üretmek için aynı isimle anılabilir.
Türk müsün Kürt mü diye sordular,
"ötekiyim" diye yanıtladı.
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20.
Osmanlı Örneğiyle
Hukukun Önemi
İnsanlığın bütünlük sorununu yakın örneklerde
görmeye niyetlendik. Türkiye kültürler arası
bir köprü olduğu için elverişliydi. Türkiye'nin
batılılaşmaya çalışan bir İslam ülkesi olduğunu
biliyoruz. Üstelik doğulu milletler arasında
batılılaşmayı ilk deneyen ve hala
batılılaşamayan bir toplum olarak dikkat
çekmektedir. Bir imparatorluğun bakiyesi
olması da politik felsefe ve kültür çalışmaları
açısından Türkiye'nin çalışılmasını gerekli
kılar.
İmparatorluklar bütünleştirici olmak
zorundadır. Yaşamak için buna ihtiyaçları
vardır. Fethedilen yerlerin tanrıları, kelimeleri,
kültürleri devletin bir parçası haline gelir.
Anadolu'da mukim halkın muazzam bir
imparatorluğun mirası olduğu
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unutulmamalıdır. Burada dünyanın her
tarafından gelen insanlar imparatorluk
tutumunu sürdürerek yaşar. Genel tutum "işine
geleni kullanma" olarak değerlendirilebilir.
İmparatorluğun bakiyesi eski veya yeni tüm
değerleri kullanarak yaşama eğilimindedir. Bu
minvalde bizde batılılaşmanın üç yüz yıl
sürmesine dikkat çekmeliyiz. Yeni ve eski
kurumlar birlikte denenmiş, eski kurumlar
engel olduğu düşüncesiyle cumhuriyet
döneminde kaldırılmış, ancak cumhuriyet
batılılaşması da bir araç olmaktan öteye
gidememiştir.
Mevcut durumun kullanılması, yani
statükoculuk aydınlanmış insanların kalbine
hitap etmiyor. Tüm dünyada popülizm ve
ayrımcılık yanlısı politikalar sadece cahil
kesimleri etkileyebiliyor. Ayrımcılığı hukukun
eksikliği olarak da tarif edebiliriz. Bir insan
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ayrımcılık yapıyorsa başkasının hakkını
yemeye gayret ediyor demektir. Fanatizm her
zaman bir başkasını mağdur etmek içindir.
Irkçılık ve ayrımcılık sadece kötü insanların
işidir ve kötülük de cehaletten kaynaklanır. Bu
durumu Osmanlı Devleti'nde görüyoruz.
Osmanlı Moğol ve Bizans mezalimi arasında
sıkışan insanlığa hukuk getirmiştir. Osmanlı
kendi devrine göre insanların haksızlığa
uğramadığı ender yerlerdendir. Osmanlı'nın
bireysel hakları koruyarak büyük bir devlet
olduğunu söyleyebiliriz.
Osmanlı İslam ülkeleri arasında en büyük
devlet olmayı hukuk ile başarmıştı. İnsanların
bireysel farklılıklarını devrinin çok ilerisinde
bir anlayışla kabul etmişti. Hukuk anlayışı
devrinin gerisinde kalınca da devlet geriledi.
İnsanların kendini ifade etmesi, yeni fikirler
üretmesi ve kendini aydınlatması engellendi.
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Yaratıcı yıkım olmasın diye farklı fikirler
bastırıldı. Ancak her şeyin bedeli vardı ve
bedavaya aydınlanma olmuyordu.
Aydınlanmadan korkmak geri kalmayı getirdi.
Bize geçmişimizden kalan çok önemli bir ders
var. Osmanlı Devleti'nin bakiyesi dikkatle
incelenmeli. Herkesin ortak değeri haklara
saygı olmalı. Bir devlet bireysel haklara önem
verdiği kadar önemlidir. Devletler hukuk
ölçüsünde büyüktür."Hukuk devleti" diye bir
tanım gereksizdir. Devlet zaten hukuk
demektir ve hukuk yara almışsa devletin
varoluşu tehlikeye girmiştir. Hakkını
alamayacağını düşünen toplum devlet için
çabalamaz.
Osmanlı alimi Namık Kemal eserlerinde
devletin bir eksikliğinden bahsetmektedir. II.
Abdülhamit ile aynı vatanseverliği, aynı
duyguları paylaşmaktaysa da devletin o
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eksiğini de yüzüne çarpmaktadır. "Hukuk"
devletin o dönemki bir yarasıdır ve vatan şairi
Kemal hukuk istediği için vatansever
Abdülhamit tarafından zindanlara sürülmüştür.
Tek yaptığı devletin en büyük sorununa dikkat
çekmektir. Çünkü alimler hukuk olmayan bir
yerde toplumdan söz edilemeyeceğini bilir.
Bize kalan Osmanlı gibi yakın ve kuvvetli bir
örnekten ders almaktır. Biz yazılarımızda
Osmanlı bakiyesi olan Türkiye'ye bu örneği
tahlil ve tebliğ edeceğiz. Tarih ders demektir,
ders almazsak alana kadar tekrar edecektir. Bir
imparatorluğun bakiyesi olarak geçmişi iyi
çalışmalı ve geleceğe çözümler bulmalıyız.
Hukuk ile var olan, bireysel farkları devrine
göre şaşırtıcı şekilde koruyan Osmanlı bize
örnek olmalıdır. Çöküşün de bireysel farkları
göz ardı etmekten geldiği vurgulanmalıdır.
Dizinin ilk yazılarında insanlık tarihine göz
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atmak gerektiğini söylemiştik. Türkiye'yi
örneklediğimiz bu bölümde ise tarihin bize
ders verdiğini belirtmeliyiz.
Toplumun refahı için hukuktan başka bir
gösterge yoktur. Devlet hukuktur, hukuka
saygı duyan toplumlar yücelmiştir. Bütünlük
içinde yaşamamız için parçaların hakları
teslim edilmelidir. Toplum sağlam parçalar ile
isteğini gerçekleştirebilir. Nerede kaybeden bir
devlet var ise orada hukukun kaybettiği
söylenebilir. Bireylerin kendini ifade etmesini
sağladıktan sonra gelişemeyecek devlet
yoktur.
Kadı efendi "konuşmadan aydınlanın"
demişti, aydınlanmadan konuştular.
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21.

