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Giriş

Hayatlarımız Tamamen Bizim Değil...
Our Lives are not Entirely Ours...
fiükrü SÜRMEN

Hem Özürlü, Hem Yafll› Olmak Elbette Zor...
Yeryüzündeki özürlülerin say›lar› art›yor. Çünkü insano¤lu daha fazla mekanizma ve alet kullan›yor. Daha çok enerji tüketiyor. ‹nsan
hep yeni teknolojilere bo¤uluyor ve yeni uyumlar için ruhsal ve bedensel olarak önemli zorlara tabi tutuluyor. Çevresine de yabanc›lafl›yor. Bunlar hep tehlike tafl›yan süreçler. ‹fl, trafik, ev ve spor kazalar›nda birçok insan sakat kalabiliyor. Bozulan çevre flartlar› ortaya
yeni hastal›klar ç›kmas›na yol aç›yor. Deprem ve sel gibi afetler sakatl›klara sebep oluyor. Dünyan›n çeflitli köflelerindeki savafllar ve çat›flmalar da pek çok insan› sakat b›rak›yor. Öte yandan bütün dünyada yafll› nüfus oran ve say› olarak ço¤al›yor. Modern t›p hem insanlar› daha uzun yaflat›yor, hem de yafll› insanlar› faal durumda tutacak flartlar› yaratmaya çal›fl›yor. A¤›r yafll›l›k ve sürekli hastal›k durumlar› da özürlülüktür. Yafll›lar daha uzun yafl›yorlar. Bu, onlar›n son y›llar›n› ruhsal ve fiziksel olarak daha gerilemifl olarak yaflamalar› ihtimalinin fazla oldu¤u anlam›na da geliyor. fiu hâlde, hem yafll› hem de özürlü olan insanlar›n karfl›m›za daha çok ç›kaca¤› bir gelece¤e do¤ru ilerliyoruz. Hem yafll› olmak, hem de özürlü bir bedene sahip bulunmak hayat›n daha zor geçmekte oluflu tablosunu meydana getirir.
Ça¤›n Bütün Geliflmifl ‹mkanlar›na Ra¤men Hayat A¤›rlaflabilir
Modern ça¤›n geliflmifl imkânlar›n›n, bilim ve teknolojinin pembe sislerinin aras›ndan görebildi¤imiz bu dünyadaki hayat›n üzerimizdeki a¤›rl›¤›n›n artmakta oldu¤u da hakim bir gerçek hâlini al›yor. Umuda yönelmek için toplumlar›n ve ülkelerin maddi geliflmifllik ölçütlerini kullanmak yeterli olmuyor. Perdenin önünde çok parlak kostümlerle ça¤›n küresel sistemleri taraf›ndan tan›mlanm›fl oyunlar›n› flevkle oynayanlar perdenin arkas›nda geçtiklerinde durgunlaflmaya bafll›yorlar, oradaki ›fl›kta üzerlerindeki renkleri be¤enmemeye
bafll›yorlar. Ölümün, hayattan uzaklaflt›r›l›p belli binalar›n belli köflelerine hapsedilmesine ve flehirlerin caddelerindeki avunufllar›na devam edenlerin gözbebeklerine ulaflan parlakl›¤› engellememesine çal›fl›lsa da, o uzaklardan haberlerini göndermeye devam ediyor.
‹ntihar Fikri Baz› Ruhlar› Daha S›k Ziyaret Ediyor Olabilir...
Her insan›n hayat karfl›s›nda kendisini bitkin ve b›kk›n hissetti¤i anlar olabilir. Belki oyuna devam etmenin sahneden ayr›lmaktan daha zor oldu¤u anlar gelmifltir. Ama unutmayal›m ki, bize ait olan rolü baflka hiçbir insan oynamayacakt›r, oynayamaz. Do¤al bir flekilde
bitmeyen bir rol ise hayat›n çarp›t›lmas› demek olacakt›r. Özürlülü¤ün ve yafll›l›¤›n külfeti artt›kça insana baz› kolay ve kesin hamleler
çözüm gibi gelebilir. Ama bir toplumdaki her intihar o toplumsal bünyeyi oluflturan bireylerin insanl›k de¤erlerinin sars›ld›¤› bir tablodur. Yani asl›nda o toplumda baz› de¤erler çürümüfltür. ‹nsanlar birbirlerinden umutlar›n› kesmifllerdir. Dahas›, her intihar bireylerin hayat karfl›s›ndaki dayanma güçlerinin azalmas› sonucunu do¤urur; çünkü cephe bozulmaktad›r, ricat bafllam›flt›r.
Her hayat, baflka hayatlarla türlü kesiflmeleri ve bütünleflmeleri ile zaman içindeki yürüyüflünde zenginleflerek geliflmektedir. Tam
bir yaln›zl›k hiçbir insan için mümkün de¤ildir. Delilerin ruhunu da eninde sonunda bir merak eden ç›kar, bir köflede onlarla konuflan birini mutlaka görürsünüz. Çünkü onlar›n içinde de bizde bulunmayan, belki bazen varl›¤›n› sezinleyip hayran kald›¤›m›z, bir gizli ve gizemli ›fl›k demeti genifllemektedir. Öyleyse hiçbir insan kendisine verilmifl bir hayat›n ak›fl› için tek bafl›na karar vermemelidir. Bir hayat
hakk›nda baflka bireyler veya toplumun tümü de karar veremez. Çünkü bu flafl›rt›c› ve kutsal canl›l›¤› yaratan toplum de¤ildir. Her hayat
her flekliyle sayg›de¤erdir. Çünkü tekrarlanmayacak bir insan ruhu tecrübesidir. Kifli, intihar›yla di¤er bireylerin yaflama sevinçlerine
darbe indirmekte; hiçlik, anlams›zl›k ve umutsuzluk düflüncesini yaymakta ve sars›nt› içindeki bireylere kötü örnek olmaktad›r. Kifli toplum içindeki olumsuz bir zincirleme reaksiyonun sorumlulu¤unu da düflünmelidir. Her intihar tereddütteki ruhlara bir davettir.
