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Daha Bağışlayıcı Bir Toplum Nasıl 

Oluşturulabilir? 

Sevgide güneş gibi ol. 

Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. 

Hataları örtmede gece gibi ol. 

Tevazuda toprak gibi ol. 

Öfkede ölü gibi ol. 

Her ne olursan ol; 

ya olduğun gibi görün, 

ya da göründüğün gibi ol… 

Mevlana 

Yazarlar: Everett L. Worthington Jr, Brandon J. Griffin, Loren Toussaint, Greater 

Good Magazine, 30 Mayıs 2018  

Çeviren: Ercan Caner, Sun Savunma Net, 2 Temmuz 2018 

 

Bağışlamak Ne Demektir? 

Psikologlar bağışlamayı genellikle, affedilmeyi gerçekten hak ediyor olup 

olmadıklarına bakmaksızın, size zarar veren, inciten kişi ve gruba karşı kızgınlık veya 
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intikam duygularından kurtulmaya yönelik, bilinçli ve kasıtlı bir karar olarak 

tanımlamaktadırlar. Bağışlamak, kızgınlık ve öfke duygularından kurtulmak ve hakkı 

olmasa dahi inciten kişi ve suçluya sevgi ile yaklaşabilmektir. 

Aptallar ne bağışlar ne de unuturlar; saflar hem bağışlar hem unuturlar; 

akıllılar ise bağışlar fakat unutmazlar. Thomas Szasz 

Bağışlamanın tanımı kadar bağışlamamanın ne olmadığını anlamak da çok önemlidir. 

Bağışlama üzerinde çalışan veya bağışlamayı öğreten uzmanlar, bağışladığınızda 

bunun size karşı yapılan bir suçun ciddiliğini önemsizleştirdiğinizi veya inkâr ettiğinizi 

göstermediğinin altını çizmektedirler. 

 

Kendini Bağışlama: Kişinin hatasını kabul ederek, kendisine veya başkalarına 

verdiği zarar sonrasında, kendisine karşı şefkat, cömertlik ve sevgi geliştirerek 

kendisine kızmaktan vazgeçme arzusudur. 

Bağışlamak unutmak ve size karşı yapılanlara göz yummak veya onları mazur görmek 

anlamlarına gelmemektedir. Bağışlama zarar görmüş bir ilişkinin onarılmasına 

yardımcı olsa da sizin, size zarar veren kişiyle uzlaşmanızı zorunlu kılmaz ve zarar 

verenin de yasal sorumluluktan kurtulmasını gerektirmez. 

Bunların yerine bağışlamak, affedene bir iç rahatlığı sağlar ve onun aşındırıcı ve 

yıpratıcı öfke ve kızgınlık hislerinden kurtulmasını sağlar. Gerçek bağışlamanın 
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suçluya karşı olumlu duygular gerektirip gerektirmediği konusunda bazı tartışmalar 

olsa da uzmanlar bağışlamanın en azından derin olumsuz duyguların söküp atılmasını 

gerektirdiği konusunda aynı fikirdedirler.  

Bu şekilde bir bağışlama, içinizdeki size hükmeden acıyı tanımlayarak ondan kurtulma 

ve iyileşerek hayatınıza devam etme gücü verir. Asla unutulmamalıdır ki barış ve huzur 

şiddetle elde edilemez, barış ve huzur sadece başkalarını anlamakla başarılabilir. 

Affetmek ruhu özgürleştirir ve huzura kavuşturur. 

Bağışlama konusunda yapılan ilk araştırmalar bireylerin kendilerini ve başkalarını 

bağışlaması üzerine odaklanırken, günümüzde ortaya çıkan yeni araştırma alanları; 

grupların birbirini bağışlaması ve kendini affetmenin faydalarını incelemeye 

başlamıştır. 

Haksızlığı uğrama sonrasında sadece bireyler olarak değil; gruplar, organizasyonlar ve 

uluslar olarak da içimizdeki intikam duygusundan kurtularak sevgiyi bulabilir ve 

iyileşebiliriz. Başka bir insanı incitmenin ve ona zarar vermenin sayısız yolu vardır. 

Fakat incinmeyi bağışlamanın da birçok yolları bulunmaktadır. 