Yeni Normlar

Siyasetin yapabileceği en kolay ve önemli şey
hakların teslim edilmesiydi. Hakkın verilmediğini
düşünen birey topluma faydalı olmaz. İstihkakını
alamayan parçalar büyük bütünü ilerletemez.
Aydınlanmanın kitlelere ulaştığı Avrupa ilerlemiş
ve biz geri kalmıştık. Doğuda da zeka, cesaret ve
yetenek vardı, ancak fark kitleleri
aydınlatmaktaydı. Demek ki toplumun parçaları
payına düşen aydınlanmayı alamadı. Ya da daha
önemlisi toplum bir şey istemedi. Batı acılara isyan
edip hakları için savaşırken doğu henüz o kadar
rahatsız olmamıştı.

Halinden o kadar da şikayetçi olmayan halka
aydınlanmayı tepeden inme şekilde ulaştırarak
çözmeye çalıştık. Pek başarılı olduğumuz
söylenemez. Tabi burada ifade etmeliyiz, bu
iş bir kesimin işi değildir. Ülkenin iç
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dinamiklerinden kaynaklanan ve yine bu
ülkenin bu amaçla yetiştirdiği insanlar
tarafından gerçekleştirilmiştir. Gerek Osmanlı
dönemi, gerek İttihatçılar, gerek de Atatürk ve
diğer dönemler bu toplumun eserleridir.
Hiçbir iş millete rağmen yapılmamıştır.
Cumhuriyetin kurucu kadrosuna karşı girişilen
hakaret amiz tutum bu yüzden tutarsızdır. Biz
bu yola hep birlikte girdik.
Hiçbir yenilik gereksiz yapılmamıştır. İnsan
ihtiyaç duyarsa yenilenir. Gelişme ve
aydınlanma da toplumun ihtiyaç duyacağı
zamanı bekler. Geri kalmışlığın sıkıntısını
çekmeyen toplumlar aydınlanmaz, kimse
ihtiyaç duymadıkça harekete geçmez. Birey
gibi toplum da acı çektiğinde köklü değişikliğe
gitmektedir. Toplumumuz yirminci yüzyıla
büyük acılarla başlamış, koca ülke elden
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gitmekteyken toplumun ihtiyaçlarına binaen
son bir hamleyle bir vatan kazanılmıştır. Ölüm
kalım halinde kurtarılan vatanın muasır
medeniyetler seviyesine ulaşması için sert ve
ani tedbirler alınmıştır. Ne var ki tüm
devrimler gibi aceleye gelmiştir. Yeni
normların eskileri kadar temellendirilmemesi
aydınlanmayı sekteye uğratmıştır.
Devrim eskiyi kaldırıp yeniyi koymuş, ancak
altını dolduramamıştır. Hak kavramı
geleneksel temellerinden daha nesnel olan
pozitif hukuk ilkeleriyle desteklenmişse de
toplum bu ani değişikliğe uyum
sağlayamamıştır. Halk anlamadığı bir hukukun
içinde arada kalmıştır. Sonuçta biraz modern,
biraz geleneksel hak anlayışı oluşmuşsa da
toplumun çoğunluğu için hakkın referansı
belirsizleşmiştir. Hak anlayışındaki ayrılık
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toplumun bütünlüğünü sarsmıştır. Kimi
Türkçülüğe dayanırken, kimi İslami
geleneklere, kimi de batılı değerlere
dayanmaya çalışmıştır. Bu da çalışmamızın
temel amacı olan bütünlüğü sağlamanın
başlıca sorununu önümüze serer.
Millet, ülke, ırk, aile veya kabile aslında ülkü
birliğine dayanır. Ülkü birliği aynı dili
konuşmak gibi inanç birliğidir. Uzlaşarak
ilerlemeye gayret etmektir. Dildeki kelimelerin
nesnel bir referansa sahip olmaması gibi
milliyet de nesnel değildir. Ne var ki dile
ihtiyaç duyup kelimeleri varsaydığımız gibi
ortak normlarda anlaşarak toplumun
bütünlüğünü sağlayabiliriz. Yeni normlar da
dahil kültürün varsayımlara dayandığı
unutulmamalıdır. Yanlış yoktur, kalabalığa
uymayan vardır. Savaş her zaman iki
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doğrunun savaşıdır. Kimse bir değeri yanlış
diye savunmaz. Değerlerin göreliliği fark
edilerek ortak normlarda buluşulmalıdır. Bu
husus ülkemiz için aciliyet arz etmektedir.
Sarıklı adamın oğlu fes diye
tutturmuştu, neyse ki onun oğlu
şapkaya uyum sağlamakta gecikmedi;
ancak oğlunun mini eteğini biraz kısa
buluyordu.
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22.

