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Ba#larken

Çocuklu#umun en güzel yazlarını geç!rd!#!m 1600 rakımlı 
köyümüzde her sabah muhte%em b!r manzaraya uyanırdım. 
Odamın penceres!nden uzun uzun kar%ı tepelere bakar ve 
burada ya%ayan !nsanların köyler!n!n manzarasından bah-
setmemeler!ne veya ben!m sürekl! hayranlıkla seyrett!#!m o 
da#lara dönüp bakmamalarına hayret ederd!m. Sonraları ö#-
rend!m k! !nsan kend!s!ne en çok ver!len!, ne kadar de#erl! 
olursa olsun, pek az takd!r eder. N!metlerle ku%atılmı%tır ama 
daha çok ula%amadıklarına odaklanır. Tadıp sermest olmak 
varken tadamadıkları !ç!n mutsuz olur. "nsanlı#ın gördü#ü 
en müreffeh asırda ya%ayan b!zler, gözümüzün gördü#ü !le o 
kadar me%gulüz k! görmed!kler!m!zle olan ba#larımızı kay-
bett!k. Etrafımızda olup b!tenlerle o kadar me%gulüz k! ebe-
d!yet dü%ünces!, ah!ret !nancı yava% yava% s!l!kle%t! ve modern 
!nsanın y!t!k haz!nes! oldu.

"nsano#lu tar!h boyu ebed!yet!n ya da ona en yakın ne varsa 
onun pe%!nden ko%tu. Ah!ret !nancı olmayanlar b!le b!r %ek!lde 
kalıcı olmak !ç!n u#ra%tı. Sava%lardak! kahramanlıkların büyük 
b!r kısmı, ger!de s!l!nmez b!r !s!m bırakmak !ç!n yapıldı. O !n-
sanlar !ç!n !s!mler!n!n ya%aması, hayatlarını hatırı sayılır tehl!ke-
lere atacak kadar öneml!yd!. P!ram!tler ve saraylar !n%aa ed!ld!. 

25. Bölüm: Çocukluk Kapısı ......................................................... 148
26. Bölüm: Annel"k Kapısı ............................................................ 154
27. Bölüm: Mus"bet Kapısı ........................................................... 157
28. Bölüm: Prova Kapısı ................................................................ 164
29. Bölüm: Yansıma Kapısı ........................................................... 170
30. Bölüm: Cennet Kapısı ............................................................. 178
31. Bölüm: Cehennem Kapısı ..................................................... 185
32. Bölüm: Yolculuk Kapısı ........................................................... 189
33. Bölüm: Ah"ret Kapısı ............................................................... 197
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K!taplar yazıldı, bulu%lar yapıldı. Bu atılımları yapanların k!m!s! 
bunları ah!ret yatırımı olarak görürken k!m!ler! öldükten sonra 
da hatırlanmaya devam etmek !ç!n yapıyordu. Unutulmama, 
en azından !sm!nle ya%amaya devam etme dü%ünces!n!n b!r so-
nucu olarak meden!yet %eh!tler, kahramanlar, ozanlar ve l!der-
ler!n omuzunda yükseld!. Bu !nsanlar toplumlara örnek olarak 
göster!ld! ve daha fazla !nsan, canını h!çe sayarcasına gösterd!-
#! fedakarlıklarla bugünlere gelmem!zde b!r rol oynadı. Bütün 
bunların yapılmasında ebed!yet !nancının ve dü%ünces!n!n kat-
kısı göz ardı ed!lemez.

$!md!lerdeyse, !nsano#lu tar!hte !lk defa sonsuzluk dü%ün-
ces! !le bütün ba#larını kaybetme tehd!d! !le kar%ı kar%ıya 
kaldı. Hüman!zm!n !nsan odaklı evren dü%ünces!, b!zlere 
daha önce e%! benzer! görülmem!% b!r özgüven sa#ladı. Z!n-
c!rler!nden kurtulan !nsano#lu sanatta, edeb!yatta, m!mar!de 
z!rvelere ula%tı. Poz!t!v!zm!n deneysel tecrübey! merkeze alan 
anlayı%ı !se b!zler! b!l!msel alanda hayal b!le edemeyece#!m!z 
noktalara ta%ıdı. O kadar k! artık Mars’a yerle%men!n planla-
rını yapab!lecek hale geld!k. 

