Önsöz
Dünya var olduğundan beri, insanlığa sevgiyi,
aşkı, fazileti, erdemi, hoşgörüyü, muhabbeti ve barışı
anlatan nice bilgeler geldi geçti. Her birisi, kendi
döneminde olduğu kadar, gelecek asırlar süresince de
eserleriyle birlikte tanındı ve söylemlerinden feyiz
alınmasını sağladı. Hakikat tektir; dolayısıyla Hakikat’i
bazen Doğu’dan, Bazen Batı’dan çıkan ilim ve tefekkür
insanları dünyaya anlattı. Halil Cibran ise tıpkı Güneş
gibi, Doğu’dan doğarak Batı’ya yöneldi ve insanlara
hakikati anlattı.
Halil Cibran, tüm evrene karşı sevgi dolu bir
insandı. 1. Dünya Savaşı’nın en acı ve yokluk dolu
günlerini görmesine ve kendi ülkesinde düşüncelerinden
dolayı dışlanmasına rağmen doğruyu söylemekten
çekinmedi. Amerika’ya göçtü ama doğruyu söyleyenin
dokuz köyden kovulduğu üzere, kimseye minnet
duymadan söylediği özgürce söylemlerden dolayı Batı
dünyasının kiliselerince de aforoz edildi.
Halil Cibran, Lübnanlı bir Arap olması hasebiyle
ve eserlerinde tasavvufu sıkça işlemesi nedeniyle bazı
kesimler tarafından Müslüman olarak tanınsa da, o
gerçekte bir Hıristiyan’dır ancak söylemleri, hem
Hıristiyanları ve hem de Müslümanları aynı çatı altına
toplayabilecek güçtedir. ‘Göğsümün bir tarafında İsa,
diğer tarafında Muhammed oturur.’ diyen Cibran, bu
söylemiyle hem tabuları yıkmış, hem radikal kesimleri
rahatsız etmiş ama bunun karşılığında milyonları kendi
eser ve fikirlerinin çatısı altında toplamayı başarmıştır.
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Bir edebiyat sürgünü olarak da anılan Halil
Cibran, gerçekte memleketinden çok uzaklarda yurt
özlemiyle yansa da, bu özlemin ateşiyle her dilden, her
dinden, her inanıştan, her ırktan insanları gönül
hanesinde misafir ederek, içindeki insan sevgisi ve
muhabbetiyle herkesi kucaklamıştır. Bu sevgi öylesine
coşmuştur ki, kendi sınırlarını aşmış ve evrensel sevgiye
doğru kanatlanmıştır. O, Güneş’in Doğu’dan doğduğunu
dünyaya tekrar hatırlatmış ve Batı dünyasının gözlerinin
Doğu’ya çevrilmesine vesile olmuştur. Bir nevi Doğu ile
Batı dünyasını barıştırmış, el ele tutturmuş ve aralarında
fikirleriyle adeta bir köprü oluşturmuştur.
Halil Cibran, eserlerinde sevgiyi, aşkı sıkça
işlemekle birlikte Allah, hakikat, arayış, yaşam ve ölüm
konularında da tefekkür ederek oldukça geniş bir yelpaze
alanında var oluşa dair derin tahliller yapmıştır. Bununla
da kalmamış, çeşitli ‘kıssadan hisse’ ve ‘fabl’ hikâyelerle
insanlığa vermek istediği mesajları en öz bir biçimde
anlatmayı başarmıştır.
Elinizdeki bu yapıt, Halil Cibran’ın daha çocuk
yaşlarda edindiği tecrübelerden tutun, yetişkinlikten,
sanatının en doruk noktasına ulaşıncaya ve ölümüne dek
olan yaşam deneyimlerinin, hayata karşı bakış açılarının
ve yazmış olduğu eserlerin titizlikle araştırılarak
damıtılıp, ana başlıklar halinde kategorilenmesi suretiyle
okurlara sunulmuştur.
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Halil Cibran Kimdir?
Halil Cibran, Batı dünyasında ‘Gibran Khalil
Gibran’ olarak tanınır ve aynı zamanda Batı’da en çok
tanınan ve Doğulu şair ve düşünürdür. Felsefe ve roman
yazarlığı, şairlik alanında başarılı olduğu kadar, aynı
zamanda iyi bir ressamdır. Halil Cibran’ın Arapça ve
İngilizce olarak yazmış olduğu eserleri birçok dile
çevrilmiş ve tüm dünyada, tüm insanları kucaklayan
eserleri oldukça kıymet görmüştür. Bugün Doğu
dünyasında olduğu kadar, ABD ve Avrupa ülkelerinde
milyonlarca kişi tarafından eserleri okunmaktadır.
6 Ocak 1883 yılında Osmanlı Lübnan’ında,
Hıristiyan Maronit mezhebine bağlı bir cemaatin yaşadığı
bir dağ köyü olan Bişari’de dünyaya geldi. Aslen
Hıristiyan olmasına rağmen tüm dinlerin temelinde yatan
şeyin Yaratıcı’ya olan sevgi olduğunu söylediğinden her
kesimden ilgi ve sevgi gördü. Cibran, yetenekli bir
çocuktu ve küçük yaşlarından itibaren yazıp çizmeye
başlamıştı.
Halil Cibran’ın Arapça tam adı Cübran Halil
Cübran’dır. Henüz 12 yaşındayken ailesi ile birlikte
Boston’a göç eden Halil Cibran, lise eğitimini burada
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tamamladı. Üniversite eğitimi için Beyrut’a geri
döndüyse de, mezun olduktan sonra tekrar Boston’a gitti
ve bir daha memleketine dönmedi.
