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Kalbimin eğitimini tamamlayan Trishuwa’ya

Yarışı sonuna kadar sürdürmemizi sağlayan güç  
nereden gelir?

İçimizden.



Okura bir not

Bu kitabın ilk yarısı doğrusal olarak ilerliyor, fakat ikinci ya-
rısı için bunu söyleyemeyiz. İlk bölüm nedenler ve nasıllarla il-
gili analitik açıklamalarla doluyken, ikinci yarısı şiir ve eylem-
lerle dolu. Kitabın iki yarısının farklı doğalarını yansıtmak için 
ilk bölümü “sistol”, ikinci bölümü ise “diyastol” olarak adlan-
dırdım. Bu terimler, kalbin fonksiyonlarını tasvir etmek için 
kullanılır. Sistol, kalbin kasılarak kanı kendisinden uzaklaştır-
masına verilen addır. Diyastol ise, kalbin gevşeyerek bir kez da-
ha kanla dolmasıdır. Bu kitap da bu işleyiş biçimini yansıtır; ön-
ce kalpten uzaklaşma hareketi ve sonra, kalp yeniden dolar-
ken gevşeme ve içeri çekme hareketi. Bir anlamda bu, bildiği-
miz en eski işleyiş biçimlerinden biridir. Fakat bizim kültürü-
müz, sistol hareketinin içinde epeyce uzun vakit geçirmiştir ve 
siz kendinizi, bunu daha fazla yapmak istemiyormuş gibi hisse-
diyor olabilirsiniz. Bu yüzden, istemiyorsanız kitabın ilk bölü-
münü okumayın; daha sonra okuduklarınız hakkında açıklama-
lar isterseniz, sonradan okuyabilirsiniz. 

Bu kitabı, aralardan bölümler atlayarak ve istediğiniz sırayla 
okuma konusunda kendinizi özgür hissedin ve ilginizi çeken bö-
lümleri seçip çekmeyenleri atlayın. Bunun bir önemi yok, çünkü 
bulmaya ihtiyacınız olan şeyleri bulmanız için, sadece kalbinizi 
takip etmeye ihtiyacınız var. 



Uzun zamandır Doğa Okulu’na giderek topladığım her bilgi ta-

neciğinin birbirine eklendiğini, bu kum taneciklerinin bir temel ta-

şına dönüştüğünü, o taşların bir araya gelerek bir altyapı oluştur-

duğunu ve bu altyapı üzerine, kendim için bir ev kurabileceğimi 

görüyorum. Ve Doğa’nın bilgi sisteminde, büyük bir bilgelik şehri 

kurmaya yetecek kadar çok bina olduğunu da gördüm. 

Ben bu şehrin tamamlandığını görmeyeceğim, hatta hiçbir insan 

görmeyecek. Bir insan; hayatı boyunca en iyi ihtimalle, bu şehirde 

birkaç bina inşa edebilir ve belki, bütünün birkaç sokağını, meyda-

nını, parkını ve bölgesini görebilir. Fakat bu şehrin yüceliğini –son-

suz bulvarlarını, görkemli anıtlarını, aşkın insan bilincinin sınırlarını 

aşan yönetim merkezini, göğe yükselen abidelerini, göz alabildiğine 

uzanan manzaralarını ve panoramik görüntülerini– ancak hayal ede-

biliriz; zira bu bilgi yapılarını gördüğümüzde, bizler de kum tanele-

rini, taşları, katmanları, binaların katlarını özenli ve azimli bir çalış-

mayla bir araya getirerek birkaç bina kurabilsek de, daha kurulacak 

birçok bina olduğunu biliriz. Bunu düşündüğümde, Doğa, bilgeliğini 

böylesine karşılıksız ve cömertçe, bulmak isteyen herkesin ulaşabi-

leceği biçimde sunduğu halde, neden bazı insanların bu bilgilerle da-

ha yüce bir yapı kurmaya çalışmak yerine, kaba bilgi kulübeleri, –

bencilce, sadece kendi eğitimini amaçlayanlar kazandıkları parala-

rı istifler, güç ya da şöhret kazanırken– yaşayabilecekleri küçük bir 

hücre inşa etmekle yetindiklerini merak ediyorum! 

— Luther Burbank





Giriş

Bugün yüz yüze olduğumuz önemli problemler, onları yaratırken 

sahip olduğumuz düşünce seviyesiyle çözülemez. 