Son üç yüzyılda önce modern!zm!n katı ve %ek!lc! dayatma-
cılı#ı !le kend!m!z! ba%tan !n%a ett!k. S!metr!k ve etk!l! s!s-
temler kurduk. Okullar, hastaneler, parklar, müzeler ve t!-
yatrolarla dolu devasa %eh!rler kurduk. Sonrasında !se post 
modern dönem bütün sınırları bulanıkla%tırdı. Do#runun 
!z!n! kaybett!k. Her konuda, o konuda söz söyleyen !nsan sa-
yısı kadar do#rumuz oldu. Kafalarımız karı%tı, pusulalarımız 
%a%tı. Fakat b!r konuda kafalar nett!. Dünya bu dünyaydı ve 
en !y! %ek!lde de#erlend!r!lmel!yd!. Yarını yokmu% g!b! ya%a-
mak norm hal!ne geld!. Hem böyle dü%ünmek, !%ler !ç!n de 
!y!yd!. "nsanlar kısıtlı dünya hayatını en !y! %ek!lde ya%amak 
!ç!n daha çok harcıyordu. B!r ev! olanın neden b!r de yazlı#ı 

olmasındı? Her durum !ç!n farklı b!r ayakkabı bulundurma-
nın da nes! yanlı%tı? Ölmeden önce dünyayı gezmekten daha 
do#al ne olab!l!rd! zaten? 

Ah!ret dü%ünces!yle ba#lantısı zayıflamı% b!r asırda ya%adı#ı-
mız !ç!n ruhumuzu !hmal ed!yoruz ve bunun tam manasıyla 
farkında b!le olamıyoruz. Etrafımız beden!m!ze yönel!k b!r-
b!r!nden farklı o kadar çok !mkân ve uyarıcı !le ku%atılmı% 
durumda k! ruhumuzun açlı#ını h!ssedem!yoruz. Der!nl!k-
lerden gelen b!r feryat, hayat ko%turmacasının !çer!s!nde kay-
bolup g!d!yor.

Tüket!m odaklı bu anlayı%, b!zler! bugün bulundu#umuz 
-!ç!nden çıkılması oldukça zor- konuma get!rd!. Ölmek-
te olan b!r dünyanın sak!nler!y!z. Onu öldüren de b!zler!z. 
Yaratıcı, b!zler! evrendek! en nad!de mücevher!ne m!saf!r 
olarak yerle%t!rd! ama b!z o mücevher! soldurduk. $!md! de 
kalkmı% kıpkızıl toprak çöller! !le kaplı b!r gezegende kolon! 
kurab!lmen!n planlarını yapıyoruz.

Her sene !k! m!lyondan fazla yen! k!tabın yayımlandı#ı b!r 
dünyada ya%ıyoruz. Sadece Türk!ye’de geçen sene 61 b!n yen! 
k!tap yayınlandı. Bu kadar k!tabın arasında hang!ler!n! oku-
mamız gerekt!#!n! bulmak samanlıkta !#ne aramaktan fark-
sız. Okuyaca#ım akadem!k k!tapları seçerken !%!m b!raz daha 
kolay oluyor. Hang! yazarın eser!ne daha fazla atıf yapıldıysa 
o k!taplara yönel!yorum. Fakat !%, ruhumu d!nlend!recek b!r 
%ey okumaya gel!nce seçmek o kadar da kolay de#!l. Yayım-
lanan yüzb!nlerce k!tabın arasından hang!s!n! seçece#!me 
karar vermek !ç!n kullandı#ım b!rçok kr!ter!n yanında belk! 
de en öneml!s! yazarın söyled!kler! !le uyumlu ya%ayıp ya%a-
madı#ına odaklanmak. B!r d!#er beklent!m de k!tabın ruh! 
b!r !ht!yacı g!der!p g!dermed!#!, !nsan kalb!nde b!r onarım 
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1. Bölüm