Boston’a döndükten sonra 1903 yılında bir Arap
göçmen gazetesi olan el-Muhacir’de deneme türündeki
ilk edebi ürünleri yayımlandı. Bu sırada bütün yaşamı
boyunca ona koruyuculuk eden Mary Haskell ile tanıştı.
Cibran, ilk resim sergisini 1904’te Boston’da açtı.
İlk kitabı El-Muzik (Müzik) bir yıl sonra yayımlandı.
Bunları iki öykü kitabı ve bir kısa roman izledi.
Resim bilgisini geliştirmek amacıyla 1908-1910
arasında Paris’te Güzel Sanatlar Akademisi’nde
üniversite eğitimi aldı. Bu dönemde çağının ünlü
heykeltıraşı Auguste Rodin’den ders aldı. 1912’de New
York’a yerleşti ve kendisini Arapça ve İngilizce edebi
denemeler, öyküler yazmaya ve resim yapmaya verdi.
Suriye ve Lübnan’dan gelme başka göçmenlerle birlikte
Rabıtatü’l-Kalemiyye adlı etkili bir edebiyat kulübü
kurdu.
Ünlü kitabı Ermiş/The Prophet ABD’de ellinin
üzerinde baskı yapmıştır. Eserleri oldukça ilgi görmesine
rağmen, birçok eleştiriyi de beraberinde getirmiştir.
Yaşadığı dönemin çalkantılarla dolu günlerinde
düşünceleri Lübnan’daki işçi, öğrenci ve aydın
kesimlerince benimsenmekle beraber, bunun kaçınılmaz
sonucu olarak bir süreliğine eserlerinin okunması
yasaklanmış, kitapları meydanlara yığılarak yakılmıştır.
Batı dünyasında ise kendisini meşhur eden eseri
‘İsyankâr Ruhlar’ kitabının içeriği yüzünden kilise
tarafından, kışkırtıcı ve gençleri zehirleyen bir zihniyete
sahip olduğu iddiasıyla aforoz edildi. Ancak eserleri
yasaklandıkça okuyucu ve hayranları arttı. Elvis Presley,
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Halil Cibran’ın kitaplarına hayrandı ve birçok defa o
kitapları ücretsiz dağıttı.
Halil Cibran, Batı Avrupa ve ABD gençliği
arasında en yaygın okunan ve tartışılan yazarlardan
biridir ve günümüzde de güncelliğini korumakta, birçok
genç yazar ve şairin yapıtlarına esin kaynağı olmaktadır.
Halil Cibran’ın en ünlü eserlerinden biri olan ve
ilk kez 1923 yılında basılan Nebi adlı eseri, toplam 26
adet şiirden oluşan bir karma şiir denemeleri kitabıdır. El
Mustafa adındaki bir kâhinin 12 sene kaldığı Orphalese
şehrinden ayrılıp evine gitmek üzereyken bir grup halk
tarafından durdurulması ve ana kahraman ile halk
arasında insanlık ve hayatın genel durumu hakkında
geçen konuşmalar kitabın kendisini oluşturmaktadır.
Kitapta El Mustafa isimli şahsa verilen bu ismin Hz.
Muhammed’i işaret ettiğini iddia edenler varsa da,
kitaptaki metinlerin çoğunlukla İncil’in 5. bölümünde yer
alan ‘İsa’nın Dağdaki Vaazı’ ile içerik ve üslup açısından
benzerlik ve paralellik gösterdiği söylenmektedir.
‘Ermişin Bahçesi’, Cibran’ın ‘Ermiş’ kitabının
devamı niteliğindedir. Türkçeye çevirisi R.Tanju Sirmen
tarafından yapılmış ve 199 yılında yayınlanmıştır.
Ermiş’i en büyük başarısı olarak gören Cibran
şöyle demiştir:
‘Lübnan’da bu kitabı yazmayı ilk kez
tasarladığımdan beri, bir tek günüm bile Ermiş’siz
geçmedi. Kitap benim bir parçam haline gelmiş gibiydi.
Metni yayımcıma teslim etmeden önce tam dört yıl
elimde tuttum. Çünkü emin olmak istedim, içindeki her
sözcüğün kendimden verebileceğim en iyi sözcük
olduğundan emin olmak istedim.’
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Eserlerinde Doğu ile Batı felsefelerin güçlü bir
sentezi boy gösterir. Tüm yaşamı boyunca ruhban
sınıfına karşı çıkmış olan Cibran, Hıristiyan olmasına
rağmen insanlığı bir bütün olarak düşünmüş, çeşitli
dinlere mensup toplulukların bir arada yaşadığı ülkesi
Lübnan’da Arap birliğini ateşli bir biçimde savunmuştur.
Halil Cibran, oldukça romantik mistiktir eserler
vermiştir. Eserlerinde Kitab-ı Mukaddes, Nietzche ve
William Blake’ten etkiler taşır ve lirizmle dolup taşar.
İşlediği temaların başında sevgi, aşk, ölüm, doğa ve yurt
özlemi gibi konular yer alır. Dini ve mistik iç dünyası,
eserlerinde açıkça görülür.
Cibran’a göre sevgi, insanı bu dünyada mutlak
gerçeğe ulaştıracak olan aydınlık yollardan biri olup
kökleri derinde olan engin bir kavramdır. Beşeri sevgi,
evrensel sevginin bir parçasıdır. O, sevgiyi, kendini
tanımanın ve Yaratıcı’ya ulaşmanın bir vesilesi olarak
görmüştür. Ülkemizde 1930’lardan itibaren eserlerinin
çevirileri yapılmaya başlayan Cibran’ın, 1990 ve 2000
yılları arasında hemen hemen tüm eserleri çevrilerek
Türk okuyucusuyla buluşturulmuştur.