— Albert Einstein

Teknik bilgilerin hepsi güvenilir kaynaklardan çalındı ve ben, bü-

yük bir mutlulukla onların arkasında duruyorum.

— Edward Abbey

Biz Batılılar, son yüzyıldır doğrusallığıyla, indirgemeciliğe eğili-
miyle ve Doğa’nın mekanik bir yapısı olduğuna dair ısrarıyla tanım-
lanan, çok belirgin bir kavrama ve algı biçiminin içine gömülmüş 
durumdayız. Bu sözel/entelektüel/analitik algılama biçimi, günümüz 
Batı kültüründe çok baskındır. Ama bu algılama biçimi ve Doğa hak-
kında sahip olduğu varsayımlar konusunda, yöntemin özüne dair 
büyük sorunlar olduğu gitgide daha da gözle görünür hale gelmek-
tedir. William James bunu Will to Believe’de (İnanma İsteği) şöyle 
anlatır: “Her bilimin doğrulanmış ve düzenli gerçeklerinin hemen dı-
şında istisnai gözlemler, önemsiz kabul edilen, sıra dışı ve nadiren 
karşılaşılan vakalardan oluşan ve görmezden gelmenin, ilgi göster-
mekten çok daha kolay olduğu bir toz bulutu vardır. Her bilimin ide-
ali; hakikati açıklayan, değişikliğe açık olmayan ve tamamlanmış bir 
sisteme ulaşmak ve sistem içindeki sınıflandırılamayan olayları, çe-
lişkili saçmalıklar olarak adlandırıp gerçek kabul etmemektir.”  

İçinde yaşadığımız bu çağda, bu istisnai gözlemlerden oluşan 
toz bulutu, çok güçlü bir kasırgaya dönüşmüştür. Geçtiğimiz yüz-
yıl boyunca bilim uygulayıcılarının kullandığı –analitik, doğrusal, 
indirgemeci, belirleyici, mekanik– öncelikli algılama biçimi, var-
sayımlarının sınırlarına ulaşmaya başlamıştır. Bilim insanları ta-
rafından kullanılan bu algılama biçimi ve bu biçimin ortaya çı-
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karttığı sistem, ancak ne geçmişte ne de günümüzde yarattıkla-
rı düzenli sistemin içinde kendine yer bulamayan çok sayıda ola-
yı dışarıda bırakarak ya da göz ardı ederek tutarlılığını koruya-
bilir. Küresel ısınmadan kontrol edilemeyen orman yangınlarına 
kadar, Doğa’da oluşmaya başlamış bütün çılgın dalgalanmalar, bu 
göz ardı edici tutumun sonuçlarının birer dışavurumudur; ektiği-
miz kasırgayı biçmeye başlıyoruz. 

Oysa türümüzün bu gezegen üzerinde geçirdiği zamanın bü-
yük bir kısmında kullanmış olduğu bir başka algılama biçimi da-
ha vardır. Bu, bütüncül/sezgisel/derinlemesine algı olarak tanım-
lanabilir. Bu yöntemin dışavurumları, kadim ve yöresel gelenek-
lerini kaybetmemiş insanların içinde yaşadıkları dünyayla ilgili 
nasıl bilgi topladıkları, örneğin bitkilerin ilaç olarak kullanımı ko-
nusunda nasıl bilgi edindikleri incelenerek görülebilir. 

Kadim ve yöresel geleneklerini kaybetmemiş bütün insan toplu-
lukları, bitkileri ilaç olarak kullanmanın sırlarını, bitkilerin kendile-
rinden öğrendiklerini söylemektedir. Bunun için beynin analitik be-
cerilerini kullanmadıkları ve deneme yanılma yöntemiyle hareket et-
medikleri konusunda ısrarcıdırlar. Bunun yerine bu bilginin dünyanın 
kalbinden, bitkilerin kendilerinden geldiğini söylerler. Çünkü onlar, 
insanlar onları dinlemeyi ve doğru bir zihin haliyle tepki vermeyi ba-
şardığında, bitkilerin onlarla konuştuğu konusunda da ısrarcıdırlar. 