Beka Sorunu

Toplum 1910-1923 arasında ölüm kalım
mücadelesi vermekteydi. Nasıl bir mücadele
olduğunu aklınıza gelen en kötü şekilde hayal
ediniz. Zira bu dönemdeki travmayı
günümüzün koşullarında tasavvur etmeniz çok
zordur. Kayıplar ve sınırlar son raddeye
ulaşmış, vatanı, yani evi korumak için nesiller
kendini feda etmiştir. Her evde bir ölüm, her
yerde yokluk, her zaman sürecekmiş gibi bir
mağlubiyet mevcuttur. Türkiye'nin beka
sorunu işte bu travmadan kaynaklanmaktadır.
Toplum bu travmayı halen atlatamamıştır.
Gerçek bir sorun vardı, halen var mı? Beka
sorunu milli güvenlik kurullarının favori
sözcüğü olmaya devam ediyor. Tehdit var ya
da yok, bir beka kaygımız olduğu kesin.
Beka(kalıcılık) sorunu aslında enerjimizi boşa
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tüketen bir kaygıdır. Az kaygı gelişmede iyidir,
ancak sürekli başarısız olacağını düşünen biri
olaylardan çaresizlik çıkaracaktır. Her an
öleceğini düşünen bir kişi nasıl hayatı
kaçıracaksa her an yok olacağını düşünen bir
ülke de toplumsal hayatını ve rahatını bozar.
Biz tehdit etmedikçe var oluşumuz tehdit
altında değildir. Beka sorunu, yani varlığın
devam etmesi bizim elimizdeki bir nedensonuç ilişkisidir. En kötü ne olabilir diye
düşününüz. Ölüm mü? Ölüm zamana düşman
şekilde yaşamaktan daha iyidir. Kaygı içinde
her an bir yerden düşmanlık gelmesini
beklemek iyi bir hayat değildir. Beka
sorununun abartılması bizi kendi çöküşümüze
götürebilir. Gereksiz stres yüklenen toplum
asıl odaklanması gereken işleri yapamaz ve en
önemlisi korku içinde yaşayamaz.
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Stres vücudun olağanüstü haller için aşırı
kapasiteyle kasılmasıdır ki toplumda bu genel
korku hali ve sürekli tehdit altındaymış hissi ile
gerçekleşir. Vücudun sürekli stres altında
olması bedenin çabuk yorulması ve çökmesi
anlamına gelecektir. Enerjiyi gereksiz şekilde
alarm durumu için kullanmak hem hayatı
kaçırmak, hem de bedeni yok oluşa doğru
koşturmak demektir. İnsan stres altında saçma
işlere girişebilir, kendine zarar verebilir.
Toplum da hiç beklenmeyecek şekillere
girebilir ve bireyin saçma bulacağı işlere
toplum olarak girişebilir.
Tehdit her zaman söz konusudur. Bir insan da
her zaman ölüm riskini taşır. Tehlike yeni bir
şey değildir. Dış mihraklar ve bunlardan
bahsetmek eski bir olaydır. Unutmayınız ki bu
toplum birkaç yüzyıl önce dünyanın her yeri
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için dış mihrak halindeydi. Osmanlı gül
uzatarak ilerlemedi. Avrupa'nın bir zamanlar iç
işlerine karışmaktaydı ve bugün de Avrupa
bizimkine karışmakta. Mağdur edebiyatı
yapmak yerine kendimizi geliştirmek ve
tehditlere aldırmadan ilerlemek zorundayız.
Bunu hem birey, hem de toplum olarak
yapmalıyız.
Beka sorununu sorun edinmek asıl sorundur.
Tehdit hissediyorsak sorun kendimizdedir.
Aslında kimse mağdur olmaz. Sağlam duruş
mağduriyet getiriyorsa hayata karşı
yapabileceğimiz başka bir şey yoktur. Öz
güvenimizi ayak altına alıp sürekli
kaygılanmakla kısacık hayatı kendimize zindan
ederiz. Kendimize düşman olmayalım yeter.
Bir de beceriksizliğimizi başkalarına
yüklemeyelim. Gelişmede en büyük engel
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bahane bulmaktır. "Dış mihraklar" gibi
bahaneler buldukça geri kalmaya devam
ederiz.
Dışarıdan gelen sesleri bastırmak için
evdeki bütün cihazları çalıştırmak
zorunda kaldı. Daha sonra da evsiz
kaldı. Korkmak pahalıydı.
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23.

Yüzde Doksan Dokuz

%99 Müslüman, ama her halde sokağa
çıkmıyorlar. Güneşli bir günde iyilik görmeyeli
epey oldu. Camiler boş, hocalar da bu
durumdan rahatsız değil. Ahlak karmaşası
haline gelen trafikte beş dakika mücadele
ettiğinizde %99'un bir yerlere gizlendiğini
düşünüyorsunuz. %10'a da razı olacaksınız,
ancak göremiyorsunuz. Büyük olasılıkla sizin
gözlerde sorun var.
İyilik için yaşayan dindar insanların bir
yerlerde olduğunu hissediyorsunuz, ama
çevremizi saran kötülükler karşısında
gizlenmiş olmalılar. Onlar meydanı boş
bırakınca da yakın tarihimizde maruz
kaldığımız fırsatçılar değerleri sömürmeye
çalışıyor. Hukukun ve normların
sömürüldüğünü görüyoruz. Tüm dünyada aynı