 

Charleston Kilisesinde hayatını kaybedenlerin akrabaları ateş açan Dylann Roof’u af 

etmiştir. Foto: NBC NEWS 

Bireysel seviyede kendimizi affedebilir veya başkalarını bize verdikleri zararlar 

nedeniyle bağışlayabiliriz. Kendimizi affetmek, eksikliklerimizi duyarlı bir şekilde ele 

alarak ve sağlıklı bir öz benlik duygusu geliştirerek, kendi kendimizi kınamaktan 

başarıyla kurtulabilme deneyimidir. Bazıları için Tanrı veya daha yüksek bir kudret 
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tarafından bağışlanmak önemlidir. Başka birini bağışlamak, bir suçlunun yaralayıcı ve 

zarar verici hareketine karşı, bir kurbanın fedakârca ve sevgi dolu tepkisi olarak kabul 

edilebilir. 

Araştırmalar bireysel seviyedeki bağışlamanın zihinsel ve fiziksel sağlık açılarından 

çok büyük faydaları olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan sayısız araştırmalarda 

bağışlamanın stres hormonlarını azalttığı ve bağışıklık sistemi ile kalp ve damar 

fonksiyonlarını geliştirebildiği ortaya koyulmuştur.  

Bunlara ilave olarak bağışlamanın bir konuya takılıp kalmayı ve bundan kaynaklanan 

depresyon, huzursuzluk, öfke, saplantılı ve takıntılı bilinç ve hatta psikosomatik 

hastalıkları azalttığı görülmüştür. Bağışlama bunun yanı sıra insanlar arasındaki 

ilişkileri de geliştirmektedir, birçok çalışma ilişkilerimizin kalitesinin 

mutluluğumuzun yegâne belirleyicisi olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

Bahsedilen bütün bu faydaların gruplar, organizasyonlar, toplumlar ve hatta bütün 

uluslar, bölgeler veya kültürler tarafından da hissedilmeleri mümkün müdür? 

Toplumsal affedicilik ve daha büyük ölçekte sosyal affedicilik, incitici grup veya halk 

gruplarına karşı olumsuz davranış, düşünce, hisler ve motivasyonları değiştirme 

yönünde kolektif olarak benimsenen bir karardır.  

Toplum adaletsizlikleri kendi içinde büyük farklılıklar göstermektedir. Bazıları 

toplumun küçük bir kesimini etkilerken, diğerleri toplumun tamamının yaşamını 

etkileyebilirler. Bazı toplumsal suçlar çok küçükken diğerleri çok ciddi,  hatta hayatı 

tehdit edici olabilirler. Bu nedenle de toplum affediciliği, belirli bir yer ve zamanda 

ortaya çıkan bir süreçtir. 

Belirli bir toplumda; bireylerin kendisinde, bireyler arasında ve diğer toplumlar ile 

affediciliği daha mümkün ve olası bir hale getirebilir miyiz? Bu konuda yapılan iki ayrı 
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çalışma toplumlarda affediciliğin geliştirilmesinin mümkün olduğunu ortaya 

koymuştur. Her iki araştırmada da iki hafta süresince katılımcılara; toplu hitap, 

öğrenci gazete makaleleri, tartışma programları, grup tartışmaları ve küçük grup 

eğitim yöntemleri ile affedicilik bilinç artırma çalışmaları uygulanmıştır. Her iki 

çalışma sonucunda da toplum üyelerindeki olumsuz düşünceler, hisler ve 

davranışların olumlu, nazik ve sevgi dolu olanlarla yer değiştirdiği görülmüştür. 

Yapılan son bir çalışmada kısa bir affedicilik kampanyasının dahi toplum üyelerinin 

(bireyler olarak) daha affedici, sevgi dolu ve daha az çatışmacı hissetmelerine yardım 

ettiği bulunmuştur. Affediciliğin artırılması alanında geçmişte yapılan çalışmalarda 

eğitim ve çalıştay yöntemleri ile sadece bilinç artırma üzerine odaklanılmıştır. Fakat 

son yapılan çalışmada kullanılan bilinç artırma yöntemlerinin insanların affetme 

eğilimlerini değiştirmekte olumlu bir etki yarattığı görülmüştür. 

Yapılan çalışmada toplum üyeleri ile kuvvetli bir bağ oluşturulmuş ve toplum içinde 

affediciliğin geliştirilmesi için çoklu seçenekler sunulmuştur. Sonuçlar beklentilerin 

çok üzerinde gerçekleşmiş ve toplumda affediciliğe katkı sağlamak isteyenler için 

oldukça faydalı dersler çıkarılmıştır. 