Cibran’ın eserlerinde yer alan sevgi kavramı
Platon, mutasavvıflar, teozoflar ve Batı Edebiyatı’ndaki
romantik akım edebiyatçılarının sevgi kavramı ile
yakından ilişkilidir. Ona göre muhabbet; gözlerimizi
açan, sabır nimetini bize veren Tanrı’nın kendisidir.
Sevgi, sınırı ve sonu olmayan bir varoluş düzeyidir.
Cibran, sevgiyi tabiatta bulmuştur. Sevgi, insana ilahi
cömertliğin yansımasıdır. Çünkü Yaratıcı, insana sevgiyi
karşılıksız, sonsuz ve en yüksek düzeyde bahşetmiştir.
Ayrıca ona göre insan acı, sabır ve üzüntü duygularını
yaşamadan sevginin meyvelerini toplayamaz. Çiçeklerin
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topraktan kokularını ve hayatlarını alması gibi ruh da
maddenin zayıflığından ve onun hatalı aklı ve gücünden
süzülür (Cibran, Dem’a ve İbtisâme, s.38).
Cibran’ın tesiri altında kaldığı bilinen Vahdet-i
Vücud felsefesi, bir ruhun taşıdığı duygu ve istekleri
diğer varlıklardan farklı görmez. Cibran, işte bu noktadan
hareketle insanlığı sevgide birleşmeye çağırır. Sevgi
farkındalıktır, uyanık olma halidir zira. Sevgi, olgunluk
ve iyilik başta olmak üzere pek çok yüce sıfat ve ilahi
güzelliği içinde saklar (Rebi‘a Bedi).
Salma Kadra Ceyyusi, 1987’de Halil Cibran
hakkında şunları yazmıştır:
‘Her şeyden önce modern, çekici ve özgün bir dil
ve yenilikçi, tadını kaçırmayacak ölçüde duyguyla dolu
bir imgelemle yazan Cibran’ın ritmi kulağa büyü gibi
gelir; sorgulamalarıyla, tekrarlarıyla ve çağrısıyla sarhoş
edicidir. Ölü kitlelerle ve alışkanlıklarla hadım edilmiş
ancak sevgi, iyi niyet ve kurucu eylemle geri
getirilebilecek bir dünyaya ilişkin görüsü okurlarının
kavrayışlarını derinleştirdi ve hayata ve insana bakışlarını
aydınlatmıştır.’
Cibran’ın 1923’te yayınlanan “Prophet/Ermiş”
isimli eserinin günümüzde yayınlanan Fransızca
baskısının önsözünde ünlü yazar Amin Maalouf,
Cibran’dan ‘Bir edebiyat sürgünü’ olarak bahseder.
Özellikle ilk aşkını anlattığı eseri olan ‘Kırık Kanatlar’
ile Doğu’nun arabesk kadercilik üzerine kurulu ve
adaletten uzak tavrına bir başkaldırı niteliği taşıyan ‘Asi
Ruhlar’ isimli eserlerinden sonra aforoz edilip ‘Bir dağın
değil, bir şiirin ismidir.’ dediği memleketi Lübnan’dan
sürgün edilen Cibran’ın, bunların yanında edebi anlamda
da sürgüne maruz kaldığından ve hep palto altında
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okunan bir yazar olduğundan bahseder, memleketlisi olan
Maalouf..
‘Doğrusu sürgünde geçirdiğim yıllar için pişman
değilim’ diyen Cibran, Arap toplumu değerlerine göre bu
sürgünü hak etmişti. Fakat o Doğu’ya, yani ışığın
yükseldiği yere yakışanı yapmış, ne pahasına olursa
olsun, hakikati söylemekten kaçınmamıştır.
‘Eğer benim matemimi kahkahaya, tiksintimi
coşkuya, aşırılığımı normale çevirmek isteyen varsa; ona
düşen, bana Doğulular arasında adaletli bir yönetici,
dürüst bir kanun koyucu, bilgeliğiyle amel eden bir dini
lider, karısına kendi nefsine baktığı gözle bakan bir koca
göstermektir. Beni dans ederken görmek ve davul zurna
çalarken duymak isteyen; beni mezarlar arasında
durdurmamalı, düğün evine çağırmalıdır.’ diyerek bu
duygu ve düşüncelerini haykırmıştır insanlığa…
Halil Cibran, karaciğer hastalığı nedeniyle 48
yaşındayken, 10 Nisan 1931’de New York’ta öldü.
Naaşı, anayurduna, doğduğu köye geri götürüldü ve
mezarının bulunduğu yerin yakınlarında, adını taşıyan bir
müze açıldı. Vasiyetinde yazdığı üzere, kitaplarından
gelecek bütün gelir bu köye bağışlandı.
“Ruhlar, sevinçlerinin ışığında yükselirken, benim
ruhum ihtişamla kederin karanlığında yükselir. Ben
senim, gece! Ve sabahım geldiğinde benim devrim de
bitecektir…’
Eserlerinden bazıları:
 Kırık Kanatlar
 Haberci
 Gezgin
 Deli
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Ermiş
Ermişin Bahçesi
İnsanoğlu İsa
Sözler
Dünya Tanrıları
Asi Ruhlar
Kum ve köpük avare
Gönül sırları (derleme)
Aforizmalar
Tanrı elçisi
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Halil Cibran’ın Eserlerinde Sevgi
Halil Cibran, henüz daha çocukken bile
akranlarından farklı olarak, yaşadığı köydeki hayatını,
ailesini, toplumsal yapıyı ve özlemlerini derin bir şekilde
tahlil eder. Ancak yokluğun, yoksulluğun içerisinde bile
bu tahlilleri kimseyi suçlamaz, bilâkis insanları sevgiyle
kucaklar her daim. Bu küçük dünyasının esas kahramanı
ise annesidir. O, belki de annesi farkında olmadan,
annesini o derece incelemiştir ki, onun yaşama dair
özlemlerinden ve ulaşamadığı hayallerinden etkilenmiş
ve bunları eserlerine yansıtmıştır. Denilebilir ki Cibran’ın
‘sevgi’ kavramıyla özdeşleştirdiği ilk insan annesidir.
