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Benim sende 

Doğmak bir örselenmeye uğra-
maktır. Ana rahmine gömülmüş, 
emniyet içindeki varlık birdenbire 
hayatla karşılaşır. Doğum bu yüz-
den, o huzur ve emniyetten kopuşu 
simgeler. Büyüdükçe yalnızlaşırız. 
Büyümek, kişinin kendi ayakları 
üzerinde durması demektir; kendi-
sine güvenmek, ayrılığa ve bir başı-
nalığa katlanmak demektir. Büyü-
dükçe, insanlar arasındaki sınırları 
ayrımsamaya başlarız: Ben nerede 
bitiyorum, o nerede başlıyor? Çocuk 
büyüdükçe yalnızlığının farkına va-
rır, anne babasının bir uzantısı değil 
de onlardan apayrı bir varlık olduğu-
nu acıyla fark eder. Bireysel eylemin 
imkân ve sorumluluklarıyla yüzleş-
mek, korkuyla yüzleşmek demektir. 
Dünya karşısında çaresiz ve güçsüz 
kalma ihtimali her zaman mevcut-
tur. Bir sabah, dilini anlamadığınız 
ve simgelerini çözemediğiniz insan-
ların yaşadığı bir şehirde uyanmak 
gibidir bu. Başınız sıkıştığında, bir 
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belaya uğradığınızda kimden ve nasıl yardım isteyeceksiniz? 
İşte, evde olmak o yüzden çok güzeldir. Eve aşinasınız, orada 
sizi şaşırtan, kaygılandıran bir şey yok. İnsan büyüdükçe 
yalnızlaşır. Diğer insanlarla olan münasebetlerimiz, birleşme 
ve ayrılma tahterevallisinde bir denge, bir kıvam bulmak 
zorundadır.

“Başlangıçta ilişki vardı” diyor Martin Buber. Hemcinsle-
riyle ilişki kurma arzusu, insanın içsel ve ‘verili’ bir özlemidir. 
“Ana rahminde herkes bilir ki kâinatın bir parçasıdır o; oysa 
doğumla bunu unutur.” Çocuk temasa muhtaçtır; önce 
dokunsal, sonra sözel temasa. ‘Ben’i bilmez çocuk, dünyayı 
bir ilişki olmaksızın anlamlandıramaz.

İki tür ilişki kurar insan Buber’e göre: ben-sen ve ben-o. 
Ben-o bir kişi ve bir alet arasındaki ilişkidir, işlevseldir, özne 
ve nesne arasında, karşılıklılık göstermeyen ilişkidir. Oysa 
ben-sen ilişkisi tarafların birbirini tam olarak yaşantıladık-
ları karşılıklı bir ilişkidir. Burada ‘öteki’yle ilişki kuran ben 
yoktur, ben göze çarpmaz; yalnızca ben ve sen vardır. ‘Ben’i 
biçimlendiren, ilişkinin ta kendisidir. Her bir senle ve iliş-
kinin her bir anında yeni bir ben oluşur. O söz konusu 
olduğunda (bu bir alet ya da alet derekesine düşürülen bir 
kişidir) uzaktan bakabilir ben; onu inceleyebilir, kategori-
ze edebilir, yargılayabilir, şeylerin düzeninde onu bir yere 
oturtabilir. Oysa ben-sen ilişkisi benim varlığı tam olarak 
tattığım bir ilişkidir. Bir hesapla, önyargıyla kurmam bu 
ilişkiyi. Seni dinlerim, sana kalbimi açarım ve böylece var-
lığımı, benliğimi anlamlandırırım. 