123
şey var, bize özgü değil. Ancak bizde durum
sandığımızdan daha kötü.
Felaket kendini kandırma esnasındaki sıradan
olaydır. Kendini kandırmayan, gerçeklerle
yüzleşen toplumlar veya bireyler her olayı
hayatın olağan bir parçası gibi karşılar. Önemli
olan hazırlıklı olmaktır. Hazırlıklı olmak da
öncelikle kendi yalanlarımızdan sıyrılmak ile
başlar. Çok büyük olduğumuza inanarak
kendimizi kandırıyorsak en ufak mağlubiyette
felaket yaşamış olacağız. Halbuki gerçekçi
davransak kendi boyumuza göre işlere
kalkışırız ve yenilgide o kadar da mağdur
olmayız. Daha da önemlisi yetersizliğimizi
kabul ettiğimizde kendimizi geliştirmeye
yönelik harekete geçeriz.
İnancımız kendimizi fark etmemiz için büyük
bir vesiledir. Kime sorsanız kendi inancına
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göre mükemmeldir, ancak hangi inanç diye
kimse sormamaktadır. Bir kere semavi dinlere
mensup kimse her koşulda görüldüğünü
bilmektedir, ancak bir şekilde kendini
kandırmanın yollarını ayarlamış, kendi mikro
inancında mükemmel insan olmuştur. Sonuç
olarak aynı inanca ve ülküye inanan insanların
kendi değerlerine aykırı hareket edebildikleri
bir yozlaşmayı tecrübe etmekteyiz. Kendini
kandırma yoluna girenler kendi varlıklarının,
toplumlarının ve hayatın karşısında yer
almaktadır.
İslam'ın karanlık çağını yaşadığımızı
söyleyebiliriz. Biz bu uygarlığın içinde yer
alıyoruz. Eskiden İslam uygarlığı içinde
insanların akılcı ve barış içinde yaşayabildiğini
biliyoruz. Hatta klasik çağında refah ve ilim ile
diğer uygarlıkları değiştirmiş ve bugünkünün
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aksine imrenilecek bir konuma ulaşmıştır. Ne
var ki çağımızda gericilik ve ahlaksızlık
örnekleri bu uygarlıktan veriliyor. Bugün en
çok acıyı Müslümanlar çekiyor, acı çektiren de
öteki Müslümanlar. Kafalar kesiliyor, kafirler
ilan ediliyor, savaşlar çıkıyor; hep
Müslümanlar arasında. Mekke ve Medine'yi
Amerikan uçakları koruyor, hem de öteki
Müslümanlardan. Dünyanın herhangi bir
yerinde herhangi bir televizyon kanalında hep
Müslümanlar var, ancak hiçbiri iyilikten haber
vermiyor.
Kendimizi kandırmayı bırakıp bir şeylerin
yanlış olduğunu fark etmeliyiz. "Yüzde doksan
dokuz" örneğiyle anımsadığımız değer
sömürüsünü terk etmeliyiz. Yüzde doksan
dokuz Müslüman ya da herhangi bir renkte
olmak mesele değildir. Takım tutmakla
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övünmek boşluğun kanıtıdır. Ne Müslüman
olmak, ne milliyet ne de diğer sıfatlar ile
kendimizi kandırmayalım. Değerler görelidir,
sıfatlar geçicidir. Değerleri sorgulamalı,
değerlerin bayraktarlığını üstlenenleri yeniden
değerlendirmelidir. Değer sömürüsüne dur
demedikçe kendimizi kandırmamız sona
ermeyecek ve gelişemeyeceğiz.
Bomboş bir adamdı, boşluğu kapatmak
için Fenerli oldu. Falancı, filancı veya
dinci olmak da mümkündü, ama o
takımların renkleri artık o kadar da
beğenilmiyordu.
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24.

Kendini Kandıran Ülke

Galaksinin uzak ve önemsiz köşesindeki
gezegenin merkezinde bir ülke varmış. Her
açıdan ortalama bir ülkeymiş. Ancak diğer
ülkelerden daha iyi ve üstün olduklarını iddia
ediyorlarmış. Çevre ülkeler bu duruma
sevinmişler. Çünkü bir kere kendini kandırdın
mı gerisi gelir. Gelişmenin önündeki en büyük
engel kendini kandırmak olduğundan bizim
ülkenin gelişmesine imkan kalmamış. Herkes
gelişmiş, ancak bizim ülke yerinde saymış.
Hedefe vardığını ilan ediyorsan bir yere
gitmiyorsun demektir.
Bu ülkede en eksik şey eksiklikmiş. Tam
olmayan insan bulmak çok zormuş. Herkes bir
şeylerin havasını atıyormuş. En çok da
uydurdukları kimlikleri diğerlerine
dayatmaktan hoşlanıyorlarmış. Herkes üstün
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olduğu için hukuktan bahsetmek zormuş.
Hukuk, yani başkasının hakkı ve farklılığı saygı
görmeyince insanlar saçma üstünlüklerini bile
ifade edememişler. Çok yüksek bir medeniyet
oldukları savıyla hareket eden vatandaşların
ilk fırsatta yurtdışına kapağı atmaya çalışması
da ilginçmiş.
Kendini kandırmanın yan etkilerinden olan
hukuksuzluk cemiyet olmayı da engellemiş. Bu
toplum derme çatma duruyormuş. Trafikte
başkasının yol hakkına inanmayan vatandaş,
başkasının yaşam hakkına da inanmıyormuş
tabi. Görüşlere, yaşam tarzlarına ve ahlaka
saygı gibi şeyler sadece kendini kandırma
seanslarında marka sözler haline gelmiş.
Herkes üstün olduğundan çok önemli işler için
çok sayıda insan bulunuyormuş. Milyonlarca
insanın kaderi en üstün ve en yetenekli
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anlamına gelen bacanak, dayı oğlu ve teyze
evladı gibi üstatlara emanet ediliyormuş.
Kendini kandırmanın sonucu olarak bir yere
layık olmaktan bahsedilmiyor, ahlak denen
şeyden konuşmak günah sayılıyormuş.
Anne, baba, çocuk yalnızca birer isim olmuş.
Eşitlik, adalet, güven reklamlarda çıkmasa
unutulacakmış. Çünkü kendini bile kandıran,
diğerlerine ne yapmaz? Aile yapısı az kaldı
çöküyormuş ki toplum yapısından bu
anlaşılıyormuş. Aslında gösterge olabilecek
felaketler yaşansa da kendini kandırmada çok
başarılı olduklarından ders almıyorlarmış.
"Ben" demeyi bırakamamışlar.
Uzun zaman önce başkasının sömürgesi olan
bu ülkenin insanları kendini kandırmanın yeni
yollarını büyük keşif, kendini en çok
kandıranları da kahraman ilan etmeyi
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sürdürmüş. Başkalarını en çok kandıranı da
başa geçirmişler. Kandıranların temsilcisi de
onları istedikleri gibi kandırmış. Bütün kendini
kandıran ülkelerde olduğu gibi, sömürgeci
efendiler dışında bir şey değişmiyormuş.
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25.