Varlık Kapısı

Ölüm, onu b!r son olarak görenler açısından çıplak gözle 
görüldü#ü üzere (!) ebed! b!r yok olu%tur, ya%amdan âdeta 
kovularak g!d!%t!r. Bütün varlıklar ve sevd!kler!n!n heps! ta-
rafından ger! dönü%ümsüz b!r %ek!lde terk ed!l!%t!r. H!çl!k ve 
yokluk f!kr!, ya%amın bütün mutluluklarının, bütün güzel-
l!kler!n!n üzer!ne gölge dü%üren b!r yakla%ımdır.

"nsanın olgunla%ması, huzur !çer!s!nde serp!l!p ye%ermes!, 
üzer!nde yoklu#un baskısı olmadı#ında mümkündür. H!ç-
l!k kar%ısında h!çb!r ruh kemale eremez. Yol h!çl!#e çıkıyorsa 
!nsanın %artları zorlaması, kend!n! ve etrafını gel!%t!rmes! !ç!n 
gerçekç! h!çb!r neden bulunamaz.

Yoklu#a !nanan, yoklu#a maruz kalaca#ı dü%ünces!yle ya%ayan 
!nsanın ruhundak! acı, tar!fs!zd!r.

Yokluk f!kr!ne alı%mak ve bunun acısına dayanmak !ç!n ruhsuz, 
kalps!z, duygusuz olmaktan ba%ka çare yoktur. Yoklu#a do#ru 
g!tt!#!ne !nanan !nsan, kend!s! var olmadan öncek! evrende ne 
kadar yok !d!yse, kend!s! vefat ett!kten sonrak! evrende de !%te 
o kadar yok olaca#ını dü%ünmekted!r. "nsanın kend!s! henüz 
meydanda yokken, a!les!, hatta sülales! b!le ortalarda de#!lken, 

yapıp yapmayaca#ı yönünde oluyor… Sade ya%amı, gülüm-
seyen yüzü ve h!kmetl! sözler!yle “Ne olursan ol, y!ne gel!” 
davasının bu asırdak! tems!lc!ler!nden olan örnek b!r yazarın 
kalem!nden, ah!ret gerçe#! g!b! ruhun en büyük arayı%ına ce-
vaplar bulab!lmey! günümüzün okurları açısından baht!yar-
lık olarak görüyorum. 

Yazar suf! gelenek, felsefe ve edeb!yatın kes!%!m noktasında-
k! müstesna tarzından b!zlere unutulmu% ya da s!l!kle%m!% 
gerçekler! çok etk!l! b!r d!lle haykırıyor. Zanned!yorum her 
b!r paragrafı üzer!ne b!rkaç gün dü%ünmey! hak edecek de-
r!nl!kte kes!tlerle dolu bu k!tap hayatınızda b!r dönü%üme 
ves!le olab!lecek b!r n!tel!k ta%ıyor. Bu k!tapta kıymetl! yazar 
%!razes! kaymı%, ah!ret dü%ünces!ne yabancıla%mı% !nsanlı#ı-
mızı merkez noktasına tekrar yönlend!rmek !ç!n çok öneml! 
b!r adım atmı%. Her sayfası s!nd!r!lerek okunması gereken bu 
kıymetl! eser!n b!zler! dünya-ah!ret denges!n! tekrar kurmak 
konusunda farklı ufuklara ta%ıyaca#ını dü%ünüyorum. 

Dr. "sa Eraslan
Swedish Defense University
(#sveç Savunma Üniversitesi)
Mayıs 2021
Stokholm
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ya%amdak! de#er!, anlamı, etk!s! neyd!, ne kadardı? "%te !nsan 
var olduktan sonra yoklu#a karı%ırsa aynı de#ers!zl!#e, aynı et-
k!s!zl!#e yen!den maruz kalacak demekt!r.