Bağışlayıcı Olma Mücadelesi 

Yapılan çalışmada Iowa, Decorah’da bulunan Luther Üniversitesinde, bağışlamanın 

geliştirilmesine katkı sağlamak maksadıyla iki haftalık bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 

 

Göze göz ve dişe diş bir yaklaşım sonunda bütün dünyayı kör yapar. Mahatma 

Gandhi 

Çalışmaya,  fakülte, çalışanlar, yönetim ve öğrenciler dâhil toplum temsilcilerine diğer 

okullar, kiliseler veya toplum gruplarının üyelerine bağışlamaları için bilinç geliştirme 

ve fırsatlar yaratma maksadıyla sundukları faaliyetlerin bir listesi sunularak 

başlanmıştır.  Sunulan liste, kilise konuşmaları, misafir konuşmacılar, tartışmalar, 

kamu forumları, affediciliğin tartışılması için toplantılar ve sosyal faaliyetler, 
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üniversite ve sosyal medyaya yüklenen içerikler, internet blogları ve öğrenci gazete 

makaleleri gibi faaliyetleri içermektedir. 

Fakat bunun yanı sıra öğrenciler, fakülte ve çalışanların kendi başlarına 

yapabilecekleri elektronik posta bombardımanları, sınıf ödevleri, web sitesi oluşturma, 

TED konferanslarını (Farklı alanlardaki uzmanların bilgi alışverişi için düzenlenen 

konferanslar) izleme ve bir insanın düşmanı için dua etmesinin yanı sıra film 

gecelerinin düzenlenmesi, yatakhane tartışma gruplarının oluşturulması ve makale 

yazma gibi öğrenciler arası düzenlenen yarışma faaliyetlerini de içermektedir. Öğrenci 

liderleri, gönüllüler, fakülte üyeleri ve çalışanlardan oluşan bir görev kuvveti bu 

faaliyetler için seçilmiş ve bunlar kendi orijinal bağışlama kampanya materyallerini 

oluşturmuşlardır. 

 
Bağışlamamak fare zehiri içmek ve sonra da farenin ölmesini beklemek gibidir. Anne 

Lamott. 

 

Kendi hayatlarında yaptıkları bir hatayı affetmek ve genel olarak insanlara karşı daha 

affedici olmak isteyenlere öğrenci liderliğinde yürütülen iki tip grup terapi yöntemi 

sunulmuştur. Bu gruplar, devam eden iki hafta boyunca, altı saat süresince bir araya 

gelmiştir. Bu toplantılar esnasında gruplara iki farklı bağışlama terapisi uygulayan 

öğrenci liderleri tarafından önderlik edilmiştir. İlk yaklaşım Everett Worthington’un 

katılımcılara aşağıdakilerin öğretildiği ‘‘REACH – Recall, Emphatize, Altruistic, 

Commit ve Hold) yöntemidir. 

• İncinmenin hatırlatılması (Recall), 

• Saldırgan ile empati kurulması (Emphatize), 

• Bağışlama için fedakârca bir tutum sergilenmesi (Altruistic) ve sonra 
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• Uygulama (Commit) ve en sonunda da 

• Bağışlamayı sürdürmedir (Hold). 

İkinci yaklaşımda ise, katılımcılara kurban olma deneyimini yeniden şekillendirmeyi 

ve onu bir esneklik hikâyesine dönüştürmeyi denedikleri Frederic Luskin’in ‘‘Sonsuza 

Kadar Affet’’ yöntemidir. Katılımcılara bunun yanı sıra, incitici olaylar üzerinde 

düşünme ve çalışmayı birinin geçmişinden itibaren ele alan stres ve kaygıyı modüle 

etmeye yardımcı stresten arınma teknikleri de öğretilmiştir. 

 

Bağışlama kampanyası öncesi ve uygulanması esnasında öğrenciler genel affedicilik, 

çatışma ve sevgi seviyeleri hakkındaki anketleri tamamlamışlardır. İlave olarak 

arkadaşları, oda arkadaşları, öğretmenleri ve aileleri ile olan spesifik ilişkilerinde kendi 

affedicilik, çatışma ve sevgi yaklaşımlarıyla ilgili soruları da cevaplandırmışlardır. 

