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ÖNSÖZ

Bu kitap, insanın maddi Dünya (doğa, fiziksel çevre, beden
ve önemli madde olarak adlandırdığımız şey) ile olan ilişkisi üzerine bir dizi denemeden oluşmaktadır. Böyle kelimeleri
kullanırken, hepsinin felsefi ve soyut kavramlar olduğunun
farkındayım. Aynı şekilde, “gerçeklik” kavramının aslında
zihinsel veya ruhsal olduğunun da. Çünkü hakkında konuşulamayan ve sadece sözcüklerin ve diğer sembollerin temsil
edebildiği bir şeyi aktarmaya çalışıyorum. Alfred Korzybski,
bunu sözsüz veya (keyifli bir çift anlamlı) “konuşulamaz” dünya olarak adlandırmıştır.
Gerçeklik, elbette ne madde ne de ruhtur. Bu bir kavram
değil, bir idraktir ve herkes, aynı fizyoloji bilgisi olmadan nasıl
nefes alacağını bildiği gibi bunun da ne olduğunu bilir. Hippo’nun zamanın doğası hakkında yönelttiği soruya Saint Augustine’in verdiği cevap gibi: “Ne olduğunu biliyorum ancak
sorduğun zaman anlatamıyorum.” Diyelim ki (kitap yazan bir
şey söylemek zorunda olduğu için) gerçeklik ya da varoluşun,
değişen titreşim spektrumlarının çok boyutlu ve iç içe geçmiş
bir sistemi olduğunu ve insan duyularının bu spektrumların
sadece çok küçük bantlarına uydurulduğunu varsayalım. Bu,
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kulağa çok ve bilgece geliyor ancak hiçbir şey ifade etmiyor olabilir, yine de okurken, kelimelerin anlamlarından ziyade seslerine dikkat edilmelidir. O zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız.
Mesele şu ki, kelimeler, sayılar ve diğer sembollerle tanımlananlardan çok, neler olup bittiğine dikkat çekmeye çalışıyorum. İster batılı ister doğulu olsun, medeniyet hastalığı, iyi bir
şeye gereğinden çok sahip olduğumuz anlamına gelir; etiketlenmiş ve sınıflandırılmış dünyada, tanımlama kolaylığı nedeni
ile gerçekte neler olup bittiğini birbirine karıştırıyoruz. Sürekli
konuşursam, başkalarının söyleyeceklerini işitemem. Aynı şekilde, sürekli düşünürsem (ya da kendimle konuşursam), bu
düşünceler dışında düşünecek başka bir şeyim olmaz. Dünya,
kelimelerin ve düşüncelerin temsil edildiği titreşimler sistemi
hakkında farkındalığım azalır.
Ben anti-entelektüel değilim. Sonuçta, geçimimi çeşitli sözlü becerilerle kazanıyorum. Ancak düşüncenin tamamen düşünmekle ilgili olduğu ve kitapların diğer kitaplardan başka
hiçbir şey hakkında olmadığı bir duruma girersek, entelektüel
değirmen için öğütülecek bir şey kalmaz.
Bu nedenle, muazzam miktardaki güncel entelektüel, felsefi
ve hatta bilimsel söylem, bana gitgide daha da saçma geliyor.
Bu, doğrusal olmayan ve çok boyutlu bir titreşim sistemini,
doğrusal (alfabetik veya matematiksel) semboller sistemine
dönüştürme girişimidir ve yapılamaz. Tıpkı, Atlantik Okyanusu’nu bir bira bardağıyla Pasifik’e taşımaya çalışmaya benzer; ne
kadar hızlı ve sibernetik olursa olsun süreç beyhudedir.
Kısa bir süre önce Harvard Üniversitesi’nden bir profesör
(Timothy Leary ve bilinç değiştiren uyuşturucularla ilgili yaşanan skandal hakkında konuşurken), hiçbir bilginin entelektüel
ve akademik olarak saygın olmadığını ve kelimelere dökülemeyeceğini söylemişti. Ne yazık ki müzik, sanat, dans ve beden
eğitimi bölümleri de dahil olmak üzere! Sorun şu ki, okuryazar
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ve uygar insanlar, beyinlerinin akıllarından çok daha zeki olduğunu anlamıyorlar; “akıl” bilgiyi ilettiğimiz ve koruduğumuz
sözlü, matematiksel ve simgesel kuralların bir araya toplandığı sistem olarak kabul ediliyor. Nörologlar, bilimlerinin hiçbir
şekilde sinir sistemini anlamadığını kabul eden ilk kişilerdir;
bunun anlamı, beynin bizim onun hakkındaki kodlanmış, doğrusal bilgilerimizden çok daha karmaşık bir şekilde organize olduğunu kabul etmektir. Örneğin, org çalmak üzerine eğitim
görmüş bir kişi, aynı anda dört farklı ritmi veya melodiyi akılda
tutabilir (her el ve ayak için birer tane) ama çok zeki insanlar
bile aynı anda beş, altı veya yedi değişkenle güçlükle başa çıkabilir. Oysa sinir sistemi, beyin düşünmeyi bırakmadan akıllıca
çalışabilsin diye, bedenin tüm işlevlerini organize ederken, aynı
anda binlerce değişkenle uğraşır.