Memleketin Hali

Birkaç aydır insanın fark etmesi gereken
bağları ve iletişimi tartışmaktayız. Tüm bunları
örneklemek için ülkemizi ele aldığımız yazılar
da yazdık. Uzağa gitmeden, kendimizden
örnekler verdik. Ne yazık ki
soruşturmalarımızın ve felsefenin kıymete haiz
olmadığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Biz yine de
hayatta karşılaştığımız sorunları çözerek bir
sorun çözme etkinliği olan hayatın özüne dair
iş yapmış olmak niyetindeyiz. Memleketin
halini de bu yüzden nazara almak
durumundayız. Burada doğmuş ve bu sorunla
karşılaşmışsak, bunu çözmeliyiz. Vatan bizim
bedenimizden bir parçadır, onun sorununu
çözüp diğerlerine geçmek bize sağlıklı bir
hayat verecektir.
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Büyük bir toplumdan elde kalan son parçayız.
Osmanlı toplumu altı yüz yıl boyunca
büyüklüğünü hukuk anlayışından almıştı.
İnsanların birbirine bağını hissettiren, hakları
teslim eden bir idare vardı. Osmanlı Türk ya da
Müslüman olmaktan çok yeryüzüne hakim
devlet olma gayesindeydi. Timur, Moğollar ve
Britanya gibi zamanın en güçlü devletleri bile
bu topraklarda kalamadı. Osmanlı'nın kalması
hak yönetimi ve insanların yaşamına saygı ile
mümkün olmuştu. Öteden beri Türkler sadece
dünya devleti kurdukları zaman başarılı
olmuşlardı, öbür türlü- ırkçı ve benciliktidarlar büyümek bir yana yok olmaya da
mahkumdu.
Burası büyük bir ülkedir, ancak tarihine
bakıldığında cılız bir hevestir.
Osmanlı zamanına göre farklılıkları kabul
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ederek büyümüştü, taasup yanılgısına
düştüğünde de küçüldü. Bu sırada batıda
ortaya çıkan rekabet, özel teşebbüs ve bunun
sonucu olarak ikincil enerji kaynaklarının
kullanımı toplumlar arası farkları açtı. Enerji
değiştiği gibi, insan yönetimi de değişmiş,
kurumsallaşma yayılmıştır. Biz ise en rekabetçi
kurumsallaşma şekli olan kapitalist
şirketleşmede yeterli olamadık. Devletin
yerine özel teşebbüsün geçmesini teşvik
edemedik. İnancımıza ters geliyordu.
Savaşlarda yenilip yok olma riski belirince
treni yarı yolda yakalamaya çalıştık, ancak çok
geçti. Bu gecikme sonrasında batılılaşma acılı
şekilde gerçekleşti. Ani ve sert batılılaşma
sonrası eski cemiyet yok oldu. Toplum bilinci
kayboldu. Topluma bağlılık hissetmeyen
bireyler zarar vermeye başladı. Topluma

134
bağlılık hissetmeyen demokrasimiz geneli
değil kendini düşünmeye başladı. Partici
olduk. Parti tutarak yanlışın tarafı olduk.
Partiyi savunmak markalaşmaktı, herkesin
yanlış yapabileceğini söylemek yerine
kendimizden olanın yanlışını doğru yansıttık.
Doğru ve yanlış işleri görmek yerine kendimizi
kandırmayı seçtik.
Başarı çevreye göre belirlenir. Batı yeni bir şey
üretmiş, dünyayı da kendine uymak zorunda
bırakmıştı. Biz aslında gerilemedik. Ne var ki
batının kendi içindeki yarışı bizi geride
bırakmıştır. Bugün yaşadığımız mahcubiyet
yarışa katılmaya zahmet etmemekten, huzurlu
biçimde oturmaktan olmuştur. Rahat
durmanın suç olduğu dünyada rahatlar
rahatsızlarca yok edilmeye başlamıştır.

135
Yarışa katılmayanlar yeni bir yarış
düzenlediler. Yarışın yaratıcı yıkımından da
korktular. Bir süre gerçeklere direndiler, ancak
toplum yaşamın elden gittiğini gördü. Osmanlı
gibi ülkelere tepeden aydınlanma indi. Bir
zorlama olduğundan halk bu duruma iyice
soğudu. Doğal halinde kendince aydınlanacak
insanlar aydınlığa kapalı bir edilgenliğe
sürüklendi. Bugün ülkelerin bir kısmı kimliğini
kaybedip batılı oldu, diğerleri de geri kaldı.
Türkiye batılılaşmayı en uzun süredir deneyen
toplum olarak tarihte ilginç bir kayıt oluşturur.
Doğu toplumları arasında batının teknolojisini
ilk kazanmaya çalışan ve bunu en uzun süredir
beceremeyen bir toplumumuz var. Halen
süren modernleşme serüvenimiz
batılılaşmada yüzyıllardır neyin eksik olduğunu
sorgulatmaktadır.
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Bir şeyi kabul etmeden onu iyileştiremeyiz.
Reddetmek kendi acımıza göz yummaktır.
Ayrıca birini değiştirmek istiyorsak da asla
kapıları kapatmamalıyız. Birlik olmalı, yani
onun düşüncesinin de doğru olduğunu
görmeliyiz. Kabul edicilik yalnızca onu bütüne
katmayacak, karşıdakinin değişiklik kapılarını
açık bırakmasını sağlayacaktır. Kimse tam
olarak haklı değildir. Herkes hata yapar ve bu
yüzden herkesin kredisi olmalıdır.
İşbirliği bizi yaşatır. Dünyanın bu tarafındaki
işbirliğini bu yüzden vurguluyoruz. Birlik olmak
herkesin tekdüze olması değildir. Birlik olalım,
aynı şeyi savunalım da değildir. Farklılıkların
kabul edilmesi ve bütünün sahiplenilmesidir.
Birlik dikteyle olmaz, çok seslilik doğaldır ve
bunun kabulüyle bir bütün aynı doğrultuda
sağlam adımlar atabilir. Bu minvalde
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ülkemizde öteki olarak adlanan kesimleri ve
işbirliğine katılmak isteyen herkesi kabul
etmelidir.
Düşmanlığın sonu yoktur. Düşman arayan bir
tutumla toplum tel örgüler, duvarlar ve
güvenlik kameraları ardında mahkum olur.
İnsanımız kendine güvenmeli, farklılıklardan
korkmamalıdır. Irkçılık, formalitelerin
abartılması, statükoculuk gibi kendine
güvenmeme belirtileri bertaraf edilmelidir.
Medeniyetin, felsefenin ve inancın ortaya
çıktığı bu toprakların insanında zeka ve
yetenek mevcuttur. Eksik olan ise iyiliktir.
Enerjimiz çok, ancak bunu iyiliğe
kullanmıyoruz. Güzelliklere yer vermiyoruz.
Dürüst insan kıtlığı var. Yalanlar bizi geri
götürüyor. Kendimize güvensizliği ve

