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Yeni bir baþ
langýca adým at
mayý, dünkü
kalýplarý kýrmayý, yapabilirken ‘yapamam’, ola
bilirken ‘olamam’ ve bütünüyle özgürken ‘kapa
na kýstýrýlmýþým’ dememeyi öðret bana.
Haham Nachman – Brazlav 1772-1810
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Vasatlýða uyum saðlamalý mýyýz?
26 Eylül
Dün mektubunu alýnca, seninle evimin çevre
sindeki ormanlarda yaptýðýmýz gezintiyi düþündüm.
Ne çok ýsrar etmek zorunda kalmýþtým, anýmsýyor
musun? Sen çimenlerde oturmayý sürdürmek isti
yordun. “Kederliyim,” diyordun, “kendimi fazlasýyla
yorgun hissediyorum, bir adým bile atacak halim
yok.” Ge
ne de çýkmýþtýk do
laþ
ma
ya. Sýra
dan bir
söyle
þi için kýrlar da, kol
tuk
lar da ra
hattýr ama
düþünceler birbirini kovalýyor, heyecanlar onlarý
bile bastýrýyorsa en iyisi harekete geçmektir.
Yürümek her þe
yi da
ha ber
rak görme
ye, da
ha
ayrýntýlý hissetmeye yarar.
Hava hâlâ serin, kýrlar yemyeþil ve çiçeðe kes
miþti; kestane aðacýnýn dallarý tomurcuklanmaya
baþlamýþtý. Bir süre sessiz kaldýk ama ormana girer
girmez durdun ve içini çektin. “Artýk dayanamýyo
rum,” dedin. Gözlerinde kayýp bir ifadeyle çevrene
baktýn. “Hiçbir þeyin anlamý yok!” Baban iki ay önce
ansýzýn ölmüþtü ve yeni aldýðýn diploman iþe yara
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maz bir kâðýt parçasý gibi görünüyordu. “Anlýyorsun
deðil mi?” demiþtin bana. “Yýllarca anlamýný sorgu
lamadan çalýþtým, savaþtým, binbir fedakârlýk yaptým. Þimdi insaný mutlu edecek her þeye sahibim
ama bunlarla ne yapabileceðimi bilmiyorum. Sabah
uyanýyor aðlýyorum; akþam yataða yatarken hâlâ
aðlýyor oluyorum. Gün boyunca defalarca büyük bir
öfkeye kapýlýyorum ve içimden her þeyi kýrýp dökmek geliyor.”
Bir kýz arkadaþýnýn önerisiyle psikoloða baþvur
muþtun. Haftada iki kez ona gidip sorunlarýný anla
týyordun.
“Sonrasýnda kendini nasýl hissediyorsun?” diye
sormuþtum sana.
“Bir süre için iyi. Çýktýðýmda özgürleþ
ti
ði
mi,
aðýrlýklarýmý o odada býraktýðýmý hissediyorum.
Ama ertesi gün bütün o taþlar yeniden yerlerine
dönüyor, mideme oturuyor.”
Te
pe
nin en yüksek nok
tasýna varmýþtýk. Bir
kayanýn üzerine oturduk. Uzaklarda baþka tepelerin
koyu renkli siluetleri görünüyor, Corbara Gölü’nün
yüzeyi bir ayna gibi parlýyordu. Hafif bir esinti var
dý.
“Son kez bunu ona da söyledim,” diye sürdür
dün sözlerini, “o da bana bu taþlarýn ne anlama gel
diðini açýkladý. Taþlar bizim sýnýrlarýmýz. Ergenlik
çaðýnýn hayalleri uçup gittiði zaman kim olduðu
muz gerçeði ile karþý karþýya kalýyoruz. Bu nedenle
de kederleniyoruz. Büyümek, insanýn kendini ve bu
koþullarý kabullenmesi anlamýna geliyor...”
“Hangi koþullarý?”
“Boz bulanýk ve vasat olma koþullarýný...”
“Peki neden bu koþullara uyum saðlamak zorun
dayýz?”
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“Eh, çünkü hayat böyle... böyle gri, bulanýk ve
yakalanmasý olanaksýz...”
