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Yeni bir baþ langýca adým at mayý, dünkü 
ka lýp larý kýr mayý, ya pa bi lir ken ‘ya pa mam’, ola
bi lir ken ‘ola  mam’ ve bütünüyle özgürken ‘ka pa
na kýs tý rýl mýþým’ de me me yi öðret ba na.

Ha ham Nach man – Braz lav 17721810
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Vasatlýða uyum saðlamalý mýyýz?

26 Eylül

Dün mek tu bu nu alýnca, se nin le evi min çev re-
sin de ki or man lar da yaptýðýmýz ge zin ti yi düþündüm. 
Ne çok ýsrar et mek zo run da kalmýþtým, anýmsýyor 
mu sun? Sen çi men ler de otur mayý sürdürmek is ti-
yor dun. “Ke der li yim,” di yor dun, “ken di mi faz lasýyla 
yor gun his se di yo rum, bir adým bi le ata cak ha lim 
yok.” Ge ne de çýkmýþtýk do laþ ma ya. Sýra dan bir 
söyle þi için kýrlar da, kol tuk lar da ra hattýr ama 
dü þün ce ler bir bi ri ni ko valýyor, he ye can lar on larý 
bi le bastýrýyor sa en iyi si ha re ke te geçmektir. 
Yürümek her þe yi da ha ber rak görme ye, da ha 
ayrýntýlý his set me ye ya rar.

Ha va hâlâ se rin, kýrlar yem ye þil ve çi çeðe kes-
miþti; kes ta ne aðacýnýn dal larý to mur cuk lan ma ya 
baþ lamýþtý. Bir süre ses siz kaldýk ama or ma na gi rer 
gir mez dur dun ve içi ni çek tin. “Artýk da ya namýyo-
rum,” de din. Gözlerinde kayýp bir ifadeyle çev re ne 
baktýn. “Hiçbir þe yin an lamý yok!” Ba ban iki ay önce 
ansý zýn ölmüþtü ve yeni aldýðýn dip lo man iþe ya ra-
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maz bir kâðýt par çasý gi bi görünüyor du. “Anlýyor sun 
de ðil mi?” de miþ tin ba na. “Yýllar ca an lamýný sor gu-
la ma dan çalýþtým, sa vaþtým, binbir fe da kârlýk yap-
tým. Þim di in saný mut lu ede cek her þe ye sa hi bim 
ama bun lar la ne ya pa bi le ce ði mi bil mi yo rum. Sa bah 
uya ný yor aðlýyo rum; ak þam ya ta ða ya tar ken hâlâ 
aðlý yor olu yo rum. Gün bo yun ca de fa lar ca büyük bir 
öf ke ye kapýlýyo rum ve içim den her þe yi kýrýp dök-
mek ge li yor.”

Bir kýz ar ka daþýnýn öne ri siy le psi ko lo ða baþvur-
muþ tun. Haf ta da iki kez ona gi dip so run larýný an la-
týyor dun.

“Son rasýnda ken di ni nasýl his se di yor sun?” di ye 
sor muþ tum sa na.

“Bir süre için iyi. Çýktýðýmda özgürleþ ti ði mi, 
aðýr  lýklarýmý o oda da býraktýðýmý his se di yo rum. 
Ama er te si gün bütün o taþ lar ye ni den yer le ri ne 
dö nü yor, mi de me otu ru yor.”

Te pe nin en yüksek nok tasýna varmýþtýk. Bir 
ka ya nýn üze ri ne otur duk. Uzak lar da baþ ka te pe le rin 
ko  yu renk li si lu et le ri görünüyor, Cor ba ra Gölü’nün 
yü ze yi bir ay na gi bi parlýyor du. Ha fif bir esin ti var-
dý.

“Son kez bu nu ona da söyle dim,” di ye sürdür-
dün sözle ri ni, “o da ba na bu taþ larýn ne an la ma gel-
di  ði ni açýkladý. Taþ lar bi zim sýnýrlarýmýz. Er gen lik 
ça   ðýnýn ha yal le ri uçup git ti ði za man kim ol du ðu-
muz ger çe ði ile karþý karþýya kalýyo ruz. Bu ne den le 
de ke der le ni yo ruz. Büyümek, in sanýn ken di ni ve bu 
ko þul larý ka bul len mesi an lamýna ge li yor...”

“Han gi ko þul larý?”
“Boz bu lanýk ve va sat ol ma ko þul larýný...”
“Pe ki ne den bu ko þul la ra uyum sað la mak zo run-

dayýz?”
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“Eh, çünkü ha yat böyle... böyle gri, bu lanýk ve 
ya ka lan masý ola naksýz...”