138
birbirimizi kandırmayı bırakıp samimi şekilde
iletişim kurmalıyız.
Kendi içimizde kabullenmeyi
gerçekleştirdikten sonra dünya siyasetinin
dışladığı gariban insanlara iyi bir hayat
verebiliriz. Mesela mülteci sorununu bir
fırsata çevirebiliriz. Savaştan kaçıp ülkemize
sığınanlara iyi bir hayat sağlarsak dünya
halkları yaptıklarından utanacaktır. Ötekini
kabullenmek, hakka ve bireyselliğe fırsat
vermek ile hayalimizdeki düzene ulaşabiliriz.
Tek yapmamız gereken dünyamızı kendimizle
sınırlamamak.
Her sorun çözülebilir. Memleketi ve toplumu
kurtarmak da yalnızca bir düşünceye bakar.
Güncel örnekte gördüğümüz gibi dünyanın
gözü ve silahları bu coğrafyadadır. Onları
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utandırırsak biz de ateşe atılmadan
önce geleceğimizi kurtarabiliriz.
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26.

Eğitim Çare mi?

Baştan beri bağlarımızın kopukluğundan, insan
olmanın ayrılık sevdasından, insanlık içinde de
bireyin ben yanılgısından bahsediyoruz.
İnsanın iletişim sorunlarının kültür aktarımı
olan eğitimle çözülmesi başlıca çözüm olarak
görünüyor. Toplumdaki yanlışlıkların insan
kültürünü aktarma işi olan eğitimle giderilmesi
mümkündür. Ancak yanlış olan sistemde
doğru bir eğitim tasarımı da mümkün değildir.
Kötülerin eğitimi kötü olur. Ne yazık ki eğitim
ortamında çocuklara kendi cehaletimizi
tekrarlatmak dışında bir iş yapmıyoruz.
Yetişkinlere ise eğitim verilmesini saçma
bulmakla zaten bir saçmalığa imza atıyoruz.
Eğitim çaredir, ancak hangi eğitim? Eğitim
algımız tamamen yanlıştır. Eğitim tarih öncesi
devirlerden beri toplumsal tecrübenin
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aktarımı iken günümüzde kendini kaybetmiş
insanlığı oyalama etkinliği olmuştur. İnsanın
hayatta kalmasını sağlaması gerekirken yok
oluşuna zemin hazırlamaktadır. Bir kere eğitim
bir yarış değildir. Çağın göstermelik insanının
her alanda giriştiği yarış ve oyalanma uğraşı
eğitime de sirayet etmiştir. İnsan dünyaya
yarışmak için gelmemiştir, kişilik de sayılarla
notlandırılamaz.
Bilgiye kolay ulaşma çağında okulun yöntemi
de ayrı bir meseledir. Her an kolaylıkla ulaşılan
bilginin çocuklara ezberletilmesi ve
öğretmenin papağanlık dışında bir görev
üstlenememesi çağın saçmalıklarından biridir.
Okul bilgi vermemeli, yöntem aşılamalıdır.
Eğitim en iyi dönemini tarih öncesi
dönemlerde yaşamıştır. Çocuğuna avlanmayı
ve ateş yakmayı öğreten avcı- toplayıcı atalar

142
bu işi en doğru yapanlardır. Çocukları bilgi ile
beslemek gerekir, ancak bu sadece hayatlarını
idame edecek kadar olmalıdır. Asıl amaç
onlara avlanmayı, ateş yakmayı; yani
düşünmeyi ve bilgiye kendilerinin ulaşmasını
sağlamayı öğretmektir.
İlkel diye dalga geçtiğimiz avcı- toplayıcı
atalarımız kadar olamıyoruz. Eğitimin sadece
çocuklara özgü olduğunu düşünerek de ayrı
bir ayıp işliyoruz. İnsan her an öğrenir, dünya
ile bağ kurar. Okul dışındaki eğitimin göz ardı
edilmesi de bu çağın yanlış yapılanmasının bir
göstergesidir. Çağdaş zamanların bilgiye kolay
ulaşan insanına rehberlik edecek, sadece
çocukları değil tüm toplumu düşünmeye sevk
edecek bir rehberlik anlayışı tasarlanmalıdır.
Bizim gibi tepeden ve zorla aydınlanan
toplumlarda okullar yetişkin eğitimiyle
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desteklenmiyorsa bir işe yaramayacaktır.
Eğitimin toplumumuzun yanlışlıklarına çare
olduğu söylenebilir, ancak mevcut haliyle
yalnızca bir enerji kaybıdır. Eğitimin toplumsal
sorunlara çare olması için toplumun
ihtiyaçlarına yanıt vermesi gerekir. İhtiyaç
dünya genelinde insanın sınırlandırılmasını
sonlandırmak ve farklılıkları kabul etmek iken
Türkiye'de toplumun aydınlanmasını
sağlamaktır. Ayrıca kitaptaki bilgiye değil, yok
oluşa giden insanın hayatta kalma bilgisine
odaklanmalıdır.
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27.