Karþýmýzdaki bütün tepeler buðday ve arpa tar
lalarýyla kaplýydý; baþaklarýn olmadýðý yerlerde
gelincikler, zambaklar tek bir yeþil denizin dalgalarý
gibi hep birlikte salýnýyorlardý. Bu denizin üzerinde
birkaç tarlakuþu cývýldayarak uçuyordu. Bir süre
sessiz kaldýk; sonra ben þunu sordum: “Bütün þu
gördüklerin sana vasat mý görünüyor? Sana boz
bulanýk mý geliyor?”
“Ah, hayýr, burasý harika!”
“Peki, o halde neden güzelliklerden vazgeçmek
istiyorsun?”
“Ýstemiyorum ama baþaramayacaðým...”
“Neyi?”
“Bilmiyorum,” derken bakýþlarýnda bir kaybol
muþluk duygusu gördüm.
Pek çok kiþi, bizleri yaþamlarýmýzýn deney için
büyütülen farelerinkinden pek farklý olmadýðýna
inandýrmaya çalýþýrlar. Suyumuz ve besinimiz her
gün verildiði, bitiþik bölmede bulunanlarla koklaþa
bildiðimiz, ýþýk düzenli biçimde yakýlýp söndürüldü
ðü, ýsýtma saðlandýðý için halimizden hoþnut olma
mýz ge
re
kir çünkü büyük olasýlýkla biz
den da
ha
kötü koþullarda ve daha fazla tehlike altýnda yaþa
yan fareler de vardýr. Bir çiçek hayal etmek, onun
rengi karþýsýnda heyecanlanmak adeta sakýncalýdýr!
Yalnýzca satýn alýnabilen hayallere hoþgörüyle
bakýlan bir dünyada, mutluluk da sahip olmaya iliþ
kin bir özellik halini aldý.
Her yaþamýn ilerlemesi olan –ya da olmasý gere
ken– insanýn kendini gerçekleþtirmesi olgusu, artýk
yalnýzca koþullara boyun eðmek ya da gizlenmek
demek oldu. Kendimi sorgulamadan, duruma uyum
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saðlayarak ve baþkalarýnýn davranýþlarýný kopyala
yarak kendimi gerçekleþtiriyorum. Kendimi gerçek
leþtirmeyerek gerçekleþtirmiþ oluyorum çünkü top
lum baþka türlüsüne olanak tanýmýyor çünkü yalnýzca iki kýsa bacaðým var, hiçbir yerimden kanat
larým da çýkmýyor. Ýyi ama gerçekten böyle mi, yok
sa bunlar yalnýzca bir mazeret mi? Bir tür zihinsel
tembellik mi söz konusu?
Bir an için durup bizleri çevreleyen doðanýn
dünyasýný izlemek, yaþayan tüm canlýlarýn kaygýsýz
beklentisizliðini, kýrýlganlýðýný ve güzelliðini fark
etmek için yeterli olacaktýr.
Kendimizi vakumlu kutularda yaþamaya ne
kadar tutsak etsek de, gizem çevremizde ýþýl ýþýl par
lamakta ve yürümemiz gereken yolu bize iþaret
etmekte. Vasatlýk ve grilik diye bir þey yoktur; var
olan yalnýzca korkumuzdur. Büyümek, heyecanlara
açýlmak korkusu. Bizi çevreleyenin kafes deðil,
özgürlük, hava olduðunu keþfetme korkusu. Ve
gözlerimizi biraz yukarý çevirdiðimizde göklerin
sonsuzluðuyla karþýlaþma korkusu.
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Huzursuzluk kaçýþ deðil arayýþtýr
3 Ekim
Yola çýkma arzusunun giderek içinde büyüdü
ðünü yazýyorsun. Bir hedefin ya da amacýn yok ama
tanýdýðýn ve artýk sa
na bom
boþ görünen her þe
yi
ardýnda býrakmak arzusundasýn.
Huzursuzluk benim de yaþantýmýn yoldaþý
olmuþtur; kimi zaman sýradan, kimi zamansa her
þeye burnunu sokan bir yoldaþ; bu nedenle senin
ruh du
ru
mu
nu çok iyi anlýyo
rum. On-on iki yaþ
larýndayken her þey canýmý sýkardý: Bir yerdeyken
hemen bir baþka yerde olmak isterdim; bir þey yapý
yorsam aklým yapmak istediðim bir baþka þeye
kayardý. Kendimi hiçbir zaman olduðum yere ait
hissedemezdim. Uzun bir süre bunun bir tür has
talýk olduðunu düþündüm. Ancak büyüdükçe huzur
suzluðun bir saðlýk iþareti olduðunu ve bütün öteki
saðlýk iþaretleri gibi enerji ürettiðini anladým. Kendi
kendimize yönelttiðimizde olumsuz olabilen bu
enerji, bizi dýþarý yönlendirdiðinde, yanýtlarýn peþi
ne düþebilmek için dýþarýya açýlmamýzý saðladýðýnda
Daha Çok Ateþ, Daha Çok Rüzgâr
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olumlu bir nitelik kazanýr.