Bir cemaate, bir dünya görüşüne, bir dine, bir aileye, 
bir ülkeye ait olmayı hepimiz isteriz. Modernite tecrübesi 
bireysel özgürlüğü, yani kişinin kendi hayatını ve kimliğini 
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özgürce yaşayabilmesini temel düsturlarından biri olarak 
vazetse de ait olma duygusunun önüne geçemez. Aidiyetin 
bize sağladığı emniyeti ikame edebileceğimiz ne vardır ki 
şunun şurasında? Aidiyet sadece belirli bir topluluğa üye 
olma duygusu değildir; o, kendine mahsus bir anlama ve 
anlaşılma duygusudur. Aynı lisanı konuştuğum insanların 
arasında rahat ve huzur içinde olmamdan daha tabii ne ola-
bilir? Ait olduğum topluluk dünyayı benim anlayabileceğim 
şekilde anlamlandırır ve benim sözlerimi, onun ötesinde, o 
sözlerle neyi kastettiğimi anlar. Bu beni rahatlatır. Çünkü, 
dünyayı anlamlandırma biçimim ait olduğum topluluk ta-
rafından onaylanmaktadır. Yalnız ve biçare değilim, benim 
gibi düşünenler olduğuna göre, yanılma ihtimalim de az. 
Üstelik bu dünyada en çok ihtiyaç duyduğum şeyi gerçek-
leştiriyorum, diğer insanlarla ilişki kuruyorum, yaşadığımı, 
var olduğumu onaylatıyorum.

Hepimiz içinde yaşadığımız dünyada ben-sen ilişkisi 
kurmak, sahici ve sağlam insan ilişkileri geliştirmek isteriz. 
Yani, ait olduğumuz, kendimizi ait hissettiğimiz yeri sevmek 
ihtiyacı duyarız.

Türkiye’de görünür siyaset, aidiyet sorununa verilen 
cevaplar etrafında cereyan ediyor. Bu toplumun yüzyıllar 
boyunca emniyet duygusunu devşirdiği, gerçek bir ben-sen 
ilişkisi üretmiş bir gelenek mi aidiyet ihtiyacımıza cevap ve-
recek, yoksa toplumda estirilen kutuplaşmalardan anlaşıldığı 
kadarıyla ben-o ilişkisini benimseyen modernist temayüller 
mi? Hangi aidiyet etrafında toplanırsak sahici insan ilişkileri 
geliştirebiliriz?

Diyalog, karşımızdakine kendimizi bütün kalbimizle 
açmaktır. Tekemmül etmiş sevgi iki insanı birleştirir, ama 
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onlar yine de iki ayrı insan olarak kalmaya devam ederler. 
Bugün yaşadığımız ülkenin kimi insanları birbirine sağır 
gibi duruyor, her toplumsal kesim kendisine göre bir ‘öte-
ki’ tanımlıyorsa, müsamahanın toprağına yabancılaşmışız 
demektir.

Buber’in kastettiği anlamda bir ben-sen ilişkisini toplu-
mumuzu kamplara ayırarak, bir toplumsal kesimi kendimize 
düşman ilan ederek yakalayamayacağımız açıktır. Bu top-
lumu yüzyıllardır bir arada tutan değerleri aidiyet sorusu-
na verilen cevap şıklarından kazımak mümkün değildir ve 
böylesi bir teşebbüs maşeri vicdanı yaralar.

Evimizde kendimizi mutlu hissetmeye mecburuz. Basın-
yayın organlarından üzerimize sıçratılan sahte aidiyetler 
(bir futbol takımı taraftarlığı vb.) içimizdeki derin yarayı 
iyileştirmiyor: Birbirimize hoşça bakabileceğimiz daha güçlü 
ve sahih bir aidiyete ihtiyacımız var.

Benim sende dirileceğim, senin bende dirileceğin bir 
aidiyete...



de senin sesin 

dersin?

Şilili bilge biyolog Humberto 
Maturana şöyle diyor: “Bir insan 
diğerine hakikatin ne olduğunu söy-
lediğinde gerçekte yaptığı şey, itaat 
talep etmektir. Yani gerçek hakkında 
ayrıcalıklı bir fikre sahip olduğunu 
iddia eder.”

Bu cümlelerden, ‘işitme engelli’ 
ülkemiz Türkiye’nin büyük hasta-
lıklarına varmak mümkün. Kendisi 
dışındaki bütün görüşleri yok sa-
yan ve onları kesinlikle işitmeyen, 
karşısındakinin düşüncesine değer 
vermeyen, kendisinin hakikatin tek 
temsilcisi olduğunu iddia eden te-
kilci düşünce, diğer bütün meşrep 
ve inanma biçimlerinden sadece 
ve sadece itaat istiyor. “Sus ve beni 
dinle, hakikat bende dile geliyor” 
diyenlere inat, bugünlerde sohbet 
ve diyaloğun diriltilmesi çok önemli. 

