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TEfiEKKÜR

Ben kendim neyim? Ne yapm›fl›m? ‹flitti¤im ve gözlem-
ledi¤im her fleyi biriktirip kullanm›fl›m. Birbirinden
farkl› –cahil ve bilge, dâhi ve budala, genç ve yafll›– bin-
lerce birey, eserlerime ilham kayna¤› olmufl. Hepsi de
bana yetilerini ve varolufl biçimlerini sunmufllar. Ço¤u
zaman baflkalar›n›n ektiklerini biçmiflim. Eserlerim
kolektif bir varl›¤a ait ve Goethe imzas›n› tafl›yor.

Goethe*

Bu kitab›n içeri¤i, kolektif bilgi ve bilgeli¤imizi yans›t›r. Met-
nin her bir cümlesinde, orijinal yazarlar›n kimliklerini belirt-
mek için gereken hiçbir çabadan kaç›nmad›m. Ama onlar›n et-
kilerine hak ettikleri itibar› vermek kolay de¤il, çünkü konufl-
ma diline geçmifl baz› tabirler ve bir yerlerde okudu¤umu ya da
iflitti¤imi hat›rlay›p kayna¤›n› belirleyemedi¤im baz› deyifller
de, aslen onlara aittir. Edebi borçlar›m›n hepsi için burada te-
flekkür edemesem de, bunda yad›rganacak bir fley olmad›¤› ko-
nusunda Suzanne Langer’›n sözlerinde teselli buluyorum. Lan-
ger flöyle söylüyor: “Kaç›n›lmaz olarak, her düflünürün felsefi
fikirleri, okudu¤u her fleye oldu¤u kadar, iflitti¤i ya da gördü-
¤ü her fleye dayan›r. Dolay›s›yla bir eserde kullan›lan malzeme-
nin çok az› özgünse bile, bu durum yazar›n ö¤retilerine bir fley
kaybettirmez. Bilakis, eski bir entelektüel miras›n devaml›l›¤›-
n› kazand›r›r.”** ‹flte bu yüzden, bu kitapta söylenenlerin, bil-

* ‹sveçli bilim adam› Frederic Soret’le 17 fiubat 1832 tarihinde gerçekleflen orijinal söylefliden. 
Frederic Soret: Zehn Jahre Bei Goethe (Goethe’yle On Y›l), ed. Heinrich Hubert Houben 
(Leipzig: F. A. Brockhaus, 1929), s. 630.

**Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of Reason, Rite and Art, 3. bask› 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979, s. xv).
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ge erkek ve kad›nlardan baz›lar› ya da hepsi taraf›ndan yüzy›l-
lard›r üretilegelmifl fikirlerin bir alafl›m› oldu¤unu lütfen göz
önünde bulundurunuz.

Bu kitab›n ortaya ç›k›fl›n›, bir bir isimlerini sayabilece¤im
ola¤anüstü birkaç insana daha borçluyum: Vizyonu, teflviki ve
güveni benim için paha biçilmez olan fevkalade yetenekli edi-
törüm Sydny Miner’a özellikle müteflekkirim. Miner, kusursuz
beceri ve dirayetiyle, yay›n sürecinin her aflamas›na sab›rla ve
incelikle yol göstermifltir. Ayr›ca, projeyi heyecan ve ilgiyle
karfl›layan Victoria Meyer ve Aileen Boyle’a, nazik rehberli¤i
için Martin Schwartz’a, titiz düzeltileri için Susan Brown’a ve
Simon & Schuster’›n proje üstünde çal›flan tüm di¤er eleman-
lar›na teflekkürü borç bilirim. Temsilcim/avukat›m Ronald Ko-
necky’ye de bilgece tavsiyeleri ve benim ad›ma cömertçe sarf
etti¤i çabalar› için minnettar oldu¤umu belirtmek isterim.