Bu iddialar son iki yüz yıldır Batılı düşünürler tarafından –ba-
sit, Hıristiyan ve bilimsel olmayan insanların batıl inançlara dayalı 
saçmalıkları olarak tanımlanıp– görmezden gelinse, coğrafi ve dö-
nemsel olarak birbirinden çok farklı olsa da dünya üzerindeki ka-
dim ve yöresel geleneklerini kaybetmemiş bütün kültürlerin aynı 
şeyi söylüyor olması oldukça ilginçtir. Elbette, dünya üzerinde ya-
şamış herkesin aynı hayali ya da batıl düşünce biçimini dünyaya 
yansıtacak kadar aptal olmaları imkânsızdır. Son iki yüz, hatta yüz 
yıl içinde yaşamış insanların aniden, hakikatin yalnızca onlar tara-
fından kavranabilmesini sağlayan büyük bir bilgelik ve zekâ geliş-
tirmiş olmaları da imkânsızdır. Onlardan önce yaşamış milyarlarca 
insanın, bu kadar temel bir yanılgı içinde olması imkânsızdır. 

Bizden önce yaşamış atalarımızın, dünya hakkında bildikleri 
her şeyi, beyinlerini analitik, organik bilgisayarlar olarak kullan-
makla değil, kalplerini algı organı olarak kullanmakla edindikleri-
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ni söyleyenlerin bilgeliğini görmezden gelmek büyük bir kibri işa-
ret eder ve içinde tehlikeli bir çevresel karmaşa olasılığı barındırır. 

Sadece başka bir algılama biçimi hâkimiyet kazandığı için, bu çok 
daha eski algılama biçimi yok olmamıştır. Gerçek şudur ki, artık yay-
gın olarak uygulanmıyor olsa da bilgiyi doğrudan dünyadan ve bit-
kilerden alma kabiliyeti hiçbir zaman sadece kadim ve yöresel gele-
neklerini kaybetmemiş insan topluluklarına has bir özellik olmamış-
tır. Bu yöntem, on dokuzuncu yüzyılın başlarında yaşamış Alman şa-
ir Goethe tarafından bitkilerdeki metamorfozun keşfinde ve yirmin-
ci yüzyılın başlarında yaşamış olan Luther Burbank tarafından, günü-
müzde hiçbirimizin üzerine bile düşünmediği, yenebilir bitkilerin üre-
timinde kullanılmıştır. Aynı yöntem George Washington Carver tara-
fından yerfıstığının yenebilir bir bitkiye dönüştürülme işleminde iz-
lenmiştir ve günümüzde de, yetiştirdiği bitkiler daha bilimsel yakla-
şımlara sahip çiftçilerin ürünlerinden sürekli çok daha iyi sonuç ve-
ren, büyük Japon çiftçi Masanobu Fukuoka tarafından kullanılmak-
tadır. Aynı yöntem, sadece bir doğabilimciden çok daha fazlası olan 
Henry David Thoreau ve hatta transpozonlar1 ve mısır genetiği üzeri-
ne yaptığı çalışmalarla Nobel Ödülü’nü kazanan Barbara McClintock 
tarafından da kullanılmıştır. Gerçek şudur ki, bu şekilde bilgi topla-
ma yeteneği, insan olarak doğal yapımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu 
bizim için, kalplerimizin atması kadar doğaldır. Yapısı gereği, indirge-
mecilerin sık sık iddia ettiği gibi belirsiz ve bulanık bir algı biçimi de-
ğildir. Bu algı biçimi son derece nazik, karmaşık ve kesindir. Bu ka-
dim algılama biçimi sayesinde elde edebileceğimiz anlayış, şu anda 
bilim dediğimiz şey sayesinde bilebileceğimiz ya da insanın ve parça-
sı olduğu dünyanın kim ve ne olduğu üzerine keşfedebileceğimiz ve 
üzerine yorumlar yapabileceğimiz her şeyin ötesindedir. 

Doğrudan vahşi doğadan bilgi edinme yöntemine biyognosis –
hayatın bilgisi– denir ve bu, insanlar olarak sahip olduğumuz fi-
ziksel bedenlerimizin ayrılmaz bir parçası olduğu için, her insa-
nın bu beceriyi geliştirme imkânı vardır. Aslında bu beceri, hepi-
mizin gündelik hayatlarımızda farkında olmadan (en azından as-
gari miktarda) kullandığı bir şeydir. 

