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İnsanoğlunun yavrusu dünyaya geldiğinde bütün kötülüklerden ve
çevresinde olup bitenden habersiz dünyayı tanımaya çalışan zavallı bir
kişiliktir. Bu kişilik elinden oyuncağı, önünden ekmeği alınıncaya kadar
devam eder. İşte bu İnsanoğlu için bir dönüm noktasıdır. Aynı zamanda
bireysel dışavurumudur. Canlıların yeryüzünde yaşamaya başlamaları
ile birlikte ortaya çıkan hayvani bir içgüdüdür. Bu noktada her şeyini
paylaşan ve etrafına mutluluklar dağıtan bebek artık yoktur. Çünkü o
bendir. Hayvanlar gibi doğanın ve çevresinin amansız kurallarına
itilmektedir. Yüzyıllar boyu hayatın akışını belirleyen, yön veren ve
üretim sistemleri geliştiren insanoğlu doyumsuz ben duygusu sayesinde
hayvansal gelişimini sürdürmektedir.
Kendi benliğini yaratamayan bizim gibi itilmiş toplumlarda bu gelişim
daha bir derin olmaktadır. Bu gelişim süreci kendi k ü l t ü r ü n ü de
yaratmaktadır. Bu kültür insanların bireysel ve bencil çıkarları uğruna
her şeyi yapabileceklerini öğretir. İnsanın insanlığını yok eden bir
duygudur. Ve bu kültürden beslenenler en vahşi hayvandan daha vahşidir.
Yeni düşünce ve fikirlerin yeşermesine kesinlikle izin verilmez. Bu
yüzden bizim gibi ülkelerde insan olmak, insanca yaşamak çok daha
zordur.
Benin dönüm noktası ise sistemin dinamiğini oluşturmaktadır. Dolayısıyla
insanlar sürekli ben olmaya itilmektedirler. Çünkü tüketim ben olmaktan
geçmektedir. İnsanlar tüketmeden varolamayacaklarını anladıklarından
bu yana kendi güçleri oranında küçük, büyük, kaliteli, kalitesiz şeyleri
tüketmeye devam ediyor. Kimileri hayatını tüketiyor, kimileri de hayatları
tüketiyor.
Ben duygusu ve beraberindeki kültür üretimdeki seçki ve yeterliliği
öldürerek tüketim olgusunu olabildiğince körüklemektedir. İnsanlar
gereğinden fazla üretim ve gereğinden fazla tüketim döngüsü içerisinde
boğulmaktadırlar. Üretilen şey bir fikir olabilir, herhangi bir konuda bir
bilgi olabilir, bir ürün olabilir. Üretilen şey her ne olursa olsun mutlaka
bir değeri vardır. Bilimsel bir düşünce tarzı ile bu şeylerin değerini iyi
analiz etmek gerekir.
İnsanoğlu ben duygusunu kontrol altına alarak hayvanlardan farkını
ortaya koyar. Bu yönüyle ilkel benlikten sıyrılıp sosyalleşebilen insan,
ancak insanca yaşam için medeniyetler ve sistemler kurabilir. Bu son
dönüm noktasında ise insanoğlunun hayvansal gelişiminden insani
gelişimine doğru bir geçiş yaşanacaktır.