Daha küçük yaşlardan itibaren arayışlarının peşine düşen
Halil Cibran, ruhunun sancılarını şöyle ifade ediyor:
‘Derler ki; saflık boşluğun beşiğidir. Ve boşluk
rehavetin yatağıdır. Bu söz, ölü doğup, soğuk cesetler
gibi yaşayanlar için doğru olabilir. Ancak çok fazla
hissedip çok az şey bilen duyarlı bir genç, Güneş’in
altında yaşayan yaratılmışlar içerisinde en talihsiz
olanıdır. Çünkü iki güç arasında bölünür. İlki onu
yükseklere çıkarıp bir düş bulutu içinden varoluşun
güzelliğini gösterirken, ikincisi aşağıda toprağa bağlayıp
gözlerini tozla doldurur ve yok edici bir karanlık içinde
kaybolmuş ve korkmuş bir şekilde bırakır.’
Gençlik dönemine girdiğinde Cibran, Selma adlı
bir kıza gönlünü kaptırır. Ve onu kendi Havva’sı gibi
görür ancak biraz farklı olarak şöyle düşünür:
‘ Havva, arzusuyla Adem’i Cennet’ten çıkarttı.
Oysa Selma, tatlılığı ve sevgisiyle beni aşkın ve saflığın
cennetine soktu.’
Kadın ve erkeğin arasındaki aşka ilişkin şunları
dile getirir:
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‘Güzelliğin, ağızdan çıkan kelimelere tepeden
bakan yüce bir dili vardır. Güzellik, ancak ruhlarımızın
idrak edebileceği, kendisiyle sevinebileceği ve etkileriyle
gelişebileceği bir sırdır. Gerçek güzellik, tıpkı toprağın
derinliklerinden gelen ve çiçeğe rengini ve kokusunu
kazandıran hayat gibi, ruhun en kutsal noktasından
yayılan ve bedeni aydınlatan bir ışıktır. Bu, kadınla erkek
arasında bir anda ortaya çıkan ruhsal bir uyumdur. Bir
anda bütün eğilimlerden tek bir meyil doğar. İşte bu, aşk
adını verdiğimiz ruhsal uyumluluk halidir.’
Cibran bu uyumun kaynağını yaratılış anına
dayandırır. Seven ve sevileni ruhsal anlamda bir bütünün
iki yarısı olarak görür. “Hikâyetu’l-hubb” adlı kısa bir
öyküde âşık sevgilisinin resmine bakarak geçirdiği bir
saatten sonra coşkuyla eline bir kalem ve kâğıt alarak
sevdiğine hitaben bir mektup yazmaya başlar. Ve
Cibran’ın hikâye kahramanı mektubun sonunda şunları
söyler:
‘Affet beni sevdiğim! Sana başka biriymişsin gibi
hitap ettim. Oysa sen benim, Allah’ın bizi yarattığı anda
kaybettiğim güzel yarımsın. Affet beni sevdiğim!’
Halil Cibran’a göre sevgiliye aşk, ilahi aşkın bir
zerresidir. Aşk, yüceler yücesine insanı ulaştıran bir
merdivendir. Ona göre aşk, hayatın bütün alanlarına
yayılan sınırlandırılamaz bir enerji, bir güç kaynağıdır.
Böylelikle Cibran, beşeri ve evrensel aşkın bütünleşerek
ilahi aşkı yansıttığını düşünür.
The Prophet (Ermiş, Nebi ) adlı ünlü eserinde
Cibran, temel konu olarak evrensel sevgi ve aşkın
iyileştirici gücünü irdeler. Böyle bir sevgi anlayışı, cismi
arzularla değil, manevi değerlerle beslenir ve insan
ruhunun derinliklerine nüfuz eder. Anne, baba, kardeş,
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eş, çocuk, vatan, millet sevgisi sadece sevgi ülkesinin
kapıları mesabesindedir. Bu kapılardan içeri girenler
muazzam büyüklükteki sevgi ülkesinde evrenle bir bütün
haline gelirler. Halil Cibran için sevgi, kendini bilmenin
ve Allah’a ulaşmanın bir vesilesidir. Bu anlamda Cibran,
mistik bakış açısıyla tasavvufi bir görüşe sahiptir. Ona
göre sevgi, her daim insana eşlik eden, hoş ve tatlı bir ruh
zenginliğidir. Tabiatın büyüleyici, ruh dinginliğinin
verdiği mutluluğun ve hayatın gizlerindeki derinliğin
altında yatan sevgidir. O, sevilenle bir bütün olma ve
onda yok olma olarak gördüğü sevgiye mistik bir bakış
açısıyla yaklaşmıştır.
Ermiş ya da Nebi olarak anılan eserinde şöyle der
Cibran:
‘Şafakta kanatlanmış bir kalple uyanmak ve bir
aşk gününe daha şükür görevini yerine getirmek; öğlen
vakti dinlenmek ve aşkın coşkusunun ruhunda yankı
bulması, akşam eve dönmek şükrederek ve sonra uyumak
kalbinizde sevdiğiniz kişi için dua ve dudaklarınızda
şükür ve övgü ezgisiyle…’
Halil Cibran, herhangi bir kurumun ya da
toplumun kendisine cephe almasına aldırmaz. Zor ve
acılı geçen yaşamından çok yakındığı da söylenemez.