Ama toplum da bireyi yaln›z, unutulmufl ve çözümsüz b›rakamaz. Her soka¤›n insanlar› kendilerini iyi hissetmek istiyorlarsa o sokaktaki her hayata sahip ç›kmaya çal›flmal›d›rlar.
Yafll› Bak›m Yurtlar›nda A¤›r Bir Hava Bulundu¤u Do¤rudur...
Baz› kay›tlar, yafll› yurtlar›nda çal›flmakta olan personelin zaman zaman psikolojik destek almalar›n› gerektirecek kadar a¤›r bir iliflma adresi: Mimar fiükrü Sürmen, Büyükkuyu Ç›kmaz› Sok. No: 20/2 34347, Ortaköy, ‹stanbul
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kiler ve olgular ortam› alg›s› içinde olduklar›n› gösteriyor. Birtak›m çöküfllerin sürekli tan›¤› olmak belki çok etkileyicidir. Ama bu bunalt›c› müflahede ve izlenimleri birtak›m baflka etkilerle gidermek de mümkündür. Manevî e¤itimler, insan›n ve hayat›n derinlemesine kavran›fl›, kan ve gözyafl›n›n bilgece bir so¤ukkanl›l›kla izlenifli ac›lar› silebilir. Çünkü hiçbir ac› sürekli de¤ildir ve her olufl ve meydana gelifl, sonsuzluk kervan›nda yerini almaktad›r.
Sorunun Teknik Çözümü ‹nsanca Çözümünün Bir Parças›d›r...
Modern bilgi ve teknoloji bize yeni çözümler sunuyor. Yafll›n›n, özürlünün; hem yafll› hem de özürlü olan kiflinin bak›m› için pek çok
bilgi, e¤itim, araç, gereç, cihaz ve yap› flimdi emrimizde bulunuyor. Hangi insanl›k durumunda bulunursa bulunsun, insandan b›kmamaya mecburuz. Bu temel yaklafl›m rasyonel olan tavr› da teflkil ediyor. Modern bilim ve teknoloji iflte as›l bu noktada; her canl›l›¤›n, her
hayat›n sayg›n oldu¤u noktas›nda bize yollar açmal›. Yafll› ve özürlü insan› geliflmifl imkânlarla bir b›kk›nl›¤›n ortaya ç›kmayaca¤› süreçler üreterek kendisine verilmifl son hayat saniyesine kadar ulaflt›rmak modern devlet örgütlenmesinde en temel bir görevdir.
En Geliflmifl Bilgiler En Son Anda Kullan›l›r
Son anlar olan özürlülük ve yafll›l›k sahnesinde art›k en geliflmifl bilgilere ve haberlere ihtiyaç vard›r. Varl›¤›n her an›n› anlamland›ran manevî bilgilenme süreçleri bu son anlardaki sistemsel çözümleri ile asl›nda hayat›n tamam›na ›fl›k tutarlar. ‹nsana son an›na kadar
sayg› duyulmas› ve onun en ileri yaflta da dirim içinde ve faal kalmas› için çaba gösterilmesi; manevi bilgilenme ve bilgelik e¤itimi süreçlerinin sonunda kazan›lacak kavray›fllard›r. Yafll› yurtlar›nda hakim olan a¤›r havadan kurtulman›n ve en sars›c› dünya gerçeklerinin
derinli¤ine yara almadan ulaflman›n yolu da budur. Din ve felsefe sonsuzlu¤un yollar›n› açarak, her insanl›k durumunu pani¤e kap›lmadan do¤al bir varolufl sevinci ile kabul etmemize yard›mc› olurlar.
Ruhun As›l E¤itimi Sab›r ve Tahammülledir
Dünyada yaln›zca belli bir süre eflya ve çevreyle temaslar kurup mekanik etkileflimlerle bedenimizin eskimesini beklemek için bulunmuyoruz. Bizden beklenen bu yolu yürürken baz› fleyleri anlamam›z ve zenginleflmemizdir. Kendimize, zay›f anlar›m›za ve baflkalar›na tahammül as›l ruh e¤itimidir. A¤›r özürlü bir yafll›ya nas›l bir ihtimamla yaklaflmal›? ‹nsan kardeflleri omuz omuza yap›lmas› gereken hayat yürüyüflünde sa¤lam durarak, aradan s›yr›l›p düflmekte olan hemcinslerine ihtimamla yaklaflarak ve ba¤lant›lar› sars›lm›fl hayat›n›n güzelli¤i ve zenginli¤i için ona yard›mc› olarak hem bir sunuda bulunmufl olurlar, hem de bu tabloyla kendilerini e¤itip ar›nd›rabilirler. A¤›r bir hastadan ya da hayatla ba¤lar› iyice zay›flam›fl bir yafll›dan kendileri için de¤il bizim için, dünya için, hayat›n de¤eri için
direnmesi istenmektedir. Allah'›n bize ba¤›fllad›¤› hayattan daha de¤erli bir fleyin bulunmad›¤›na inand›¤›m›z› as›l böyle bir anda, yani
bir can› savunmak için çok az sebebin ve direnme noktas›n›n kald›¤› bir anda onu hâlâ de¤erli bularak göstermemiz mümkün olabilir.

