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Tası Atmak : Sadeliğin Yolu 

Avni O. Sevinç 

Kıyafeti giyen kim ? Dün evde çıplak bir halde dururken, diğer insanlarla aramda hiçbir fark olmadığını 

bir kez daha anladım. Bu şuurlu maddenin alanımda olması beni sevindirdi. İçsel pencereme şöyle bir 

kuş kondu, kuşun konduğunu görünce de aklıma Tesla geldi, olay şöyle devam etti : “ Sanırım 

kıyafetleri giyen benim Ego’m.” Geçen sefer maddeye giriş kartında da söylediğimiz konuyla oldukça 

ilintiliydi, ufak bir tebessüm ile işleri yapmaya devam ettim. 

 

Kutsal kedi evin bir köşesinde tekamül ederken, insan bedeni alacağı günü sabırla beklediğini 

hissettim. Hali hazırda pudingi oldukça seviyor, soda içiyor ve benim gibi bir patates hayranı. Temel 

döngüler, ki çoğu kısırdır, üreyemeyen ve si/mi fark etmeden, çok daha gerilerdeki enerjiyle çalışan 

bu döngülerden başlıca olanı, yani tütün içme isteği, baş gösterdiğinde otomatik bir şekilde kalktım ve 

her şeyin masasına doğru hareket ettim.  

 

Beyaz bir zemin üzerinde iki bar sandalyesiyle çevrelenmiş bu masada, döngüyü kapayacak her şey 

mevcuttu, yılan birazdan kuyruğunu ısıracaktı, içeriye yağmur girmesi an meselesiydi. Önce kağıdı 

çıkardım, hışırt, biraz “ ince “ sar diyen sese evet, tamam dedim, makine iş görüyor, sonra 7mmlik - 

sessizce ölmek için idealdi - filtresi geldi, daha sonra tütünden biraz aldım, daha sonra bunları 

sarmatik adınıyla anılmayan, sigarayı sarmaya yarayan aletin içine koydum, tütünleri sıkıştırdım, bi 

güzel çevirdim, sıkıştırdım, organik yapıştırıcıyı yaladım, göz yaşlarımı kendime sakladım çünkü her an 

yağmur gelebilirdi, tütün sarıldı, ben ağladım, temas direk dudaktan olmasın, belki kendimi dudaktan 

öpebilirim diye plaştik ağızlık taktım, tam bu sırada şangırt diye evin camından içeri bir taş girdi, 

evdeki herkez/her şey irkildi ve yağmur taşla içeri girmeye başladı.  

 

Ulan ne oluyor şimdi falan demeye kalmadan, gözüm salonun ya da her şeyin teklik içinde aktığı 

mekanın ortasındaki taşa dikildi, taş olduğunu nereden biliyorsun değil mi ? - Otomatik izlenim, çünkü 

cama sadece taş atılır- Neyse, etrafında kağıt gibi bir şey vardı, tam filmlik şu ev, orta boy portakal 

büyüklüğünde, daha çok greyfurt olmak isteyen bir portakal gibiydi, belki de öyleydi, ah şu çift yarık 

deneyi gündelik hayatımızı bitirdi, ağız tadıyla otomatik bile yaşatmıyorlar bizi, yine bir neyse  -

eskiden buna omuz silkme mi diyorlardı, Raşa edebiyatında vardı bunlar - mekanın ortasındaki 

portakalı aldığımda kağıt ilk başta bomboştu daha sonraları yavaş yavaş harfler belli oldu, yağmurla 

yolculuk yapması böyle bir şey diye düşündüm, harfler sözleri, kelimeleri de oluştururken su kozmik 

bilgisini aktarıyordu. Bir aralar Tanrı’nın ruhuyla yüzen sularda daha kim bilir neler vardır acaba diye 

düşünürken, bir yerden de kağıdı sallıyordum, şöyle bir şey çıktı “ Tası da at “ Hemen altında da 

imzası vardı, Sevgilerle Diyejon. 

 

Eveet, ezoterik öğrenci adaylarının da içinde olduğu dünya insanlık ailesi, plansal dostlar, daşınız, ne 

oldu şimdi burada ? Bir sigara içmek için bile ne kadar çok şeye ihtiyacım olduğu fark etmem bana bu 

şoku verdi. Ne kadar çok maddeye ihtiyacımız var değil mi ? Evet, bu dünyaya maddeyi bızıklamaya 

geldik, cincikleyeceğiz, galebe çalacağız, boğuşacağız, behemal dest ve damen-i mualla’ bizimleki 

ruşeni bilelim. 
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Birazda diyojen’den kesitleri okuyalım. 

 

Diyojen'in içinde yaşadığı bir fıçısı ve bir çanağı vardır. Rivayetlere göre bir gün bir çeşme başında 

avucu ile su içen bir çocuğu gördüğünde “Bu çocuk bana fazladan eşyam olduğunu öğretti” diyerek 

elindeki çanağı da atmıştır.[1] 

Diyojen yoksulluk içinde yaşadığı, halka açık yerlerde yatıp kalktığı ve yiyeceğini dilenerek topladığı 

halde, herkesin aynı şekilde yaşaması gerektiğini savunmamıştır. Kişinin en kısıtlı yaşam koşullarında 

bile, mutlu ve bağımsız olabileceğini göstermeyi amaçlamıştır. İnsanın kendi kendine yeterli 

olabilmesi gerektiğini savunmuştur. Uygarlaşmanın getirdiği kurallara ve araçlara bağlı olan bir 

yaşamı reddetmiş, yaşamın doğal ve sade olması gerektiğine inanmıştır.[14] 

Hayatımıza sadelik getirmek, ruhsal ve plansal bağlatılarımızın üzerindeki fazlalıkları atmak anlamına 

da geliyor. Sanki taç çakradan giren ışık demetinin üzerinde çeşitli tabakalar varmış gibi ya da renginin 

açık temiz olmaması gibi. Tüm bunları daha güçlü, temiz, özel bireyselleşme için değilde, bir başkası 

için yapmak gerekiyor yoksa yine Egomuz alıp başını gider. 

Aynı akademiTR ve yolu yolda öğrenenlerin paylaştığı, çalıştığı, liyakine ermek için alçakgönüllükle 

çok fazla istediği gibi ... 
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