Yaptığı hiçbir işten pişman olmadığını şu sözlerinden
anlıyoruz:
‘Bunlar ve diğer öğretilerden söz edişim
sebebiyledir ki cezaya çarptırılıp, sürgüne gönderildim ve
Kilise tarafından aforoz edildim. Yaşamım boyunca
hiçbir pişmanlığa kapılmış değilim. Gerçeği arayıp da
onu insanlara açıklayan herkes acı çekmeye
mahkûmdur.’
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Halil Cibran, sevgiyi, özgürlük ve hoşgörü
kapısını aralayan bir vesile kaynağı olarak bakmıştır.
Çünkü ona göre sevgi, insanların endi koydukları ama
kendilerine acı çektiren kuralların erişemediği bir
boyuttadır. Gerçek sevgi, özgürlük anlamına gelir ona
göre… Bu duygu ve düşüncelerle,
çürümüş ve
kokuşmuş, insani değerleri hiçe sayan taassuplarına da
bir nevi başkaldırıda bulunmuştur. Bu başkaldırının
çizgisinde kaleminden el- Ecnihatu’l- mutekessira, Halîl
el-Kâfir, Marta el-Bâniye ve Verde el-Hânî gibi hikâyeler
dökülmüştür. Cibran, bu hikâyelerinde taassubu
yererken, farklı dinlerden olan insanlığın ortak paydasına
işaret ederek şunla dile getirmiştir:
‘Ey kardeşim! Seni camiinde secde ederken de,
tapınağında eğilirken de, kilisende dua ederken de
seviyorum. Sen, bulutlar ardında gizlenmiş yaşam
yolundaki yoldaşımsın’
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Acı
Acınız, anlayışınızı saklayan kabuğun kırılışıdır.
Nasıl bir meyvenin çekirdeği, kalbi Güneş’i
görebilsin diye,
Kabuğunu kırmak zorundaysa, siz de acıyı
bilmelisiniz.
Ve eğer kalbinizi, yaşamınızın günlük
mucizelerini,
Hayranlıkla izlemek üzere açarsanız, acınızın,
neşenizden,
Hiç de daha az harikulade olmadığını
göreceksiniz;
Ve kırlarınızın üstünden mevsimlerin geçişini
Kabul ettiğiniz gibi, aynı doğallıkla,
Kalbinizin mevsimlerini de onaylayacaksınız.
Ve kederinizin kışını da,
Pencerenizden huzur içinde seyredeceksiniz.
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Acılarınızın çoğu sizin tarafından seçilmiştir.
Acınız, aslında içinizdeki doktorun, hasta yanınızı
İyileştirmek için sunduğu acı ilaçtır.
Doktorunuza güvenin ve verdiği ilacı sessizce ve
sakince için;
Çünkü size sert ve haşin de gelse, onun elleri,
‘Görülmeyen’in
şefkatli
elleri
tarafından
yönlendirilir.
Ve size ilacı sunduğu kadeh dudaklarınızı yaksa
da,
O’nun kutsal gözyaşlarıyla ıslanmış kilden
yapılmıştır.
…
Aşk acısı mırıldanır; bilgi acısı konuşur; arzuların
acısı fısıldar; fakirlik acısı yalvarır. Ancak ortada aşktan
daha derin, bilgiden daha şerefli, arzulardan daha güçlü
ve fakirlikten daha acı bir üzüntü daha vardır. Ancak
gözleri yıldızlar gibi parlak olan bu acı dilsizdir; hiç sesi
çıkmaz.
Adımlar
Seçtiğiniz hedefe sağlam ve yürekli adımlarla
ilerlerken, iyisinizdir. Topallayarak ilerlediğinizde kötü
değilsiniz ama… Çünkü topallayarak yürüyenler bile
geriye değil, ileriye doğru gitmektedirler. Ama siz ki,
çabuk ve sağlam adımlısınız, topallayanların ayak
uydurmasını soylu bir davranış saymayınız. Sayısız
bakımdan iyisinizdir ve iyi olmadığınız zamanlarda da
kötü değilsiniz. Sadece ilerlediğiniz yollarda fazlaca
oyalanıyor ve tembellik ediyorsunuz. Ne yazık ki, yatar
ceylanlar kaplumbağalara sürati öğretemiyorlar. Kendi
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dev benliğinize olan özleminizde sizin iyiliğiniz yatar ve
bu özlem hepinizin içinde vardır.
Akıl
Ruhunuz, çoğu zaman bir savaş meydanıdır;
orada aklınız ve muhakemeniz, tutkunuz ve iştihanıza
karşı savaş açar.
Keşke ruhunuzda bir arabulucu olabilsem,
unsurlarınızın uyumsuzluk ve rekabetini birliğe ve
âhenge çevirebileyim diye.
Aklınız ve tutkunuz, denize açılan ruhunuzun
dümeni ve yelkenleridir.
Eğer ya yelkenleriniz ya da dümeniniz
parçalanırsa, çalkalanmaktan ve sürüklenmekten, yoksa
denizin ortasında kalakalmaktan başka bir şey
yapamazsınız.
Zira akıl, bir başına hükmederken, sınırlayıcı bir
kuvvettir ve tutku, refakatsiz kaldığında, kendi mahvına
dek yanan bir alevdir.
O halde izin verin ruhunuz, aklınızı tutkunuzun
şahikasına yüceltsin, şakıyabilsin diye;
Ve izin verin, tutkunuzu aklınızla yönlendirsin,
tutkunuz kendi gündelik dirilişi sayesinde ve kendi
külleri üzerinde ortaya çıkan Zümrüdüanka misali
yaşayabilsin diye.