Bir tür olarak bu kadim algılama biçimini geri kazanmamız hayati 
öneme sahiptir, çünkü çok tehlikeli bir zamanda yaşıyoruz. Türümü-
zün ve evimiz olan bu gezegenin karşı karşıya olduğu tehditler, hiçbir 
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zaman bu kadar ciddi olmamıştı. Bu tehditlerin kaynağı, gerçek dün-
yayla bağlantısı olmayan, günümüzde hâkim bakış açısı olan fanatik 
doğrusalcılık ve mekanomorfizm (dünyayı bir makine olarak gör-
mek) yaklaşımlarından kaynaklanan kaçınılmaz bir hata olan, sür-
dürülebilir olmayan düşünce biçimleridir. Bu tehditler, diğer hepsini 
dışlayan tek bir algılama biçiminin hâkimiyet kazanmış olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu dengesizliği düzeltmek için aklımızı başımı-
za toplamamız, her birimizin sahip olduğu, dünyayı, indirgemeci bili-
min asla ulaşamayacağı, çok daha sürdürülebilir ve karmaşık biçim-
lerde görme ve anlama becerimizi (bu, geçirdiğimiz evrim süreci bo-
yunca sistemimize kaydedilmiştir) geri kazanmamız gerekmektedir. 

Bu kitapta size, bu kadim bilgi toplama biçiminin nasıl ortaya 
çıktığını ve hem genel hem de spesifik alanlarda nasıl kullanılabile-
ceğini anlatacağım. Bu yöntem, bitkilerin tıbbi kullanımlarının keş-
fedilmesinden hasar görmüş bir organ sisteminin canlı gerçekliğine, 
çiftçilik faaliyetlerinden mantar miselleri2 ağaçlar arasındaki karşı-
lıklı ilişkiye, balinaların zekâsından ekosistemlerin, her şeyin birbi-
riyle bağlantılı olduğu yapısına kadar her şeye uygulanabilir. 

Fakat bu yöntem, dünya hakkında daha kesin ve sürdürülebi-
lir bilgi toplamak için kullanılabilecek bir araçtan çok daha fazlası-
dır. Son kertede bu, şu an (ne yazık ki) doğrusal algının olduğu gi-
bi, bir varoluş biçimidir. Bir varoluş biçimi olarak, sadece dünya-
nın kalbinden bilgi elde edilmesinden çok daha başka şeylerle ya-
kından ilgilenir. Asıl ilgi alanı, etrafımızı saran yaşam ağının birbi-
riyle bağlantısıdır. Bu yaklaşım, parçalara odaklanmak yerine bü-
tünle ilgilenir. Hepimizin içinde bulunduğu, insanlığın yolculuğuyla 
ilgilenir. Bu hayatta sahip olduğumuz zaman boyunca kim olduğu-
muz ve kim olmamız gerektiğiyle yakından ilgilenir. Çünkü biz, di-
ğer her şeyden çok, bu dünyanın canlılığının birer dışavurumuyuz 
ve her birimizin doğmuş olmasının bir sebebi var. Benliğimizle, tü-
rümüzün evrim süreci içinde ortaya çıktığı, geldiğimiz zeminle ye-
niden bağlantı kurmamız bize, olmamız gereken kişiye dönüşme-
miz için vazgeçilmez boyutları deneyimleme olasılığı sunar. 

Fakat analitik zihin ya da indirgemeci deneme-yanılma süreç-
lerinin hâkimiyetinden kurtularak dünyanın kalbinden nasıl bilgi 
toplayabileceğimizi anlamak için, öncelikle iki şeyi anlamak çok 
önemlidir: Doğa doğrusal değildir ve kalp bir algı organıdır. 
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“Söyle bana” dedim. “Neden yaptığımız 
şeyleri yapıyoruz, neden Dünya’ya karşı  

bu kadar kaba davranıyoruz? İnsan denen 
türün ekolojik işlevi nedir?”

Doğa’yı, bitkisel ilaçları ve şifayı anlamak için beynin 
doğrusal algısının yanında kalbin holistik algısının önemi 

tarih öncesinden beri bilinmekteydi. Kuşaklar boyu şifacılar 
yetiştirmiş bir aileden gelen Stephen Harrod Buhner, İngiliz 

botanikçi Luther Burbank’ten Goethe’ye, bilim insanı, yazar ve 
düşünürlerin eserlerinde dolaşıyor. Okura Doğa’nın bilgisini 
özümsemeleri, bitkilerin tıbbi kullanımlarını öğrenmeleri ve 

Dünya’yla kurulacak derin bağın manevi etkilerini anlamaları 
için bir rehber sunuyor. 




