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DOSTLUKTAN, HÜMANIZME BARIS YOLU ;
Canlilik adina , sonsuzlugun içindeki bir gezegen üzerinde varolmak insanligi, evrende tek
basina birakmistir. Ancak insan yine de çaglar boyu, gezegenemizin gizemli yapisinin dengesini
bozma k için özel bir çaba harcamaktadir sanki. Hatta bu çaba günümüzde, doganin denge
unsurlarina (yasam destek sistemlerini olusturan organizmalar) kadar indirgenmistir. Bunun
kökeninde yatan en önemli etkenin ise, benlik duygusu oldugu kanisindayim. Çünkü ins anlik
ilkelerine yönlendirilmeyen benlik duygusu, çikarciligi ve siddeti dogurur. Ancak benligi
egitirken, sevgiyle yüklemek; sevgiyi yüklerken de, dengeli olmak gerekir. Sevgiyi verirken ve
alirken dengeli olmanin temelinde yatan etkenlerin basinda ise, duyarli ve düsünceli olmak
gerektigi kanisindayim. Ancak böylece, duygularin önü açilir ve kendisini baskasina yansitacak
bir ruh bulur. Bu kosullar, dostluklarin baslangicini olustururken; ayrica insanin bir baskasina ,
saygi ve hosgörü göstermesi yaninda, sevinç ve hüzünlerin paylasimini da ögretir. Çünkü dostluk
anlayisinin kökeninde, erdemlilik vardir. Ancak, beyin ve ruh bütünlügüne yansitilmis erdemlilik,
dostlugu hayata geçirmis demektir.
Dünya üzerinde kurulmus kara parçalarinda , yaklasik yedi milyar civarinda insan
yasamaktadir. B unlar arasindaki, tek ortak bilinç ise sevgidir. Bu nedenle sevginin dili, dini, irki,
ve milliyeti yoktur. Fakat, bencillik ve çikarcilik almis basini giderken; sevgiyi köreltmekte,
paylasim ve dayanismayi en aza indirmektedir. Giderek artan asiriliklar ise; doganin bir parçasi
olan insanla, diger canli yasam arasina bir mizrak gibi girmektedir. Biz insanlar her nedense,
yaparken yikan, yikarken yerine koymasini bilmeyen bir yapiya sahibiz. Çünkü sadece
söyledigimiz ama çogunlukla yapmadigimiz, bir dostluk anlayisinin çür ümüslügü içerisinde
kaybolup gidiyoruz. Bu nedenle her geçen gün, doganin acimasiz yüzüyle daha çok karsilasiyoruz.
Sayet bu acilarla, daha fazla yüzyüze gelmek istemiyorsak; onun güler yüzünü soldurmadan,
onunla dost olmaya çalismaliyiz artik.
Sayet dostlugun derecesini, çikar iliskilerinin ölçüsü belirliyorsa; buna da dostluk demek
olasi degildir. Paylasim ve dayanismanin olmadigi bir dostluk ancak, agiza yer etmis bir sözcükten
baska bir sey ifade etme z. Hatta, arkadaslik bile denemeyecek bu dostluk olsa olsa, çikarcilik
üzerine kurulmus bir ortaklik olabilir. Çünkü iliskilerdeki çikarlar, yardimlasma ve dayanismayi
belirlemeye baslamistir artik. Böyle dostluklar kimileyin, baslamadan biterken; kimileyin de,
aldatmacalarla yürütülmeye mahkumdur. Bu nedenle, çikar ve bencillik hiçbir zaman duygularin ,
belirleyicisi ve sürükleyicisi olmamalidir. Bu duygular olsa olsa ancak, uyanmadan önce görülen
güzel düslerin kabusu olabilir . Gerçek bir dostluk, baslibasina bireysel bir güçtür çünkü. Ancak
buna, dostlugun gücü demek daha dogru bir yaklasim oldugu kanisindayim. Internet' ten alinma
bir savas öyküsü bunun, güzel bir örnegidir.
Asker en iyi arkadasinin biraz ilerde kanlar içerisinde düstügünü gördü. Insanin
basini bir saniye bile siperin üzerine çikaramadigi bir anda asker, tegmene kostu.
Tegmenim, firlayip arkadasimi alip gelebilirmiyim.
Delirdin mi?.. der gibi askere bakti tegmen.
Gitmeye deger mi? Arkadasin delik desik olmus... Büyük olasilikla ölmüstür bile,
kendi hayatini da tehlikeye atma!.. Asker israr etti.
Tegmen : Peki, git o zaman!.
Inanilmasi güç bir mucize... O korkunç ates yagmuru altinda arkadasina ulasan asker onu,
sirtina aldi ve kosa kosa döndü. Birlikte siperin içine yuvarlandilar.
Kanla r içindeki askeri muayene eden tegmen onu, sipere tasiyan arkadasina döndü:
Sana degmez, hayatini tehlikeye atma demistim, bak nitekim ölmüs.
Degdi tegmenim, degdi dedi asker.
Nasil degdi? Bu adam ölmüs görmüyor musun ?dedi tegmen.
Gene de degdi komutanim... Çünkü yanina ulastigimda henüz yasiyordu. Onun son
sözlerini duymak, dünyaya bedeldi benim için...