Dilerim, muhakemenize ve iştihânıza, evinizdeki
iki candan misafir gözüyle bakarsınız.
Elbette misafirin gözüyle bakarsınız.
Elbette misafirin birine diğerinden daha fazla
hürmet göstermek istemezsiniz; zira birine daha çok
ihtimam gösteren kişi, ikisinin de sevgisini ve inancını
yitirir.
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Tepeler arasında, akçakavakların serin gölgesine,
uzak tarlaların ve çayırların huzur ve asudeliğin
paylaşmak üzere oturduğunuzda; bırakın yüreğiniz
sessizlik içinde söylesin:
‘Allah, akılda istirahat eyler.’
Ve fırtına koptuğunda ve kudretli rüzgâr ormanı
sarstığında ve gök gürültüsü ve şimşek semanın
ihtişamını ilan ettiğinde; işte o zaman bırakın yüreğiniz
huşu içinde söylesin: ‘Allah tutkuda hareket eder.’
Ve mademki Allah’ın gök kubbesinde bir soluk
ve Allah’ın ormanında bir yapraksınız, siz de akılda
istirahat eylemelisiniz ve tutkuda hareket etmeli.
…
Çoğu zaman akıl bir perdedir. Eğer onu
yırtabilirsen, ya isyan halinde bir deha ya da kurnaz bir
zekâ bulursun.
…
Akıllı olan akıllı olduğumu söyler, aptal olan da
aptal olduğumu. Bana ikisinin sözü de doğru gibi geliyor.
Aldanış
Bir gün bir koyunla bir kuzunun otladığı bir kırın
üstünde bir kartal döneniyor ve aç gözlerle kuzuya
bakıyordu. Tam alçalıp avını yakalayacağı sırada başka
bir kartal ortaya çıktı ve koyunla yavrusunun üstünde
uçup aynı aç gözlerle onlara bakmaya başladı. O zaman
iki rakip havayı vahşi çığlıklarla dolduran bir kavgaya
tutuştular.
Koyun yukarıya baktı ve çok şaşırdı. Kuzuya
dönüp dedi ki:
‘Ne garip; çocuğum, şu iki soylu kuş birbiriyle
kapışıyor. Kocaman gökyüzü ikisine yetmiyor mu? Dua
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et küçüğüm, yürekten dua et ki, Allah kanatlı kardeşlerini
barıştırsın.’
Ve kuzu yürekten dua etti.
Almak, satmak
Toprak, size meyve verir ve şayet sizler ellerinizi
nasıl dolduracağınızı bilirseniz istemeyeceksiniz.
Toprağın armağanlarını takas etmek suretiyledir
ki, berekete ereceksiniz ve hoşnut kılınacaksınız.
Ama takas, sevgiyle ve müşfik bir adaletle
olmazsa kimini tamaha sürükleyecektir, kimini de açlığa.
Pazar yerinde, ey denizin ve tarlaların ve bağların
meşakkatini çeken sizler, çulhalarla ve çömlekçilerle ve
baharat toplayanlarla karşılaştığınız vakit,
Yakarın o zaman toprağın hâkim ruhuna, gelsin
orta yere ve kutsasın diye teraziyi ve değeri değerle
mukayese eden hesaplamayı.
Ve müsaade etmeyin kısır ellinin muamelenize
karışmasına; emeğinize karşılık kendi laflarını satmaya
kalkışan.
Böyle kimselere demelisiniz:
‘Bizimle tarlaya gel ya da git kardeşlerimizle
denize ve fırlat ağını.
Zira toprak ve deniz bize olduğu kadar sana da
cömert olacaktır.’
Ve eğer oraya hânendeler (şarkıcılar) ve
rakkâseler (dansçılar) ve neyzenler gelirse, onların
armağanlarından da satın alın.
Zira onlar da yemiş ve buhur derleyicisidirler ve
rüyalarda da yapılmış olsa, onların getirdiği her şey,
ruhunuz içi azık ve esvaptır.
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Ve pazar yerini terk etmeden önce, yoluna boş
ellerle giden hiç kimsenin kalmadığından emin olun.
Zira toprağın hâkim ruhu, en küçüğünüzün
ihtiyaçları giderilinceye dek rüzgâra yaslı huzurla
uyumayacaktır.
Anlaşılmak
Senin
aklın
rakamlarla
yaşamaktan
vazgeçmedikçe ve benim kalbim sis içinde yaşamayı
sürdürdükçe hiçbir zaman anlaşamayacaklar.
…
Kullandığımız dili yedi kelimeye düşürünceye
dek birbirimizi anlayamayacağız.
Kalbimin
mühürleri
parçalanmadan
nasıl
açılacak?
…
Büyük bir acı ya da büyük bir sevinç olmadan
içindeki gerçek ortaya çıkmaz.
Eğer kendi gerçeğin açığa çıksın istiyorsan, ya
Güneş’in altında çıplak dans etmeli ya da kendi çarmıhını
taşımalısın.
Arayış
Bin yıl kadar önce Lübnan’ın yamaçlarından
birinde iki filozof karşılaştı ve biri öbürüne sordu,
‘nereye gidiyorsun?’ diye. Öbürü yanıtladı: ‘Bu tepelerin
ardında bulunduğunu bildiğim sonsuz gençlik çeşmesini
arıyorum. Çeşmenin Güneş’e yöneldiğini söyleyen bazı
yazılar buldum. Ya sen ne arıyorsun?’
Öteki yanıtladı: ‘Ben, ölümün gizemini
arıyorum.’