Betty Meltzer’e, hiç bitmeyen entelektüel ilgisi, eme¤i, feda-
kârl›¤› ve emsalsiz yetkinli¤iyle sa¤lad›¤› edebi yard›mlardan
ötürü çok teflekkür ederim. Metnin haz›rlanmas›n› ilgilendiren
zorlu çal›flman›n tamam›nda ortaya koydu¤u yetenek, gayret
ve nezaketten dolay› Hilda Cuesta’ya ve birçok zorlu ve kar-
mafl›k sekretaryay› ve idari iflleri ayn› yetkinlik ve hevesle yü-
rüten Josephine Costa’ya minnet borçluyum. Çok yararl› yo-
rumlar› ve sab›rla sa¤lad›¤› destek için, kar›m Sylvia’ya da
teflekkür etmek isterim.
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ÖNSÖZ

“Mutlu musun?”
Y›llanm›fl bir meslektafl ve dostuma geçenlerde bu soruyu

sordum. Geçmiflte ayn› soruyu yöneltmifl oldu¤um baflka bir-
çok kifli gibi, ondan da yan›t olarak basit bir “hay›r” de¤il,
flartl› bir “evet” bekliyordum.

Kay›ts›z bir tav›rla, “Dünyada neler olup bitti¤i düflünülür-
se, san›r›m her insan›n olabilece¤i kadar mutluyum,” diye ya-
n›tlad›.

“Ya geçmiflte?” 
Tereddüt etti¤i her halinden belliydi.
“Eh, iyi bir iflim var, biliyorsun – gerçi biraz daha fazla pa-

ra kazansayd›m fena olmazd›; harika bir eflim var – gerçi bana
biraz daha vakit ay›rabilirdi; harika çocuklar›m var – gerçi bi-
raz daha düflünceli olabilirlerdi; sa¤l›¤›m yerinde – gerçi mig-
ren a¤r›lar›, mide ekflimeleri ve di¤er birkaç gündelik s›k›nt›m
da olmasa daha iyi olurdu.”

“Ne gibi s›k›nt›lar?”
“Mesela annem – onunkine yaflamak denmez: Çok yafll›,

çok hasta, çok huysuz ve do¤rusunu istersen, çok pahal›ya mal
oluyor; ve mesela flu ‘eski evim’ – dertleri hiç bitmiyor, ha da-
m› ak›yor, ha havaland›rmas› bozuluyor; ha hizmetçi kay›pla-
ra kar›fl›yor, ha tamircilerin yapt›¤› iflten hay›r gelmiyor. Her
fley yolunda gitse, h›rs›z alarm› kendili¤inden çalmaya bafll›-
yor. Söyletme beni flimdi...” dedi sinirli bir sesle.

“O halde asl›nda mutlu de¤ilsin sen!”
“Eh, mutluluktan ne anlad›¤›na ba¤l›.”
Evet, mutluluktan ne anl›yoruz? Bafl›m›za gelen –önemli ya

da önemsiz– aksilikler karfl›s›nda y›lg›nl›¤a düfltü¤ümüzde,
“mutlu” olmak flöyle dursun, yaflamaya devam etmeyi bile na-

I
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s›l beceriyoruz? Yaflad›¤›m›z –yapay ya da do¤al– felaketleri
psikolojik bak›mdan nas›l atlat›yoruz? Bir sevdi¤imizi kaybet-
tikten, ciddi hastal›klarla karfl›laflt›ktan ve ölümle burun buru-
na geldikten sonra, nas›l oluyor da hâlâ hayatta anlam ve mut-
luluk buluyoruz? Tüm bu sorular›n cevab›, yetiflkin, ruhlu ve
maneviyatç› bir kifli olmakta yatar.

Frans›z romanc› André Malraux, günah ç›kartan insanlar›n
itiraflar›n› ony›llarca dinleyen ve insan›n do¤as› hakk›nda ö¤-
rendiklerini iki cümleyle özetleyiveren bir taflra rahibini anla-
t›r: “Birincisi, insanlar düflünüldü¤ünden çok daha mutsuzdur-
lar ... ve ikincisi, yetiflkin insan diye bir fley yoktur.” Bu iki
gözlem tek ve ayn› olmamakla birlikte, birbiriyle yak›ndan ilifl-
kilidir: Yetiflkinli¤e erememifl insanlar ruhlar›n› ve maneviyat-
lar›n› gelifltiremezler, ve dolay›s›yla mutsuzlu¤a kronik olarak
yatk›n kal›rlar.