David Bohm, ünlü bir kuantum 
fizikçisi ve düşünür. Dilimize de ka-
zandırılan Birlikte Düşünmek: Diya-
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log adlı kitabında insanların birbirlerini, yaşadıkları evreni ve 
‘öteki’ni nasıl daha iyi anlayabileceği üzerinde kafa yoruyor. 
Bohm’a göre, diyalog için her şeyden önce insanların bir-
birlerini tanımaları, birbirlerine güvenmeleri ve paylaşıma 
dair bir sistem kurabilmeleri gerekiyor. Diyalog için yola 
koyulan insanların belirli bir amacı olması gerekmez, bu 
grubun hemen uygulamaya konulacak bir sonucu olması da 
istenmez. Bunun için Bohm bir örnek veriyor: “Bir zamanlar, 
Kuzey Amerikalı bir kabileyle uzun süre yaşamış olan bir 
antropolog vardı. Bahsi geçen kabile elli kişilik küçük bir 
topluluktu... Zaman zaman halka şeklinde toplanmaktaydı. 
Bu grup sadece konuşuyordu; öylesine ve uzun uzun. Bir 
karara varmak yoktu, bir lider de. Kim isterse katılabilir-
di. Belki yaşlı bilgeler biraz daha dikkatle dinlenmekteydi 
ama, herkes konuşmakta serbestti. Artık dağılmak gerektiği 
anlaşılıncaya dek sohbet devam eder, sonra da biterdi. Bun-
dan sonra da birbirlerini çok iyi tanıdıkları için, herkes ne 
yapması gerektiğini bilir ve onu yapardı.” 

Tartışma veya müzakere gibi kavramlar diyaloğun yerini 
tutmuyor. İnsanların sağlıklı bir diyalog için önce önka-
bullerini askıya almaları gerekli. Diyalog halkası içinde; 
görüşlerini beğenmediğim, kendi varlığım için tehdit edici 
saydığım diğer insana karşı düşüncelerimi öfkeyle ifade et-
miyorum, dahası ona için için küfretmeyi de bırakıyorum. 
Onunla kendimi aynı gemide hayal ediyorum. Bir varlık 
ve yokluk savaşı varsa eğer, birlikte var ya da yok olacağız. 
Hepimiz birbirimiz için bir aynayız, kimse ötekinden dü-
şüncelerini değiştirmesini talep etmiyor. Sadece kendimizi 
en iyi şekilde anlatmanın ve diğerini de en iyi şekilde anla-
manın derdindeyiz. 
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Bazen insanların mutlak saydığı değerler, diyalog önünde 
engel teşkil eder. “Bu ülkenin önceliklerini ve değişmezlerini 
ben tanımlarım” diyen birisiyle nasıl diyalog kuracaksınız 
değil mi? Konuşmayı sürdürmek gerek. Ancak anlama ve 
dinleme çabasıdır ki, mutlak olarak tanımlanan mecburi-
yetlerin belki de o kadar mutlak olmadığı hissini doğurur. 
Ancak birbirimizi sabırla dinleyerek, yıkıcı ve kesin inanç-
lardan uzaklaşabilir, derdimizin ötekini yok etmek değil, 
onunla birlikte var olmak olduğunu fark ederiz.

Diyalog, ‘ikna odaları’ kurmak değildir. Diğer insanlara 
yoğun bir anlama çabası içinde yaklaşmakla, onların dü-
şüncelerini anlamakla, o düşünceleri kendi düşüncelerimiz 
haline getiririz. Sevdiğimiz, insan olarak yakın bulduğumuz 
birinin düşüncelerinin bizi yok etmeye matuf olabileceğini 
düşünmeyiz. 