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Ondan sonra iki filozof da diğerinin kendi
ilminden yoksun olduğunu söyleyerek tartışmaya,
birbirlerini tinsel körlükle suçlamaya koyuldular. İki
filozof rüzgârda bağrışırken, kendi köyünde alık sayılan
bir adam yoldan geçmekteydi. Öfkeyle tartışan ikiliyi
duyunca durup bir süre kulak kabarttı. Ondan sonra
yanlarına yaklaştı ve dedi ki:
‘Efendiler; sanırım ikiniz de gerçekte aynı felsefe
okuluna bağlısınız ve aynı şeyden söz ediyorsunuz.
Yalnız farklı sözcükler kullanıyorsunuz. Biriniz, sonsuz
gençlik çeşmesini arıyor, öbürünüz ölümün gizemini.
Oysa bunlar gerçekte bir ve aynı ve bir olarak ikinizin
içinde de var.’
Ve yabancı arkasını dönerek ‘elveda, bilgeler’
diyerek gitti. Giderken gülümsüyordu.
İki filozof, bir süre suskun bakıştılar ve sonra
onlar da gülüştüler. Ve içlerinden biri: ‘Pekâlâ, şimdi
birlikte yürüyüp birlikte arayalım mı?’ dedi.
Armağan
Aranızdan bazıları, beni armağanları kabul
etmeyecek kadar gururlu ve utangaç sanmıştır. Ödenecek
ücretleri kabullenmeyecek kadar gururluyumdur ama
armağanları değil. Gerçi beni sofralarınıza çağırmak
isterdiniz, ama ben tepeler arasında gezinerek yabanıl
yemişleri toplayıp yedim. Ve en içten duygularınızla beni
evlerinizde barındırabilirdiniz, ama ben tapınağın kemeri
altında uyudum. Ama sizlerin bu içten sevgisinden olmalı
ki, günlerim ve gecelerim yediklerimi tatlandırdı ve
uykumu yeni görüşlerle donattı. En çok da bunun için
kutlarım sizleri… Öylesine çok şey verdiğiniz halde hiç
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bir şey vermemiş gibi davrandınız. Oysa duyarlılık,
kendini bir aynada seyretse taş kesilir.
Asa
Bir kral, karısına: ‘Siz hakiki bir kraliçe
değilsiniz. Eşim olamayacak kadar kaba ve zarafetten
uzaksınız.’ dedi.
Karısı yanıtladı: ‘Efendim, kendiniz kral
sayıyorsunuz. Oysa gerçekte zavallı bir soytarıdan
ibaretsiniz.’
Bu sözcükler, kralı öfkelendirdi ve asasını eline
alarak som altından yapılma bu kütleyi kraliçenin alnına
indirdi.
O anda içeriye başmabeyinci girdi ve dedi ki:
‘Aman, aman, Haşmetli! O asa ülkenin en büyük
sanatçısının eseridir. Yazık! Bir gün siz de, kraliçe de
unutulacaksınız; ama o asa bir güzellik anıtı olarak
kuşaktan kuşağa aktarılacak. Ama şimdi siz
Majesteleri’nin başını kanattığınız içindir ki efendim, bu
asa daha da fazla dikkat toplayacak ve anılacak.’
Aşağıdakiler-Yukarıdakiler
Sadece benden aşağı olanlar beni kıskanır ya da
nefret eder.
Ama beni kimse kıskanmadı ve nefret etmedi. O
zaman ben, kimseden üstün değilim.
Yalnızca benden üstün olanlar beni över ya da hor
görür.
Ama kimse övmedi beni ve hor görmedi.
Kimseden aşağı da değilim.
Aşk
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İnsanların, aşkın uzun kurlar ve bir süre devam
eden bir arkadaşlığın sonunda doğacağını zannetmeleri
ne kadar da yanlıştır. Gerçek aşk, ruhsal bir uyumun
meyvesidir. Bu uyum ilk bakışta kurulamamışsa değil bir
yılda, bir asırda bile kurulamaz.
…
Aşkı konuşmak için dudaklarımı kutsanmış ateşle
temizledim, ama hiçbir sözcük bulamadım.
Aşktan haberdar olduğumda sözler cılız bir
hıçkırığa dönüştü, yüreğimdeki şarkı derin bir sessizliğe
gömüldü.
Ey bana gizlerinin ve mucizelerinin varlığına
inandığım Aşk‘ı soran sizler,
Aşk peçesiyle beni kuşattığından beri ben size
aşkın gidişini ve değerini sormaya geliyorum.
Sorularımı kim yanıtlayabilir? Sorularım kendi
içimdeki için; kendi kendime cevaplamak istiyorum.
İçinizden kim içimdeki benliği bana ve ruhumu
ruhuma açıklayabilir?
Aşk adına söyleyin, yüreğimde yanan, gücümü
tüketen ve isteklerimi yok eden bu ateş nedir?
Ruhumu kavrayan bu yumuşak ve kaba gizli eller
nedir; yüreğimi kaplayan bu acı sevinç ve tatlı keder
şarabı nedir?
Baktığım bu görünmeyen, merak ettiğim
açıklanamayan, hissettiğim hissedilemeyen şey nedir?
Hıçkırıklarımda kahkahanın yankısından daha güzel,
sevinçten daha mutluluk verici bir keder var.
Neden kendimi, beni öldüren ve sonra şafak
sökene kadar tekrar dirilten, hücremi ışığa boğan bu
bilinmeyen güce veriyorum?
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Uyanıklık hayaletleri kurumuş gözkapaklarımın
üstünde titreşiyor ve taştan yatağımın etrafında düş
gölgeleri uçuşuyor.