Hepimizin fliddetle arzulad›¤›m›z mutluluk, kay›p çocuk-
luk cennetimizle –kendimizi her fleye kadir, her hakka sahip ve
ölümsüz hissetti¤imiz zamanlarla– ço¤unlukla ba¤lant›l› bir
duygudur. Oysa yetiflkinlikteki mutluluk, gerçekçilik, karfl›l›k-
l›l›k ve kiflinin ölümlülü¤üyle bar›fl›n› gerektirir. Ba¤›fllay›c›l›k,
hoflgörü, sab›r, cömertlik ve flefkat duygular›n›n gelifliminden
do¤ar. Bu tan›m yetiflkinlikten ziyade “azizli¤i” ça¤r›flt›r›yor
olabilir, çünkü Scott Peck’in sözleriyle, “manevi geliflim yolun-
daki ilk ad›m, yetiflkin olmakt›r”.

‹nsanlar mutlulu¤u hiç olmad›k yerlerde ararlar. Mal
mülk, para ve iktidar elde ederler ve kimi zaman, terapi, ana-
liz, hatta ilaçla tedavi yollar›na baflvururlar. Geçmiflteki ve
flimdiki çat›flmalar›n› çözümlemeye, içgörü ve empati gelifltir-
meye, patolojik zincirlerini k›rmaya, içlerindeki çocu¤u ba¤›r-
lar›na basmaya ve d›fllar›ndaki yetiflkini yeniden flekillendirme-
ye çal›fl›rlar. ‹lham veren seminerlere kat›l›rlar, hayat›n anlam›-
n› ve laik maneviyat› konu alan birtak›m kiflisel geliflim kitap-
lar› okurlar. Ama mum ›fl›¤›nda yenen yemekler, arma¤anlar
ve içtenlikli iletiflimler, ancak bir dereceye kadar tatmin eder.

II
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Kimileri dinin yap›s›nda teselli bulmaya çal›fl›rlar. Di¤erleriyse,
ritüellere, spesifik formüllere, tekrarc› vaazlara ve maneviyat-
ç›l›¤›n harfiyen yorumuna tahammül gösteremezler. Baz›lar›
kendilerini Budac›l›k gibi dünya görüfllerine adarlarken, di¤er-
leri bu tür pratiklerin kültürleriyle ve dinsel altyap›lar›yla
uyuflmad›¤› düflüncesiyle onlardan geri dururlar. Yine de, tüm
bu giriflimlerde u¤ran›lan her baflar›s›zl›k, geçici de olsa, göre-
celi bir baflar› say›l›r, çünkü her giriflim bir di¤erinin kap›s›n›
açar: Aray›fl›n kendisi umut üretir.

Mamafih, tatmin bulamayanlar daima bir fleyin eksikli¤ini
hissederler; kolayca dile getiremedikleri bir “fley”i ellerinden
kaç›r›r dururlar. Emin olamasalar da, bu “fley”in kötü tan›m-
lanm›fl bir mutlulukla alakal› oldu¤undan flüphelenirler. Ha-
yatlar› boyunca eski ve Yeni Ça¤ felsefelerini irdeler, varolufl-
çu bir boflluk ve kötümserlik ile deneysel doldurufllar aras›nda
bocalarlar. Evlenir, boflan›r, aflk maceralar› yaflarlar, uyuflturu-
cuyu ve alkolü denerler, yapt›klar› iflleri, yaflad›klar› kentleri
de¤ifltirirler.

Her bir de¤ifliklikle birlikte, o müphem mutsuzlu¤un ve hu-
zursuzlu¤un geçici olarak azal›r gibi oldu¤unu, ama iç kemi-
ren, sanc›l› bir hoflnutsuzlu¤un her zaman geri döndü¤ünü gö-
rürler. Bu insanlar aras›nda, terapistler, din adamlar› ve düflü-
nürler de vard›r. U¤rafllar›n›n kendilerini biraz olsun rahatlat-
mad›¤› gerçe¤i, onlar› daha da derinden sarsar. Bu müphem ra-
hats›zl›k, hiçbir spesifik gruba mahsus de¤ildir. Dostlar›mdan,
ö¤rencilerimden, hastalar›mdan ve tan›d›klar›mdan ço¤u, içle-
rini bana her döktüklerinde, benzer hislere de¤inmeye çal›fl›r-
lar. Bu yoldan kendim de geçmifl oldu¤umdan, onlar›n neden
bahsettiklerini gayet iyi anlar›m.