Dolayısıyla nasıl resim yaptığını, dans ettiğini ya da topa
vurduğunu açıklayamayan her dahi, zihninden çok beynini
kullanmaktadır. Örneğin, Hindu ve Klasik Batı Müziği
arasındaki farkları düşünün. On iki tonlu bir ölçekle ve tam
nota, yarım nota, dörtlük, sekizlik, on altılık ve otuz ikilik ritmik vuruşlarıyla sınırlayan bir nota sistemini okumayı öğrenerek başlıyoruz; üstelik bunların her biri, noktalama ile kendi
değerinin yarısı kadar da uzatılabilir. Müziğimizin geleneği,
nota yoluyla aktarıldığından, esasen yazınsaldır ve hepsi (en
duygusal aşk şarkıları bile) Doğululara askeri bir marş gibi gelir.
Hindular ise notaları, sadece belirli temalar için birer anımsatıcı
olarak kullanırlar. Öğrenci, öğretmenin performansını izleyerek, onun sinirlerinin ve kaslarının tel, saz veya davul ile ince
etkileşimini taklit ederek müziği öğrenir; bunun sonucunda,
Hindu müziğinde tanrısal coşku anları ortaya çıkar.
Bu nedenle, tüm bu denemelerde değindiğim nokta, ister
Batılı ister Doğulu olsun medeni insanların, sembolizm sistemlerinden özgürleştirilmesi ve hipnozdan arındırılması ve böylece, gerçek dünyanın canlı titreşimlerinin daha yoğun bir şekilde farkına varması gerekliliği üzerinedir. Böylesi bir farkındalık
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eksikliğinden dolayı, bilinçlerimiz ve vicdanlarımız, çocukların
napalm ile yakılmasına ve tüm bitkileri, vahşi hayvanları ve
böcekleriyle (insanlardan bahsetmiyorum bile) verimli toprakların yağmalanmasına karşı duyarsız hâle geldi. Dahası, bu
nükleer ve kimyasal silahların kullanımının nasıl engelleneceğini veya yeryüzünden nasıl silinebileceğini değil, üretimlerini
esas mesele olarak ele almaya başladık.
Yabancılaştıran ve sınırlayıcı mevcut düşünce tarzımızın,
bizi ekolojimizden, diğer tüm yaşam biçimleri ile karşılıklı
bağımızdan ve gerçek kimliğimizden nasıl ayırdığının farkına
varmalıyız. Sözde fiziksel dünya ve sözde insan bedeni, akciğerleri kalpten veya ayakları baştan ayıran tek bir süreçtir. Sıkıcı akademik çevrelerde, bu tür bir anlayışa “ekolojik farkındalık” adını veriyorum. Başka yerlerde buna “kozmik bilinç”
veya “mistik deneyim” deniyor. Bununla birlikte, entelektüel
ve bilimsel “yapılar” genel olarak, insan zekâsı ve duygusunun
tamamen mekanik ve aptal bir evrende bir tesadüf olduğu mitiyle büyülenmeye devam ediyor, sanki incirler veya üzümler
dikenler üzerinde yetişebiliyormuş gibi. Oysa tüm düzenin,
kendi bilincimiz ve ona destek olan muhteşem sinir sisteminin
sürekliliği ile mümkün olduğunu kabul etmek daha mantıklı
olmaz mıydı?
Her ne kadar bu tür düşünceler metafiziksel gibi gözükse
de, bana göre son derece dünyevi ve nesnel. Çünkü kökten
yanlış adlandırılmış “materyalist” medeniyetimiz, her şeyden
önce maddeye, toprağa, havaya ve suya, dağlara ve ormanlara,
mükemmel yiyeceklere ve yaratıcı barınaklara ve giyeceklere
olan sevgiyi geliştirmeli ve insan bedenleri arasındaki erotik
ilişkilerimizi ustaca beslemelidir. Kuşkusuz, tüm bu sözde “şeyler” sudaki dalgacıklar kadar süreksizdir, ama mükemmel saf bir
soyutlamada ya da tamamen sağlam ve sonsuza dek yok edilemez bir kayada, ne tür bir yaşam, sevgi, enerji mevcut?

“Bilgeliğin en derin yollarına büyüleyici bir giriş.”
- Robert Kirsch, Los Angeles Times
Bu kitap, Alan Watts’ın maddiyat kavramı ile işlevsiz
ilişkimizin neden olduğu şaşırtıcı sorunlar hakkındaki
düşüncelerini aktarıyor. Mistisizm ve Doğu felsefesi
hakkındaki yazıları ve öğretileriyle tanınan filozof, bu kitapta
iktisat, teknoloji, giyim, yemek pişirme ve barınma
konularındaki asıl meseleleri tartışıyor.
Watts, sembolü gerçeklikle karıştırdığımıza inanıyor.
Dünyayı tanımlama ve ölçme yollarımız nedeniyle gerçek
dünyayı anlayamadığımızı ve bu nedenle ulaşmayı
hedeflediğimiz her şeyin bize istediklerimizi veremediğini ve
veremeyeceğini açık bir şekilde gösteriyor. İnsanın içine
düştüğü durumu yemeğin kendisi yerine menüyü yemek
olarak tanımlıyor.
Dikkatimizi sayılara ve kavramlara kilitlediğimizden;
doğaya, havaya, suya, bitkilere, hayvanlara, böceklere ve
bakterilere tamamen bağımlı olduğumuz farkındalığını
gittikçe yitiriyoruz.
Sözde dış dünyanın, kendimizden ayrı bir nesneler kümesi
olduğuna, onunla karşı karşıya olduğumuza ve onun içinden
geldiğimize değil, dışından içine girdiğimize dair yanlış bir
fikre kapıldığımızı iddia ediyor.
İlk olarak 1972’de yayınlanan “Önemi Var mı?”, bu yanlış
zihniyetten kaynaklanan çevre sorunlarını en net hâliyle
açıklıyor.
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