Yaşadığımız ülkede sohbet halkalarının diriltilmesi ge-
rekiyor. Önyargıları vestiyerde bırakarak, vicdanın yol gös-
tericiliğinde uzun bir konuşma başlatmamız lazım. Oysa 
ülkemizde bir kör dövüşüdür gidiyor. Bürokrasi halkın 
değişim taleplerini görmezden geliyor ve ‘Tek Hakikat’in 
yeryüzündeki gölgesi gibi davranıyor. İtaat devri bitti. Za-
man diyalog zamanı. Ötekinin sesinin de senin sesin kadar 
değerli şeyler söyleyebileceğini teslim etmen gerek.

Sevgili buyurgan ses, belki de sen yanılıyorsundur. Biraz 
konuşmaya ne dersin?



Sohbet, kendi hikâyemi başkası-
na ve başkasıyla anlatmam demektir. 
Ancak beni işitecek bir insanın var-
lığıyla sohbet mümkün olur. Sohbet 
yoluyla iç dünyalarımızı birbirimize 
açarız. Anlatmak ve dinlemek yo-
luyla canlı olmanın, insan olmanın 
nasıl bir şey olduğunu kavrarız. 

İnsan, ötekinin yüzünü arayan 
bir varlık. Bir başkasında yankı-
lanmak isteyen, içinin ışıklarını bir 
başkasının içine düşürmek isteyen 
bir varlık. Sohbetimizin şekli ve 
enerjisi, onun içinde taşıdığı kuv-
vet, hikâyemi kiminle paylaştığıma 
ve içinde bulunduğum zamana göre 
değişir. Samimi insanların konuşma-
sı, planlanmış olmaması ve ucunun 
nereye varacağının bilinmemesiyle 
üretken bir süreçtir. Yunus’un “Her 
dem yeniden doğarız/ Bizden kim 
usanası” dediği gibi, sohbet her dem 
tazelenir, her dem yeni yollar, yeni 
bakma ve duyma biçimleri üretir. 
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Gerçek bir konuşma için yüz yüze bakmak, bedenlerin ya-
kınlığı gerekir. Sözler ancak yüz ve beden ifadeleriyle gerçek 
anlamına kavuşur. Bedensel temas yakınlığın temelidir, ancak 
konuşma bu yakınlığın ötesine taşar. Sohbet, konuşmadan 
farklıdır. O dünyayı yeni bir biçimde görmemizi sağlar.

Gerçek bir sohbet; ırk, sınıf, cinsiyet, kültür veya din-
den bağımsız olarak herkese eşit davranılan evrensel adalet 
anlayışından ve bir saygı etiğinden yola çıkar. Herkesin 
sözünün önemli sayıldığı, söz söyleme kudretinin kimseden 
esirgenmediği, herkesin gönlündekini dillendirebildiği bir 
ortam, sohbeti mümkün kılar. Yeni tanışmalar ve yeni bakma 
biçimleri, geçmiş yargıları silkeleyerek bize daha olgunlaş-
mış bir dünyanın kapılarını aralar. Sohbet arkadaşlarımız 
sıkıcı rutinlerden, bildik düşünce kalıplarından, basmakalıp 
yargılardan kaçmak için bize cesaret ve ilham veren kişiler 
olduğunda dünya bir gül bahçesi olur.

Evini yabancı olduğu kişiye açabilen, sofrasına insan 
buyur edebilenler konuksever kimselerdir. İnsanlar tuhaf 
görüşlere, daha önce hiç duymadıkları kanaatlere, onlara 
tamamen yabancı görünen geleneklere de konukseverlik 
gösterebilir. Bu şekilde, bilinmeyenle etkileşim, kendi hakkı-
mızdaki görüşümüzü de bir ölçüde değiştirir. Hep söylendiği 
gibi, kişi bilmediğinin düşmanıdır ve bilmek, bize dostluğun 
cennet kokusunu vaat eder.

Şefkatli anne babalar, çocuklukta ve gençlikte edinilen 
dostlar, yetişkinlik çağında kurulan yakın ilişkiler, hep bize 
zorluklara katlanmak için omuz verir. Eğer çocukluğumuzda 
yoğun bir ana baba sevgisini yaşayacak kadar şanslı olamadıy-
sak, bu erken kayıpları daha sonra telafi edebiliriz. İnsanın 
bir başkasında kendisini yankılama, bir başkası tarafından 
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sevilip onaylanma ihtiyacı ömür boyu sürer. Olumsuz ço-
cukluk yaşantıları, ergen ve erişkin hayatındaki besleyici 
ilişkilerle giderilebilir. Bir çalışma, ahbaplık etme tarzında 
aktif sosyal desteğin kronik depresyon yaşayan kadınların 
iyileşmesinde ilaçlar kadar etkili olduğunu gösteriyor. 