Böyle b!r bakı% açısına göre !nsan b!r çürüme varlı#ıdır. Çürü-
mü% g!tm!% !nsanların çocu#udur ve sevd!kler! de çürüyü%ün 
azat kabul etmez köleler! olma !st!kamet!nded!r. Her !nsan çü-
rüyüp g!tme adayı, mezarlıklar da !nsan çürütme fabr!kalarıdır.

Dünya, ah!rete !man etmeyen b!r!n!n bakı%ında, b!r ma-
temhaned!r. Canlıların !st!snasız heps! yoklu#un balyozları 
altında !nleyen yet!mlerd!r. "nsanlar bel!rs!z b!r sırayla ecel 
pençes!yle parçalanan, k!mses!z, zavallı yaratıklardır.

Yeryüzü hal!fel!#!nden ba%layarak böceklere, m!kroorgan!z-
malara y!yecek ve yem olacak sev!yeye do#ru g!den bu sert 
dü%ü% kar%ısında !nsanın sak!nl!#! ancak b!r akıl hastalı#ı sa-
yılab!l!r.

Ah!ret!n gerçek olmadı#ı, !nsan ya%amının devam ve sürekl!-
l!#!n!n bulunmadı#ı, !nsanın öyküsünün cennet yamaçların-
da de#!l, kab!r topra#ında b!le de#!l, yokluk karanlıklarında 
sona erd!#! b!r hayatı k!m ya%amak !ster k!? 

Yoklu#a !nanan b!r! açısından ya%am, !nsanı h!çl!#e fırlatma 
mekan!zmasıdır. Ya%amdan aldı#ı b!r parça mutluluk da h!çl!#! 
bekleyen b!r varlık (!) olması haseb!yle !nsana zeh!r g!b! gel!r.

Kaybett!#! sevd!kler!nden ebed!yen ayrı kalaca#ı dü%ünce-
s!yle nasıl ya%ayab!l!r !nsan? Hatıralarından, çocuklu#undan, 
geçm!%te kalan bütün ya%antısından ve bütün b!r !nsanlık ta-
r!h!nden telaf!s! olmaz b!r %ek!lde koparılmanın yükünü k!m 
kaldırab!l!r? Bu haz!n ruh hâl! !çer!s!nde b!r ömür ya%anab!l!r 
m!? Böyle a#ır b!r dü%üncey! d!plere do#ru !t!p hayattan lezzet 
almayı !nsan nasıl ba%arab!l!r?

Yokluk ve tüken!% duygusu, c!#erler! yakan, tahammül ed!l-
mes! mümkün olmayan, !nsanın ya%am !çer!s!ndek! bütün 
heyecan, hayal ve arzularını d!b!nden kurutan ve topyekûn 
körelten b!r meseled!r. Bu mesele, !nsanın gel!%!m yolundak! 
adımlarını d!nam!tleyen, onu ver!ms!z ve âtıl b!r vaz!yette 
kö%eye sıkı%tıran kör b!r baskıdır. $efkatl! yaratıcı bu a#ır 
yükü !nsana yüklemez.

Hayat %ayet fân!yse, onun uzun veya kısa ya%anması arasında 
b!r fark yoktur. Sonunda her !k!s! de b!r rüyaya döner. Ha-
tırlanmayan b!r rüya ne kadar var sayılab!lecekse böyle b!r 
ya%am da !%te o kadar ya%anmı% sayılab!l!r. "nsan n!hayet!nde 
yok olacaksa dünyada ya%adı#ı mutluluklar da tattı#ı varlık 
deney!m! de daha %!md!den h!ç hükmünded!r.

Dara#acının önünde !damını bekleyen !nsana b!rkaç dak!ka-
lı#ına bütün dünyanın sah!pl!#! sunulsa bu tekl!f onu mutlu 
edeb!l!r m!? Onun b!r adım !ler!dek! ölümle !lg!l! end!%eler!-
n! böyle b!r öner! d!nd!reb!l!r m!? Yetm!% seksen senel!k ya-
%amın sonu ebed! yokluk olunca, bunun !dam önces! b!rkaç 
dak!kadan ne farkı vardır?