Herkesin arzulamakta oldu¤u o “fley”, ola¤an ve geçici
mutluluktan ziyade, ola¤anüstü ve kal›c›, keyifli bir huzurdur.
Psikolojik bir ifadeyle, ruhlu ve manevi bir varl›¤a demir at-
m›fl, tam bir yetiflkinlik halidir. Bu ruh halinin kap›s›n› ancak
hem ruhu hem de maneviyat› içeren birleflik bir anahtar açabi-

III
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lir. Bu anahtar, ruhu sevgi vas›tas›yla içerir: baflkalar›n› sev-
mek, çal›flmay› sevmek ve ait olmay› sevmek. Maneviyat› ise
inanç vas›tas›yla içerir: kutsala inanmak, birli¤e inanmak ve
dönüflüme inanmak. Hepsi de Tanr›’ya inançta ve Tanr› sevgi-
sinde zirveye ulafl›r.

Mutlulu¤un kolay ya da kestirme bir yolu yoktur, yaln›zca
ona do¤ru giden yavafl ve çetin bir yol vard›r. Bu yolun bir so-
nu ya da var›fl çizgisi de yoktur, yaln›zca bir bafllama noktas›
vard›r. Keyifli huzuru ararken, bafllayabilece¤iniz tek bir nok-
ta yoktur. fiu anda bulundu¤unuz nokta, bafllamak için en ide-
al yerdir.

IV
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BAfiKALARINI SEVMEK

KEND‹N‹ SEVMEK BAfiKALARINI SEVMEKTEN ÖNCE GEL‹R

Yirmi sekiz yafl›nda, ak›ll›, güzel, baflar›l› bir aktris olan Lisa
ofisime girdi¤inde, iri yeflil gözlerini yüzüme dikip a¤lamaya
bafllad›. Onu bu kadar periflan eden fleyin ne olabilece¤ini me-
rak ettim. Al›flverifl yapt›¤›m süpermarketin ödeme kasalar›n-
da düzenli olarak sergilenen bulvar gazeteleri sayesinde, onun
hakk›nda çarp›t›lm›fl da olsa birkaç bilgi sahibiydim. Söz geçi-
remedi¤i h›çk›r›klar› aras›nda, bana çok mutsuz oldu¤unu söy-
leyebildi – hep kendisini de¤ifltirmek isteyen erkekler seçmek-
ten, onu bir avuç alayc› yazar›n a¤›zlar›na sak›z eden kariye-
rinden, ald›kça alan ve hiç tatmin olmayan ailesinden yana
mutsuzdu. Ama as›l önemlisi, bana flöyle dedi: “Oldu¤um ki-
fliden ve flu anki halimden memnun de¤ilim. Ben hiç do¤mam›fl
olmal›yd›m, ya da bir insan olarak de¤il, belki bir kedi olarak
do¤mal›yd›m. Bundan sonraki yaflam›mda bunu hedefleyece-
¤im. Kedim ve ben kusursuz bir uyum içindeyiz. Kedim benden
flikâyetçi olmayan tek kifli sanki, keza benim de ondan flikâye-
tim yok. Terapistim bile, içimin derinliklerinde bir sürtü¤ün
sakl› oldu¤unu ve afl›r› narsisist k›r›lganl›¤›m›n bundan kay-
nakland›¤›n› düflünüyor. Art›k yaflamak istemiyorum. Belki de
yaflamay› hak etmiyorum, çünkü ben çok kötü bir insan›m.
Her zaman tahammülsüz, her zaman k›zg›n, her zaman buna-
l›mday›m. Benim gibi biriyle yaflamay› kim neden istesin? Be-
nim gibi biri yaflasa ne olur, yaflamasa ne olur? Beni televizyon
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