Ve arkadasinin sözlerini göz yaslari içerisinde tekrarladi tegmene:
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“Jim, gelecegini biliyordum... Gelecegini biliyordum!..”demisti ona arkadasi.
Ancak böylesine güçlü bir dostluk, Mitolojik tanrilari kiskandirabilir ve her türlü bireysel
güç ten daha etkilidir. Ü lkeler arasinda güce dayali bir dostluk anlayisinda, böyle bir dostluga yer
varmidir ama sanmiyorum ?! Çünkü çaglar boyu yasa digimiz dünyada, paylasim ve dayanisma nin
yerini çogunlukla , bilek ve ekonomik gücün üstünlügü almistir. Uluslar arsindaki iliskilerde,
dostluk yoktur; ama belki, baristan(!) sözedilebilir... Baris da ancak, karsilikli esit güce dayali bir ,
paylasim ve dayanisma yla kurulabilir. Çünkü barisin temelinde sevgiden çok, karsilikli çikarlara
dayali saygi vardir. Uluslararasinda ancak böylece, Ö lçülü ve dengeli iliskilerle baris ayakta durur
çünkü. Bu nedenledir ki, yasli ve yorgun gezegenimizde gerçek bir baris hiç olmamistir. Nedeni
ise uluslarin üstün çikarlari onlara sürekli, dostluk ve baris oyunlari oyna tmis olmasidir.
Güçlünün güçsüzü ezdigi sömürü düzeninindeki bu anlayista, iliskilerin dengesizligi yaninda;
sömürü düzeninin dogasinda ki, az verip, çok almak vardir çünkü. Bu düzen içerisinde de baris bir
sekilde sürdürülebilir belki; ama dostluk asla... Böyle bir barisla bile, dostluk degil; ama ‘baris
içerisinde yan yana’ sloganlariyla süslenen baris ancak sürdürülebilir belki. Günümüzün
uluslararasi politikalarinda ise,‘Biz’anlayisi olan baris yerine sürekli, Ben’ kompleksinin
hissettirildigi baris uygulanmaktadir çünkü. Bu asamada da,“Ancak ben istersem dostça baris
içerisinde yasayabilirsin” diyen, bilinç alti anlayisi da sömürüyü giderek artirmakta dir.
Dengelerin ortadan kalktigi günümüzde artik Psikolojik savaslar bitmis yerini, güç
savaslari almistir. Bu gidisi begenmeyen insanlik ise, bir çikmaz sokagin ortasinda kalmis gibi...
Endise ve kaygi iç inde; bir seyleri paylasmaktan çok, güçlerini artirmaya yönelmektedir. Bir baski
unsuru olmayi amaçlayan’Avrupa Birligi’ise, bu olusuma bir örnektir. Fakat yine de uluslar,
geleceklerini garanti altinda göremememktedirler. A.B.D’de; ‘Newyork’daki Ticaret Merkezinin
Ikiz Kulelerine ,’ 11 Eylül’de yapilan terörist saldirilar yaninda; ayni ülkenin, ‘Kitle Imha ve
Biyolojik Silahlari’ bahane ederek Irak’a saldirmasi sadece, olmus iki örnektir. Gezegenimiz
hala sovenizm kaynakli, uluslar arasi hirs ve tutkularin gösterisine sahne olmaktadir.
Baris içinde yasamak için, tutku ve güce dayali “SOVENIZM” yerini; güven ve sevgiye
dayanan “HÜMANIZM”e birakmalidir artik. Çünkü, dostlugun ve barisin temel ilkesi olan
Hümanizm’de, tutku yok, tutarlilik vardir. Nefret yok, saygi vardir. Insani sevmek ve sevginin
sinirlarini kaldirarak evrensellige açilan Hümanizm, insanin yaratilisina saygi duyar çünkü.
Çanakkale savasinin korkunç siper savaslari sirasinda, Avusturalya’li bir Anzak askeri olan John
Lahey, bir Türk askerinin göstermis oldugu kahramanlik öyküsünü söyle anlatir :“ Mermi
yagmurunun ortasinda bir Türk askeri siperden firlayarak yarali askerimizi sirtina aldi ve
bizim hatlara dogru tasimaya basladi. Türk sirtindaki Avusturalyali ile yaralanmadan
sipe rlerimizin korkuluklarina ulasti. Sirtindaki arkadasimizi kiyidan asagiya yavasça
birakti.” Ancak günümüzdeki sözde baris ortaminda bile, böylesine güzel Hümanist duygulari
yakalamak olasi midir? Olasidir; çünkü geçici deolsa gezegenimizde, dostlugun ve barisin
kendini gösterdigi bir gerçektir kimileyin. Agustos ve Kasim depremlerinde dünyanin tanik
oldugu, Türkiye ve Yunanistan arasindaki paylasim ve dayanisma
yaninda, düsmanlik
duygularinin nasil yok oldugu. bir gerçektir. Ancak görünen o ki her iki ülke arasinda ki, ilgi ve
özveri, depremin getirdigi ölüm ve yikimin korkusuymus... Iste bu anlamda, korkunun yüceligine
insanin inanacagi geliyor dogrusu... Ama bu dostluk sonsuzadek, ilgi ve özveri bekliyor artik. Bu
nedenle Dostluk’tan, H ümanizm'e uzanan her yoldaki çabada, baris in kazanacagina inaniyorum.
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