Modern Eğitim Anlayışı

Avcı- toplayıcı atalarımızın hayata hazırlayan
eğitiminden modern oyalayıcı eğitime kadar
geliştik. Günümüzdeki eğitim anlayışı hayata
hazırlamak bir yana, hayatın gerçeklerinden
uzaklaşmaya sebep oluyor. Bilgiye kolay
ulaşma çağında dar bir çerçeveyi ezberleten
okul eziyet haline geliyor. Eğitimin hayata
hazırlama işlevi kimsenin umurunda değil.
Tüketim çağında eğitim de tüketiliyor.
Öğrenciler, öğrenenler ve aydınlanmak
isteyenler oyalanıyor.
Modern hayatın ihtiyacı verilerin hafızaya
geçirilmesi değildir. Bilginin işlevsel hale
getirilmesi ve bilgi bombardımanında
rehberlik sağlanması gerekir. Ezber ve hafıza
başarılsa bile bu köhne kazanımlar okul
sonrasında yok olmaktadır. Öğrenci hiç
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istemediği zorlamayı kabullenip başarsa bile
hayatın gidişatında okuldan bir şey
kalmamaktadır. Çünkü hayat bilgiyi değil,
sorun çözmeyi gerektirmektedir.
Toplum eğitimin görevini unutmuş, popüler
olanın peşinde koşmaya başlamıştır. Popüler
olansa notlar ve belgeler gibi kozmetik
gösteriş malzemeleridir. Okullar göstermelik,
öğretmenler gösteren, öğrenciler de
gösterilen birer nesne halini almıştır. Tüketim
çağında bu durum dünyanın çoğu yerinde
böyledir. İnsan bütünle bağını kopardığı için
bu yola çok önceden girmiştir. Bu konuyu en
başta tartışmıştık. Bağları fark etmenin yolu
olan iletişim ve yeni kuşaklara aktarım
anlamına gelen eğitim de yanlış bakış açısına
kurban gitmektedir.
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İletişim ve eğitim sorunlarının basit bir
çözümü mevcuttur. Bu yazıda eğitim
anlayışında uygulanabilecek eski bir çözümü
dile getirelim. Daha sonra da toplumun eğitimi
konusuna geçelim. Okullar sorun çözme yeri
olmalıdır. Sorun çözen eğitim literatürde
probleme dayalı öğrenme olarak
bilinmektedir. Bilimsel çerçeveyi sağlamak
yerine haberdar etmekle yetineceğiz. Bu
anlayışın modern eğitim anlayışı ile
özdeşleşmeye başladığını söylemeliyiz.
Okullarda dersler değil sorunlar görülmelidir.
Öğretmen rehber, öğrenciler de sorun çözen
aktörler haline gelmelidir. Toplumun ve
bireyin karşılaştığı sorunlar araştırmacı ve
yapılandırmacı bir şekilde, hayata dair bir
tecrübe olarak işlenmelidir. Bu anlayışta
branşlar ve ezber yapılan derslerin yerini
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kişiler alır. Kişilikler dikkate alınır ve herkesin
hayatın farklı bir yanı olduğu kabul edilerek
farklı çözümler olabileceği kabul edilir.
Bu eğitim anlayışında okul bilgi veren değildir,
çünkü bilgi artık her yerdedir. Eğitim
yöntemleri ve modern hayatın çıkmazlarını
aktarmalıdır. Bunun için öğrencinin yalnızca
okulda değil hayat boyu öğrenen, öğretmenin
de bilgi veren değil rehberlik eden olması
gerekir. Öğretmenin ve öğrencinin sorun
çözmesi topluma garip gelecektir. Hemen
uyaralım, toplum öğrencinin kazanımlarını aile
içinde mahvedebilir. Bu yüzden eğitim
okuldan çıkarılıp toplumun geneline
yayılmalıdır.
"Gerçek hayatta ne işimize yarayacak"
dedi öğrenci. Uydurulmuş bir sınav tek
gerçekmiş gibi sunuluyordu. Öğrenci bunu
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yemedi, ama yemiş gibi yaptı. On iki yıl
aynı şeyi yapınca alıştı. Gerçekten zorunlu
koparılmıştı, kopuk oldu.
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28.