Do
ðam sey
yahlýða hiç yatkýn ol
madýðý hal
de,
yaþamýmýn bazý noktalarýnda ben de kendimi öyle
huzursuz hissettim ki, acaba yollara düþsem mi
demeden edemedim. Böyle hissettiðimde içimde
sanki kördüðüm olmuþ teller var sanýrdým. Bunlar
yün deðil elektrik telleriydi ve uçlarý yýlanlar gibi
kývrýla dolana birbirlerine deðer, kýsa devre yapardý.
Yola çýkarak, hareket ederek bu düðümün çözülme
ye baþlayacaðýný, bana düzgün sarýlmýþ bir yumak
býrakacaðýný umardým.
O yolculuklar harika deneyimlerdi dersem, sana
yalan söylemiþ olurum. Hepsi gerçek bir cehennem
gezisiydi. Huzursuzluðu kendi dünyanda yaþadýðýn
sürece onu dizginlemeyi baþarýyorsun ama alýþýk
olduðun çevre ortadan kalktýðý anda çýplaklýðýnla,
sorularýnla, korkularýnla yüz yüze kalýyorsun. O
zaman dikkatini daðýtmak için oyalanabilme, seni
teselli edecek birini bulma ve kaçabilme olanaðýn
kalmýyor.
Son yýllar
da þu sözle
ri pek çok kez duy
dum:
“Böyle berrak düþüncelerin olduðu ve her zaman ne
yapacaðýný bildiðin için çok þanslýsýn!” Benim var
olduðu sanýlan güvenimi kýskanan insanlar, baþka
larýnca çizilmemiþ bir yoldan yürümeye asla cesaret
edememiþ olanlardý. Otobüse binmiþler, boþ bir kol
tuk bulmuþlar ve rahatça oraya yerleþmiþlerdi. Kilo
metreler birbirini kovaladýkça koltuðun göründüðü
kadar rahat olmadýðýný, hep ayný açýdan seyredilen
manzaranýn sýkýcý olduðunu fark etmiþlerdi. Ýþte o
zaman baþka bir seçenek bulmak için çevrelerine
bakýnmýþlardý. Acaba ne yapmalýydýlar? Ayaða mý
kalkmalý? Baþka bir koltuk mu aramalý? Otobüsten
mi inmeli? Evet, yapabilirlerdi bunlarý... Ama baka
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lým yeni koltuk eskisi kadar rahat olacak mýydý? Ya
bir baþkasý ondan önce gelip o koltuðu kaparsa?
Ayakta yolculuk yapmak hiç de heves edilecek bir
þey deðildi... Tabii bir de yabancý bir yolun ortasýn
da, nereye gideceðini bilemeden kalakalmak vardý...
Bu nedenle hoþnut olmak ve oturulan yerde kalmak
en iyisiydi. Manzara tekdüze olabilir ama insan göz
lerini kapayýp þöyle bir kestirebilir de... Risk ve can
sýkýntýsý arasýnda bir seçim yapmak gerekince can
sýkýntýsý hiç olmazsa güvenlidir.
Doða bize hiç durmadan geliþmelerden, büyü
melerden ve olgunlaþmalardan söz eder. Peki biz
neden bu yasayý görmezden gelip oturduðumuz
noktada kalýr ve önlenemez kaderimiz olan ölümü
bekleriz? On sekiz, yirmi, yirmi dört yaþlarýndayken
insaný saran hareket etme arzusu bir kaçýþ deðil,
temeli oluþturan taþlardýr. Çünkü insanýn kendini
aramadýðý, derinlerde aþkýn olan yüzünü merak
etmediði ve baþkalarýnca takýlmýþ olan maskeyi red
detmediði yaþam gerçek yaþam sayýlmaz.
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