 

 
Zayıflar asla bağışlayamazlar. Bağışlamak güçlülere özgü bir davranıştır. Mahatma 

Gandhi 

Sonuç? Yüzde 12 oranında daha fazla öğrenci, kampanya sonrasında diğerlerini 

bağışlama yönünde bir eğilim göstermiştir. Özellikle öğrenciler öğretmenlerine yönelik 

olarak (%11), ailelerine  (%8) oranında daha fazla affedici eğilimler göstermişlerdir. 

Çatışma açısından bakıldığında da öğretmenlerine (%9), ailelerine (%13) eğilimler 

gösterirlerken, sevgi olarak da arkadaşları için (%10) ve öğretmenleri için de (%14) 

daha fazla sevgi göstermişlerdir. 

 

Kampanyanın, herhangi spesifik bir ilişkide bağışlamaya katkı sağlayıp sağlamadığı, 

ilişkinin kampanya öncesi ne kadar bağışlayıcı olduğu gibi ilişkinin başlangıç 
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safhasındaki durumuna bağlıdır. Öğrenciler öğretmenleri ile olan ilişkilerinde daha 

affedici, daha az çatışmacı ve daha fazla sevgi içeren tutumlar sergilemişlerdir. 

Çalışma esnasında müdahaleler Luther Üniversitesinin bütün öğrencilerine 

uygulandığından, her bir bireyin toplamı olarak bütün toplum daha fazla affedici hale 

gelmiştir. Eğer bağışlayıcılık üzerine yapılan araştırmaların sonuçları doğru ise bu 

durum, o öğrencilerde fiziksel ve psikolojik olarak daha sağlıklı, daha uyumlu ve belki 

de ruhsal açıdan daha dingin sonuçlar elde edilmesi anlamına gelmektedir. 

 
 

Savaşlarınızda seçici olun,  bazen barış haklı olmaktan iyidir. 

 

Bu tür bir kampanyanın, üniversite kampüsü sınırlarının ötesinde kamu sağlığı 

açısından önemi çok derin olabilir. Araştırma, affetmek için çaba gösterdikleri sürece 

affedicilik müdahalelerinin insanları çok daha bağışlayıcı olmaya yönlendirdiğini 
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göstermektedir. Şaşırtıcı bir şekilde psikolojik ve fiziksel sağlığı ele almasalar da bu tür 

programlar insanları daha az stresli, kaygılı ve daha ümitli olmaya yönlendirmektedir. 

 

 
Birini bağışlamak onun davranışının iyi olduğu anlamına gelmez. Bağışlamak 

devam etmeye hazır olmak demektir. Üzerimizdeki ağır yükten kurtulmaya, gereksiz 

yüklerden arınarak kendi şartlarımızla kendi yaşamımızı şekillendirmeye hazır 

olduğumuz anlamına gelmektedir. Bağışlamak saf özgürlüktür ve bağışlamak bir 

seçenektir. 

 

Luther Üniversitesi Bağışlama Kampanyasında, katılımcılara; affetme grupları, film 

tartışma grupları, tartışmalar ve görüşmelerin 10 saat veya daha fazla sürdüğü 

toplantılar hakkında düşünmeleri veya bu gruplara katılma imkânı sunulmuştur. 

Katılımcıların, iki hafta süren kampanyada geçirdikleri toplam ortalama zaman 2,5 

saat olsa da insanların bağışlama eğilimlerinde ve sağlıkları için faydalarda gerçek 

değişimler yaşamıştır. 
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Luther Üniversitesi kampüsünün kendi içinde orta büyüklükte bir sanat eğitim 

kurumu olduğu doğrudur. Fakat aynı yöntemin New York, Chicago,  Atlanta, Houston 

veya Los Angeles gibi milyonlarca insanın olduğu büyük toplumlarda uygulandığını 

gözünüzün önüne getirin. Çok az insanın daha fazla bağışlayıcılık konusunda 

birbirlerine yardımcı olabildikleri grup faaliyetleri, kiliseler, kamuya açık toplantılar, 

kütüphaneler veya toplum merkezleri, dostluklar ve aile arasında bir araya 

gelebildikleri büyük yerleşim birimlerinde bu program başarılı olabilir mi? 

 

Bunun fiziksel ve psikolojik sağlık, ilişki çatışması, iş yeri uyumsuzluğu ve diğer 

gruplara yönelik tutumlarda ne kadar etkisi olabilir? 