Ah!ret! olmayacak olan b!r!n!n dünya ya%amı ned!r k!? Acı-
lardan, mus!betlerden, zorluklardan, sıkıntılardan ba%ka !n-
sana sundu#u %ey ned!r k! bu dünyanın? Böyle b!r ya%amda 
en büyük vaat ve f!nal ölümdür. Konuya bu çerçeveden ba-
kılınca !nsanın ya%ama get!r!lmes! de ba%lı ba%ına büyük b!r 
acımasızlıktır.

"nsan n!ç!n çalı%ır? Ya%am mücadeles!n! neden sürdürür? 
Hedeflenen %ey, !nsanın önce ya%am !ç!n emekler vermes!, 
ya%arken türlü acılar çekmes! ve ardından gömüldü#ü kara 
toprakta çürümes! m!d!r? "nsanın davet ed!ld!#! ve geld!#! 
son nokta dünyaysa, !nsanın varlı#ı da yürütme#e çalı%tı#ı 
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zor ya%am da abest!r. Yoklu#a g!tt!#!ne !nanmak, !nsanı yürü-
yen b!r cenaze hal!ne get!ren probleml! b!r dü%ünced!r.

$ayet !nsanın önü yokluksa, çekt!#! acıların ötelenm!% b!r kar%ılı-
#ı da yoksa, üstel!k acılar bu fân! ya%amın takv!m yaprakları yır-
tılmaya devam ett!kçe azalarak de#!l artarak devam ed!yorsa, ar-
dından da en büyük zorluklardan b!r! olan hastalık ve !ht!yarlıkla 
ve en n!hayet!nde en büyük acı olan ölümle noktalanıyorsa !nsan 
ne d!ye var olmu%tur? B!r de bütün bu trajed!ye uyanık ve d!pd!r! 
b!r z!h!nle muhatap kılınmı% olmanın acısını eklersek böyle b!r 
ya%am ancak su götürmez b!r !%kence olarak n!teleneb!l!r.

K!m!ler!n!n gözünde ya%amın yönü yoklu#a do#rudur. Yok-
lu#a do#ru bu kısa ve hızlı g!d!%te de sarsıntılar !çer!s!nde b!r 
ya%am vardır. "nsan, modern zamanların çek!c! oyuncakla-
rıyla, çe%!t çe%!t sarho%luklarla yolculu#un bu haz!n gerçe#!n! 
kend!s!ne unutturmaya çalı%ır. Ba%ını kuma gömer. 

Bu a#ır gerçe#! kend!s!ne unutturmanın geç!c! bazı yollarını 
bulsa b!le aynı acı hep pusuda bekler ve fırsat buldu#u anda 
açı#a çıkarak k!%!n!n “dünya adı ver!len yalancı cennet!n!” 
derhal cehenneme çev!r!r. Böyle b!r! gönül darlı#ı, ç!leke%l!k 
ve yet!ml!k h!ss!yatındadır. 

"nsan ya%amının sonu yokluksa, sıfırlanma !se, pek! !nsan 
ne d!ye a!le kurup çoluk çocu#a karı%ır. Ne d!ye b!r çocuk 
dünyaya get!rerek onun da önce bu zor dünya ya%amına kat-
lanmasına, me%akkatler !çer!s!nde ya%amasına, türlü çaba ve 
emekler!n ardından el! bo% b!r %ek!lde yoklu#a karı%masına 
aracı olur? "nsan en sevd!#! varlıkları neden böyle u#ursuz 
b!r döngüye sokar? 

Çevres!nde ardı arkası kes!lmeyen vefatlara b!rer sönü%, çürü-
yü% ve tüken!% gözüyle bakan !nsan ruhu, n!hayet!nde hasta ve 