Coşku, ilgi, sevgi, rıza gibi olumlu duygular duygusal 
mukavemeti arttırıyor. Olumlu duygular hem kişileri zor-
luklara karşı kalkan olarak koruyor, hem de zorluklarla başa 
çıkmayı kolaylaştırıyor. Olumlu duygular yaşayan insanların 
zihinleri daha işlek oluyor ve sorun çözme yetenekleri artıyor. 
Geniş ve kuvvetli sosyal destek ağına sahip insanların beden 
ve ruh sağlıklarının daha iyi olduğunu, bu kişilerde daha 
az depresyon görüldüğünü biliyoruz. Sosyal desteği yüksek 
insanlar, daha etkili stratejiler geliştiriyorlar. Bu kişiler, çevre-
den daha çok sosyal destek almaya hazır ve olayları denetim 
altına alma yolunda daha gayretliler. Yani sohbet, dostluk 
ve yârenlik insanı daha mukavim, daha dirençli, kötülükleri 
alt etme konusunda daha iyimser kılıyor. 

Sohbet bize bir anlam atmosferi sunar. Orada soluk alıp 
veririz. Sohbeti diri tutan paylaşılan anlamdır. Sohbet bir 
başkasının yüzünde kendi maceramı okuyabilmemdir ve 
bana bu dünyada yalnız olmadığımı öğretir. Benliklerimiz 
sohbet olmaksızın bitmemiş ve tamamlanmamıştır. Sohbet 
ederek sadece karşımızdakini değil kendimizi de anlarız. 
Sohbet bize kendimiz olma imkânı verir. Uzun yıllar evvel 
Bakhtin diye bir adam, “Tek bir ses hiçbir şeyi çözmez, 
hiçbir sonuca ulaşmaz” demişti, “hayat ve varlık için asgari 
olan, iki sestir.”



Modern insan mutluluğu arıyor. 
Bu arayışın göstergelerinden biri 
de kitapçı raflarında çoğalan kişisel 
gelişim kitapları. Bunlara ilaveten 
dolaşıma giren alternatif terapiler, 
bitkisel ürünler, bazı sahte manevi 
sistemler de cabası. Bu çözümlerin 
pek çoğu denenmemiş ve asla de-
nenemeyecek yöntemlerden olu-
şuyor. Bunların bir kısmı zararsız, 
plasebo etkisiyle yarar sağlayabilen 
yöntemler olduğu gibi, istismar ve 
şarlatanlığın tabiri caizse dibini bu-
lan yöntemler de var. Bu kitap ve 
yöntemler insanlarda gerçekçi ol-
mayan beklentiler uyandırıyor. Pek 
çoğu da süper kadın veya erkekler 
olabileceğimizi, hiç sorunsuz, bütü-
nüyle mutlu, sınırsız servet ve enerji 
içinde bir hayatımızın olabileceğini 
telkin ediyor.

Bu kitapların arka kapak yazıla-
rını okumak bile kendimizi yetersiz 
hissettirebilir. Onları okuduğumuz 



ke
m

al
 s

ay
ar

20

halde, hayat günübirlik benliklerimiz, tekdüze ritmimiz ve 
sınırlı enerjimizle devam ediyorsa ne yapacağız? O zaman, 
yanlışlık kimde: Bizde mi, kitaplarda mı? Bu kitapların yaz-
madığı gizli önerme şudur: Mutlu değilseniz suç sizindir! 
Nedense, hayat yolunun iniş çıkışlarıyla pek engebeli ol-
duğundan, elde ettiğimiz şeylere karşılık bazı şeyleri feda 
etmemiz gerektiğinden bahsetmezler.