 

Toplumsal Bağışlamaya Katkı sağlamak 

Belki de bağışlamayı benimsemesi gereken bir toplumda yaşıyor olabilirsiniz. Dini 

toplumlar, birçok dindar insan zaten affetmeyi çabaladığından ve uyguladığından 

affedicilik kampanyaları için oldukça uygun zeminlerdir. Fakat gerçekte bağışlamaya 

değer veren bütün toplumlar bundan faydalanabilirler. 

 

 
Bağışlamanın Gücü 

 

Bu ne kadar zordur? Düşündüğünüz kadar değil. Ortak vizyon ve toplumsal 

motivasyon ile toplumsal bağışlama gayretlerinde aşağıda sunulan bazı stratejileri 

takip edebilir ve uygulayabilirsiniz. 

 

1. Bilinç Seviyesini Artırın. Ortak bir ilk adım bağışlama meselesi üzerinde bilinç 

artırmaya başlamaktır. Örneğin Virginia Commonwealth Üniversitesinde, öğrencileri 

bağışlayıcı olma konusunda eğitmek ve bağışlamanın pratik yöntemlerini göstermek 

üzere The Stall Seat adlı dergi tuvaletlere el ilanı olarak asılarak kullanılmıştır. 
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Fakat hedef, bütün toplumu tanıtıcı reklamlar ile kapsamak değildir. Bilinç artırma 

faaliyeti daha ziyade, üyeleri affedici olma, faydalarını öğrenme ve motive etme ile nasıl 

yapılacağı veya sadece diğerleri ile tartışma üzerine odaklanabilir. 

 

2. Yardım Alın. Kendi bağışlama kampanyanızı yaratma fikri çekici gelse de 

toplumunuza, REACH Bağışlama grupları gibi affetmeyi yaşayan kanıt esaslı 

müdahaleler, kendin yap kitapları, çevrimiçi müdahaleler ve kitap veya film tartışma 

grupları vasıtasıyla en iyi şekilde ulaşılabilir. 

 

Yerel liderlerin ne kadar saygı gördüğünden bağımsız olarak, toplumsal çalışma en iyi 

şekilde, genellikle diğerlerinin katkı ve katılımları sağlandığında başarılı olmaktadır. 

Toplumunuzun bütün sorulara yanıtının olmayabileceğini ve aradığı yanıtlar için diğer 

toplumlara bakabileceğini, bağışlama uzmanlarını davet etmeyi ve organizatörler, 

danışmanlar ve diğer profesyonellerin kapsam ve derinlik açılarından artırılmasının 

daha etkili ve sürdürebilir bir yaklaşım anlamına geldiğini asla aklınızdan çıkarmayın. 

 

Sierra Leone Fambul Tok Programı: Çatışma yaşanan ülkelerde gelişme ve 

sürdürülebilir barışa götüren, toplum tarafından liderlik edilen ve sahiplenilen 

yeniden uzlaşma süreçlerine zemin hazırlayan uluslararası bir programdır. 

3. Uygun Müdahaleler. Toplumsal bağışlama müdahalelerinin birçok farklı 

toplumlar için yaygın olarak geçerli oldukları düşünebilir, fakat gerçekte her duruma 

uyan bir öğrenme deneyimi bulunmamaktadır. Genç toplumlar ve gelişmiş ülkelerde 

YouTube, bloglar, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya ürünleri, insanlarla bağlantı 

kurma ve onlara bağışlamayı öğretme veya sadece affetmeyi denemeyi öğretmek için 

etkili olabilir. Afrika’daki kabile toplumları gibi başka toplumlarda ve toplulukçu 

kültürlerde ise paylaşılmış hikâye anlatımları oldukça değerli ve etkili bir yöntem 

olabilir. 
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Örneğin Sierra Leone’de konuşulan Krie lisanında ‘‘Aile Konuşması’’ anlamına 

gelen ‘‘Fambul Tok’’ iç savaştan kaynaklanan travma ve vahşet sonrasında affetmeye 

katkı sağlamak maksadıyla kullanılan bir toplumsal bağışlama girişimidir. Fambul Tok 

programında, savaş nedeniyle bölünen köylerde, 11 yıl süren iç savaşın failleri ve 

kurbanları, kökleri yerel geleneklere dayanan törenlerde bir araya getirilmektedir.  

