
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bir Yapı kurmak... 
 
I    
parçası olduğun döngüyü kavramak.... 
 
İnsan, içinde bulunduğu ortamla sürekli yapılar kurar.  
Ortam da insan gibi devingen bir yapıdadır; değişir, evrilir... 
İnsan ile ortam arasındaki ilişki de döngüseldir; birbirini tetikler, dönüştürür. 
Bu iki yönlü etkileşim, karşılaşmalarda, üretimlerde gizlidir... 
Her defasında yeni yapılar kurulur... 
Kalıplar, şablonlar kurma çabası, zaman içinde hep iflas eder... 
Çünkü yapı kurmanın doğasına aykırıdır. 
Ama içinde süreklilik hep vardır... 
Evrimin doğası böyledir. 
Evrim, ‘değer’ ler ile hareket eder. 
Değerler, birileri tarafından oluşturulmaz ya da icat edilmezler.   
Değerler, oluşan bu yapılardan doğar. 
Evrim, ‘az değerli’ den ‘çok değerli’ ye hareket eder. 
Bazen ‘gelen-ekler’ oluşturur, gelenler ve eklemlenebilenler hayat bulur. 
Süreklilik hep vardır. 
Çünkü evrimi sürekli kılan yalnızca dinamik olanlar değildir.  
Statik olanlar da en az dinamik olanlar kadar önemlidir... 
Evrim için, süreklilik için, birbirlerine ihtiyaçları vardır. 
Zaman, bazen statik olanı dönüştürecek dinamik  gelinceye kadar, ya da o dinamik 
anlaşılıncaya kadar bekler... 
Bunlar kurulan yapıların niteliğinde gizlidir; değerleri üreten, evrimi gerçekleştiren...  
  
II 
parçası olduğun ortamı kavramak... 
 
İçinde yaşadığımız ortam,  
çok parçalı olanı, 
çok karmaşık olanı tarif etse  
ve bunların iç içeliğini bir kargaşa gibi bize gösterse de  
hepsi ayrı ayrı ve bir ‘bütün’ içinde anlamlı olurlar.  
Bazen tek başına bazen da birarada... 
Kaygan zeminlerin varlığı kadar sağlam zeminlerin de varlığını yadsımadan hepsinin 
bir süreklilik ve değişkenlik içinde ifade kazandıklarını bilerek... 
 
 



III 
parçası olduğun ‘ben’ i kavramak...  
 
Kendini, 
kendi iç dünyanı, 
kendi algılayışını, kavrayışını, 
sürekli evrilen ortama bakışını... 
 
Kendi zanaatini, 
Kendini dönüştüreceğin elindeki araçları 
Ve onun tüm  bileşenlerini 
tanımlama ve ilişkilendirme biçimini 
kavramak... 
 
Oku-yarak, yaz-arak, çiz-erek, yap-arak  
O ‘bütün’ ü kavrama çabanla 
bu kişiselliğin doğurduğu ‘sorumluluk’u keşfetmek.  
Ve ömür denen süreçte bunun izini sürmek... 
 
IV 
yapı kurmak 
 
Parçası olduğun döngü, 
Parçası olduğun ortam, 
Parçası olduğun ‘ben’ 
Üzerinden ... 
 
durduğun yerin değil, duruş biçiminin 
yaptığın şeyin değil, yapma biçiminin  
‘değer’ li olduğu o döngüye katılmak... 
 
Hem kendinle hem de ortamınla... 
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