Toplumun Eğitimi

Eğitim hayata hazırlamalı, sorun çözmelidir.
Bizim gibi sonradan modernleşen toplumlarda
eğitim daha da önem kazanır.
Modernleşmede en başarısız toplum
olduğumuz için buraya dikkat kesilmelidir. Biz
modernleşmeyi ve batılılaşmayı ilk deneyen ve
bunu halen tamamlayamayan bir toplumuz.
Kültür değişmelerinde en önemli husus olan
eğitimi beceremediğimizi buradan
anlayabiliriz. Eğitimde başarısızlık da şekilcilik
ve göstermelik iş anlayışımızdan
kaynaklanmaktadır. Çocukların değil toplumun
eğitilmesi gerektiğinin farkına varmadığımız
için formalite halini alan okullar ile yerimizde
sayıyoruz.
Bizim gibi sonradan batılılaşan toplumlarda
toplumun eğitimi kritik önemdedir.
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Cumhuriyet döneminde başlatılan topyekun
eğitim yarım kalmış ve yozlaşmış bir toplum
ortaya çıkmıştır. Davranışların temellendiği
değerler sarsılmış ve toplum arada kalmıştır.
Böyle toplumlar zor bir hayat yaşar. İlkel
hukuk ile pozitif hukuk arasında bocalarken
statükoculuk yücelir. Değerlerin sömürüsü
başlar ki durumdan faydalanmak genel
temayül olur. Bu yüzden eğitim de dahil tüm
sorunlar arada kalmış değerler dizisi ile
çözülemez.
Yeni bir kafa gereklidir. Ne batının gösterişine,
ne de doğunun edilgenliğine kapılmayacak,
kendi ihtiyacına yönelik bir düşünce ortaya
koyacak yeni bir anlayış lazımdır. Bu anlayış
öncelikle eğitimin en büyük sorun olduğunu
göz önüne alacaktır. Ancak eğitimden kasıt
okul çocukları değil, toplumun genelidir.
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Toplum kendi kültürünü kazanamamış, geçmiş
ve gelecekle bağ kuramamış, başkasının
varlığına ilgi gösterememiştir. Hukuk bile göz
ardı edilmiştir ki bu durum yüz yıl önceki yıkık
devlette bile daha iyi haldedir.
Yirmi birinci yüzyılda aydınlanmayı geçirmiş
batı toplumları bile eğitimi okuldan çıkarıp
hayat boyu öğrenme haline getirmiş iken
bizdeki göstermelik eğitim ancak geri kalmaya
sebep olmaktadır. Eğitim verilmeden kendi
kendine aydınlanacak bir kuşak mevcuttur,
okulda bu kuşağın merakı ve aydınlanması
sınırlanmaktadır. Yanlış eğitim ile bilgiden
umut kesilmektedir. Halbuki okulun bir
danışmanlık hizmeti olması, isteyenin
sorunlarını çözebildiği ve yaş farkı
gözetmeksizin etkinlikler yaptığı bir merkez
halini alması gerekir.
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Şehirlerde birbirine yaklaştıkça yalnızlaşan,
doğadan ve kendinden kopan insan hayat
boyu öğrenme ile hayat bulacaktır. Etkinlik
merkezi olan, sorun çözen, herkesi davet eden
bir okul nefret edilen bir yer olmaktan çıkar ve
talep edilen bir yer haline gelir. Eğitimin artık
çocukları eğme yeri değil insanın bağlarını
kuvvetlendirme yeri olmasının zamanıdır. Bu
durum hem insanlığın hem de değerler
arasında kalmış mahcup ülkemizin çaresi
olacaktır.
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29.

Köprü Kurmak

İnsan köprü kurar. Engelleri köprü ile aşar ve
aslında kendisi de bir köprüdür. İnsan bedeni
evren ile bilgi arasında bir bağlantıdır. Maddi
varlığımız gıda dediğimiz organik enerjiden
alınmış, alemle bağımızı sağlamıştır. Beden bir
köprü gibi sonradan yapılan bir inşaattır, asıl
olay alemle bağ kurmaktır. Kimse kendi başına
yaşamamıştır, insanlık kendi başına değildir ki
kendi başına olmak yalnızca mecazi bir
söylemdir.
Biz maddenin bir araya gelmiş, anlaşmış ve
hareket etmeye karar vermiş haliyiz. Köprü
kurmayı önceden başarmışız. Köprünün
hikmetini canlı halimizde taşıyor, yalnız
modern insanla gölgeliyoruz. İnsanlığın doğal
ve sosyal hali köprünün zirvesi iken modern
insanın muradı bundan ayrılmaktır. Hayata
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dair her şeye düşman olan modernitenin
altında ezilen bağlarımız yok olmaktadır.
İnsan içindeki bağımız köprü gibidir, yapay
dursa da bağımız onunla sağlanmıştır. Canlılar
aleminde köprü olmayı artırmış ve bir kültür
meydana getirmişiz. Sonra bu hikmeti
kaybetmeye başlamışız. Sanki başkalaşmış
hayatımızın maliyetini öder gibi kötüsüne
doğru yola çıkmışız. Kötü dediğimiz ise
umutsuzlukla dolu bir gelecektir. İnsanın
birbirine bağlılığını ve sevgi köprüsünü akıllılık
saydığımız bencilliğin kullanımına sunmuşuz.
İnsanların bağını sömürmeyi modernlik
saymışız.
İnsanın dünyası bir kurgudur. Kurgunun
geçerliliği insanın aşırı sosyal ve birbirine bağlı
doğasından sağlanmaktadır. Hayvanlar bir
araya gelen organizmalar iken, insan birbirine
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değer veren üyelerdir. Birbirine değer vermek
ve bağlanmak tutumumuz daha sonra
zararımıza olmuştur. Çünkü insan toplumu
büyüdükçe kötü niyetli azınlığın bunu
sömürmesi artmıştır. Eskiden bir gruba
kötülük yapanlar şimdi bütün dünyaya bunu
yayabiliyorlar.
Bağlarımızı göz ardı edişimizi anlattığımız
Köprü yazı dizisi de burada sona ermektedir.
Zaten iyice sıkılmıştık. İnsana çarelerini
anlatmak çok sıkıcı, çünkü dinleyen
yok. İnsanlığı bağlarını koparıp yalnız kalırken
oyalamak ise revaçta. Hayatta başarılı olmak
istiyorsanız insanı oyalayın, gerçek bir heyecan
arıyorsanız gerçekleri yüzüne çarpın. Kavga
çıkacaktır, kavgadan korkmayın. Kendini
kandırmayı en büyük başarısı sayan bir
zavallıya karşı kazanınca da sevinmeyin.
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Kaybettiğinizde insanlık yok oluşa koşmaya
devam edecek demektir. Kazandığınızda çok
büyük bir günahın, insanlığın telafisi için
çabalamanız gerekecektir.
Bir köprü kurdular. köprüden az
miktarda kötülük de geçti. Kötüler
kötülük yapmaya, bilet kesmeye
başladı. İyiler sadece iyiliği bildiği için
bunlara karşılık veremiyordu. Köprüden
vazgeçmek de olmazdı. Sonra kötüler
kendi aralarında kavga ederken köprü
yıkıldı. Toplum böyle koptu, insanlık
ülkesi böyle parçalandı