Sierra Leone halkına bu törenlerde, savaş esnasında olanlar hakkında konuşma, 

iyileşme ve birlikte yeni bir gelecek hakkında tartışma fırsatı sağlanmaktadır. Fambul 

Tok programı, Sierra Leone’nin aile konuşması geleneği üzerine inşa edilmiştir. Ülkede 

problemler geleneksel olarak aile içinde tartışılmakta ve çözülmektedir. 

 

1994 yılında sadece 100 gün içinde en az 500,000 kişinin soykırıma uğradığı 

Ruanda’da yürütülen uzlaşma programından bir görüntü. Foto: Elisa Farasachio 

Ruanda’da ise düzenli olarak yayınlanan bağışlama temalı hikâyeler, ülkede 

gerçekleşen soykırım sonrasında halkın iyileşmesi maksadıyla kullanılmıştır. 

Toplumun bazı üyeleri örneğin konferanslar veya film tartışma gruplarına katılarak 

pasif olarak programda yer almak isteyebilir. Başkaları, bağışlama hakkında resmi bir 

eğitime katılmayı arzu edebilir. Başkaları da bir tartışma oturumları düzenleyerek iki 

muhalif grubun toplumsal liderlerini ortak tartışmalar için bir araya getirebilirler. 

Güney Afrika Gerçek ve Uyuşma Komisyonu olayında olduğu gibi bazı durumlarda 

bütün ulusa yayınlanan televizyon programları, toplumsal etkinlikler bütün bir ulusun 

dikkatini üzerine çekebilir. Toplum üyelerinin, programlara katılma konusunda kendi 

ilgi seviyelerini eşleştirmelerine izin verilmelidir. 
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4. Değerlendirme. İyi niyetler her zaman iyi sonuçlar vermezler. Toplumun 

bağışlayıcılığını geliştirme programlarını değerlendirmek işte bu nedenle kritiktir. 

 

Yeniden vurgulamak gerekirse; temel tedbirleri oluşturmak, değişimleri 

değerlendirmek ve toplum liderlerinin anlayabileceği şekilde, anlamlı ve gerçek 

ilerleme sağlanıp sağlanmadığını belirlemek maksadıyla, toplum liderleri ile birlikte 

çalışmaları için uzmanları programa dâhil edin. Bütün toplum üyelerinin bağışlayıcılık 

müdahalelerine aynı olumlu tepkiyi göstermeyeceklerine karşı hazırlıklı olun. 

 

Bağışlamak herkes için zor bir iştir ve insanların yaşamlarında olumlu bir değişime 

hazır olma seviyelerinde önemli farklılıklar bulunmaktadır. Etkili bağışlama 

müdahalelerinin sağlık ve refah seviyelerinde gelişmeye neden olacağını ve elde edilen 

sonuçların da ölçülmesi gerektiğini asla akılınızdan çıkarmayın. Sonuçları toplumla 

paylaşmayı, geri bildirimleri talep etmeyi ve güçlü olunanların yanı sıra geliştirilmeye 

ihtiyaç duyulan alanları belirlemeyi asla unutmayın. 

 
 

Yarbay Ralph Peters tarafından hazırlanan harita; bağışlamayı öğrenemezsek 

sonumuz bu olacaktır. Yeni Orta Doğu Haritası, Armed Forces Journal dergisinin 

Haziran 2006 sayısında yayımlanmıştır. Haritanın telif hakları şimdi emekli olan 

Ralph Peters’e aittir. 

 

İnsanlık tarihinin önemli bir kısmı birbirleri ile çatışan toplumlar, gruplar ve ulusları 

anlatmaktadır. Ne yazık ki durum günümüzde de aynıdır. Dünya giderek milliyetçi 
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yaklaşımların esiri oldukça ve bir zamanlar müttefik ve dost olanlar birbirlerinin 

düşmanı haline geldikçe, toplumlar ve ulusların birbirlerini affetme ihtiyacı tarihte 

görülmemiş bir şekilde artmış durumdadır. 

Bernard Meltzer’in bağışlamakla ilgili çok anlamlı ve güzel sözleri ile bitirelim: 

‘‘Bağışladığınızda geçmişi hiçbir şekilde değiştiremezsiniz, fakat 

geleceği değiştireceğiniz kesindir.’’ 

Çevirenin Notları: Yazı aslına sadık kalınarak çevrilmiştir, orijinal metne 

aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz. 

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_build_a_more_forgiving_co

mmunity#thank-influence 

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_build_a_more_forgiving_community#thank-influence
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_build_a_more_forgiving_community#thank-influence