Karþýmýzda ki bütün te pe ler buð day ve ar pa tar-
la larýyla kap lýydý; ba þak larýn ol madýðý yer ler de 
ge lin cik ler, zam  bak lar tek bir ye þil de ni zin dal ga larý 
gi bi hep bir  lik te salýnýyor lardý. Bu de ni zin üze rin de 
birkaç tar laku þu cývýlda ya rak uçu yor du. Bir süre 
ses siz kaldýk; son ra ben þu nu sor dum: “Bütün þu 
gör  dükle rin sa na va sat mý görünüyor? Sa na boz 
bu la nýk mý ge li yor?”

“Ah, hayýr, bu rasý ha ri ka!”
“Pe ki, o hal de ne den güzel lik ler den vaz geç mek 

is ti yor sun?”
“Ýste mi yo rum ama ba þa ra ma ya caðým...”
“Ne yi?”
“Bil mi yo rum,” der ken bakýþlarýnda bir kay bol-

muþ luk duy gu su gördüm.
Pek çok ki þi, biz le ri ya þam larýmýzýn de ney için 

büyütülen fa re le rin kin den pek farklý ol madýðýna 
inan  dýrma ya çalýþýrlar. Su yu muz ve be si ni miz her 
gün ve ril di ði, bi ti þik bölme de bu lu nan lar la kok la þa-
bil di ði miz, ýþýk düzen li bi çim de yakýlýp söndürül dü-
ðü, ýsýtma sað landýðý için ha li miz den hoþ nut ol ma-
mýz ge re kir çünkü büyük olasýlýkla biz den da ha 
kö tü ko þul lar da ve da ha faz la teh li ke altýnda ya þa-
yan fa re ler de vardýr. Bir çi çek ha yal et mek, onun 
ren gi karþýsýnda he ye can lan mak ade ta sakýncalýdýr!

Yalnýzca satýn alýna bi len ha yal le re hoþgörüyle 
bakýlan bir dünya da, mut lu luk da sa hip ol ma ya iliþ-
kin bir özel lik ha li ni aldý. 

Her ya þamýn ilerlemesi olan –ya da ol masý ge re-
ken– in sanýn ken di ni ger çek leþ tir me si ol gu su, artýk 
yalnýzca ko þul la ra bo yun eð mek ya da giz len mek 
de mek ol du. Ken di mi sor gu la ma dan, du ru ma uyum 
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sað la ya rak ve baþ ka larýnýn dav ranýþlarýný kop ya la-
ya rak ken di mi ger çek leþ ti ri yo rum. Ken di mi ger çek-
leþ tir me ye rek ger çek leþ tir miþ olu yo rum çünkü top-
lum baþ ka türlüsüne ola nak tanýmýyor çünkü yal-
nýzca iki kýsa ba caðým var, hiçbir ye rim den ka nat-
larým da çýkmýyor. Ýyi ama ger çek ten böyle mi, yok-
sa bun lar yalnýzca bir ma ze ret mi? Bir tür zi hin sel 
tem bel lik mi söz ko nu su?

Bir an için du rup biz le ri çev re le yen do ðanýn 
dün yasýný iz le mek, ya þa yan tüm canlýlarýn kaygýsýz 
bek len ti siz li ði ni, kýrýlganlýðýný ve güzel li ði ni fark 
et mek için ye ter li ola caktýr.

Ken di mi zi va kum lu ku tu lar da ya þa ma ya ne 
ka dar tut sak et sek de, gi zem çev re miz de ýþýl ýþýl par-
la mak ta ve yürüme miz ge re ken yo lu bi ze iþa ret 
et mek  te. Va satlýk ve gri lik di ye bir þey yok tur; var 
olan yalnýzca kor ku muz dur. Büyümek, he ye can la ra 
açýlmak kor ku su. Bi zi çev re le ye nin ka fes de ðil, 
öz gür lük, ha va ol du ðu nu keþ fet me kor ku su. Ve 
gözle ri mi zi bi raz yu karý çe vir di ði miz de gökle rin 
son suz lu ðuy la karþýlaþ ma kor ku su.
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Huzursuzluk kaçýþ deðil arayýþtýr

3 Ekim

Yo la çýkma ar zu su nun gi de rek için de büyüdü-
ðünü yazýyor sun. Bir he de fin ya da amacýn yok ama 
tanýdýðýn ve artýk sa na bom boþ görünen her þe yi 
ar dýnda býrak mak ar zu sun dasýn.