Hepimizin içinde bir yerlerde ‘mutlu olmanın bir yolu 
var’ diyen bir peri masalı saklı. İş, bu alternatif terapilere 
gelince tuhaf bir biçimde saf insanlar oluveriyoruz. Piyango-
dan büyük ikramiyenin bir kişiye çıkma ihtimalinin düşük 
olduğunu biliyoruz, ama söz konusu kişi bizsek belki bu 
değişebilir, değil mi? Sonsuz saadeti yakalamak zor iş, ama 
belki de bu kitaplar, bu alternatif tedaviler bende işe yarar, 
ne dersiniz? Bu mantıkdışı iyimserlik, zaten pazarlama mü-
dürünün de gördüğü rüyadır.

Mutluluk formülü satan kitap ve sözümona terapiler iki 
önermeye yaslanır: Kişisel mutluluk arttırılabilir ve yine 
kişisel mutluluk insanların istediği şeydir. İnsanın uzun 
ve zahmetli bir süreçle, kendisindeki eksiklik ve kusurlarla 
yüzleşerek, hayatın içinde öğrenerek edindiği bilgiyi, bu 
kitaplar hap şeklinde yutturmak ister. Oysa mutluluk dediği-
miz his öyle kolaycı formüllere, basit haplara gelmez. Onun 
fethedilmesi gerekir; uğruna ter akıtılması, çaba harcanması 
gerekir. Hayat, bitmek bilmez bir çabadır. Her bitki bir yo-
lunu bulup ayağa kalkar, doğrulur. İnsan, eğer hayatından 
bir ışık yayılıyorsa, başarmıştır.

Materyalizm maddî olana ilişkin tatminsizlik hissini nasıl 
besliyorsa, sürekli mutluluğun peşinden koşmak da ona 
ulaşmayı güçleştirebilir. Mutluluk için asgarî olarak ihtiyaç 
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duyduğumuz bir şey var: Bütün kalbimizle ‘şimdi ve bu-
rada’ olmak ve arzunun, hırs ve tamahkârlığın dikkatimizi 
çelmesine izin vermemek... Kimileri buna akış diyor. O akış 
anlarında kişi, zamanın adeta donduğunu hisseder. Hayata 
bütün kalbi ve ruhuyla katılan, yaptıklarını büyük bir şevkle 
yapan insanlar, akış hissini sık yaşar. Mutluluk, biraz da 
biz başka şeylerle meşgulken adeta yolda bulduğumuz bir 
duygu halidir.

Bir makine düşünün, istendiğinde bütün arzu edilebilir 
yaşantıları size sunacak. Kaç kişi kullanırdı bu makineyi?

Uğruna çaba harcayarak elde ettiğimiz şeyler bizi daha 
çok tatmin eder. Faulkner’ın ünlü Nobel konuşmasında 
söylediği gibi: ıstırap ve ter. Bir amaç uğruna çekilen çile, 
menzile vardığımızda hayatımızı anlam duygusuyla dona-
tır. Hayatımızda hayal kırıklığı ve başarısızlık olabileceğini 
kabul ederek yola çıktığımızda, başarı bize daha derin bir 
tatmin sağlar.

Mutluluğun bir anlamının olması için, mutsuzluğun da 
olması gerek. Cesur Yeni Dünya’da Aldous Huxley her şeyin 
kolaydan tatmin edildiği bir dünya resmi çizer. Bu dünyada 
evrensel mutluluk, dikkatin hakikat ve güzellikten rahatlığa 
kaydırılmasıyla elde edilmiştir. Sanat ve bilim artık mümkün 
değildir, zira onlar beceri, gayret ve hayal kırıklığı içermek-
tedir. “Ben rahat istemiyorum. Ben Tanrı’yı istiyorum, şiiri 
istiyorum, gerçek tehlike istiyorum, özgürlük istiyorum, 
iyilik istiyorum, günah istiyorum” der isyancı. “Aslında sen 
mutsuz olma hakkını geri istiyorsun” der kontrol eden. Mut-
suz olma hakkıdır ki, bize gerçek manada mutluluğu verir.

Bir yol daha var. O da bu fare yarışından çekilmek. Daha 
az tüketmek, daha az istemek, küçük şeylerle yetinmeyi 
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