Hu zur suz luk be nim de ya þantýmýn yol daþý 
ol muþ tur; ki mi za man sýra dan, ki mi za man sa her 
þe ye bur nu nu so kan bir yol daþ; bu ne den le se nin 
ruh du ru mu nu çok iyi anlýyo rum. On-on iki yaþ-
larýnday ken her þey canýmý sýkardý: Bir yer deyken 
hemen bir baþ ka yer de ol mak is ter dim; bir þey yapý-
yor sam ak lým yap mak is te di ðim bir baþ ka þe ye 
ka yardý. Ken di mi hiçbir za man ol du ðum ye re ait 
his se de mez  dim. Uzun bir süre bu nun bir tür has -
talýk ol du ðu nu düþündüm. An cak bü yü dükçe hu zur-
suz lu ðun bir saðlýk iþa re ti ol du ðu nu ve bütün öte ki 
saðlýk iþa ret le ri gi bi ener ji üret ti ði  ni an la dým. Ken di 
ken di mi ze yönelt ti ði miz de olum  suz ola  bi len bu 
ener ji, bi zi dýþarý yönlen dir di ðin de, ya nýt larýn pe þi-
ne düþe bil mek için dýþarýya açýlmamýzý sað ladýðýnda 
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olum lu bir ni te lik ka zanýr. 
Do ðam sey yahlýða hiç yatkýn ol madýðý hal de, 

ya þamýmýn bazý nok ta larýnda ben de ken di mi öyle 
hu zur suz his set tim ki, aca ba yol la ra düþsem mi 
de me den ede me dim. Böyle hissettiðimde içim de 
san ki kör dü ðüm ol muþ tel ler var sanýrdým. Bun lar 
yün de ðil elek trik tel le riy di ve uç larý yýlan lar gi bi 
kývrýla do la na bir bir le ri ne de ðer, kýsa dev re yapardý. 
Yo la çý ka rak, ha re ket ede rek bu düðümün çözülme-
ye baþ   la ya  caðýný, ba na düzgün sarýlmýþ bir yu mak 
býra ka ca ðý ný umardým.

O yol cu luk lar ha ri ka de ne yim ler di der sem, sa na 
ya lan söyle miþ olu rum. Hep si ger çek bir ce hen nem 
ge zi siy di. Hu zur suz lu ðu ken di dünyan da ya þadýðýn 
süre ce onu diz gin le me yi ba þarýyor sun ama alýþýk 
ol du ðun çev re or ta dan kalktýðý an da çýplaklýðýnla, 
so ru  larýnla, kor ku larýnla yüz yüze kalýyor sun. O 
za man dik ka ti ni daðýtmak için oya la na bil me, se ni 
te sel li ede cek bi ri ni bul ma ve ka ça bil me ola naðýn 
kalmýyor.

Son yýllar da þu sözle ri pek çok kez duy dum: 
“Böyle ber rak düþünce le rin ol du ðu ve her za man ne 
ya pa caðýný bil di ðin için çok þanslýsýn!” Be nim var 
ol du ðu sanýlan güve ni mi kýska nan in san lar, baþ ka-
larýnca çi zil me miþ bir yol dan yürüme ye as la ce sa ret 
ede me miþ olan lardý. Otobüse bin miþ ler, boþ bir kol-
tuk bul muþ lar ve ra hat ça ora ya yer leþ miþ ler di. Ki lo-
met re ler bir bi ri ni ko va ladýkça kol tu ðun göründüðü 
ka dar ra hat ol madýðýný, hep ayný açýdan sey re di len 
man za ranýn sýkýcý ol du ðu nu fark et miþ ler di. Ýþte o 
za  man baþ ka bir se çe nek bul mak için çev re le ri ne 
ba   kýnmýþlardý. Aca ba ne yap malýydýlar? Aya ða mý 
kalk malý? Baþ ka bir kol tuk mu ara malý? Otobüsten 
mi in me li? Evet, yapabilirlerdi bunlarý... Ama ba ka-

18



lým ye ni kol tuk es ki si ka dar ra hat ola cak mýydý? Ya 
bir baþ   kasý on dan önce ge lip o kol tu ðu ka par sa? 
Ayak  ta yol cu luk yap mak hiç de he ves edi le cek bir 
þey de ðil di... Ta bii bir de ya bancý bir yo lun or ta sýn-
da, ne re ye gi de ce ði ni bi le me den ka lakal mak vardý... 
Bu ne den le hoþ nut ol mak ve otu ru lan yer de kal mak 
en iyi siy di. Man za ra tekdüze ola bi lir ama in san göz-
le ri ni ka payýp þöyle bir kes ti re bi lir de... Risk ve can 
sý kýntýsý arasýnda bir se çim yap mak ge re kin ce can 
sý kýntýsý hiç ol maz sa güven li dir.

Do ða bi ze hiç dur ma dan ge liþ me ler den, büyü-
me  ler den ve ol gun laþ ma lar dan söz eder. Pe ki biz 
ne den bu ya sayý görmez den ge lip otur du ðu muz 
nok ta da kalýr ve önle ne mez ka de ri miz olan ölümü 
bek le riz? On se kiz, yir mi, yir mi dört yaþ larýnday ken 
in saný sa ran ha re ket et me ar zu su bir kaçýþ de ðil, 
te me li oluþ tu ran taþ lardýr. Çünkü in sanýn ken di ni 
ara ma dýðý, de rin ler de aþkýn olan yüzünü me rak 
et me di ði ve baþ ka larýnca takýlmýþ olan mas ke yi red-
det me di ði ya þam ger çek ya þam sayýlmaz. 
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