Aşk diye seslendiğimiz şey nedir? Söyleyin bana,
bütün anlayışlara sızan ve çağlarda gizli olan o sır nedir?
Başlangıçta olan ve her şeyle sonuçlanan bu
anlayış nedir?
Yaşam‘dan ve Ölüm‘den, Yaşam‘dan daha
acayip, Ölüm‘den daha derin bir düş oluşturan bu
uyanıklık nedir?
Söyleyin bana dostlar; içinizde Yaşam‘ın
parmakları ruhuna dokunduğunda Yaşam uykusundan
uyanmayan biri var mı?
Yüreğinin sevdiğinin çağrısıyla babasından ve
annesinden vazgeçmeyecek kimse var mı?
İçinizden kim ruhunun seçtiği kişiyi bulmak için
uzak denizlere açılmaz, çölleri aşmaz, dağların doruğuna
tırmanmaz?
Hangi gencin yüreği tatlı nefesli, güzel sesi ve
büyülü dokunuşlu elleriyle ruhunu kendinden geçiren
kızın peşinden dünyanın sonuna gitmez?
Hangi varlık dualarını bir yakarış ve bağış olarak
dinleyen bir Tanrı‘nın önünde yüreğini tütsü diye
yakmaz?
...
Aşk, size işmar (kaş göz işareti) ettiğinde izleyin
onu,
Yolları çetin ve sarp olsa da.
Ve kanatları sizi sarmaladığında râm olun (boyun
eğin) ona,
Telekleri ( kuş kanadı tüyleri) arasındaki gizli
kılıç sizi yaralayacak olsa da.
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Ve sizinle konuştuğunda inana ona,
Şimal rüzgârlarının bahçeyi tarumar edişi gibi,
onun sesi rüyalarınızı darmadağın etse de.
Zira aşk, nasıl sizi taçlandırırsa, öyle de sizi
çarmıha gerecektir. Nasıl serpilmeniz içinse öyle de
budanmanız içindir.
Nasıl yüksekliğinize erişir ve Güneş’te titreşen en
körpe dallarınızı okşarsa,
Öyle de köklerinize inecek ve toprağa sımsıkı
tutunurlarken onları sarsacaktır.
Buğday desteleri misali siz kendine toplar.
Sizi harman eder, üryan kılmak için sizi.
Sizi elekten geçirir, kabuklarınızdan azat etmek
için sizi.
Beyazlayıncaya kadar öğütür sizi.
Yumuşayıncaya dek yoğurur sizi.
Ve daha sonra sizi devreder kendi kutsal ateşine,
Allah’ın kutsal ziyafetine kutsal ekmek olasınız diye.
Bütün bunları yapacaktır aşk size, kalbinizin
esrarını öğrenebilesiniz diye ve bu bilgi sayesinde
hayatın kalbinin bir parçası olabilesiniz diye.
Fakat şayet korkunuz hâlinde, aşın sadece huzuru
ve hazzını arayacak olursanız,
O zaman sizin için evla olan, çıplaklığınızı
örtmeniz ve dışına çıkmanızdır aşkın harman yerinden.
Mevsimsiz bir âleme doğru; orada güleceksiniz;
lakin
bütün
kahkahalarınızı
değil
ve
orada
ağlayacaksınız; lâkin bütün gözyaşlarınızı değil…
…
Aşk hiçbir şey vermez, kendinden gayrı ve hiçbir
şey almaz, kendinden gayrı.
Aşk sahip olmaz, ne de sahip olunabilir.
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Zira aşk kâfidir aşka.
Âşık olduğun zaman ‘Allah benim kalbimdedir.’
dememelisiniz; fakat daha ziyade ‘Ben, Allah’ın
kalbindeyim.’ demelisiniz.
Ve
aşkın
seyrini
yönlendirebileceğinizi
düşünmeyin; zira sizi lâyık bulursa şayet, aşk sizin
seyrinizi yönlendirir.
Aşkın
hiçbir
arzusu
yoktur,
kendini
gerçekleştirmekten gayrı.
Fakat âşık olursanız ve muhakkak arzulara sahip
olmanız gerekiyorsa, arzularınız şunlar olsun:
Erimek ve akan bir dere misali olmak, ezgisini
geceye mırıldanan.
Aşırı hassasiyetin ıstırabını tanımak.
Kendi aşk anlayışınız tarafından yaralanmak.
Ve kanamak, teşne (aşırı istekli) ve pür neşe.
Şafakta kanatlanmış bir gönülle uyanmak ve
şükran duymak bir başka aşk gününe.
Öğleyin dinlenmek ve tefekkür etmek aşkın
vecdini.
Akşamleyin eve dönmek minnettarlıkla.
Ve sonra uyumak; yüreğinizde sevgiliye dair bir
dua ve dudaklarınızda bir şükür ilahisiyle.
…
Dünya kuruldu kurulalı bilinir: Aşk, derinliğinin
farkına, ancak ayrılık saati gelip çattığında varır.
Aşk Mektubu
Mey; mektubunuz gönlüme ne de tatlı, ne de hoş
geliyor, bilseniz! Beş gün önce kırlara gittim ve bu beş
günü sevdiğim sonbahara veda ederek geçirdim ve bu
vadiye sadece iki saat önce döndüm.
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Nasira ile Biserri arasındaki mesafeden daha uzak
bir seyahati, üstü açık bir arabada yaptığım için buraya
dönmüş ve kaybolmuş bir vaziyette döndüm. Fakat
geldiğimde mektubunuz diğerlerinin üstünde duruyordu
ve tabi sevdiğimden aldığım mektubu görmemle birlikte
tüm diğer mektuplar bir anda gözlerimin önünden
kayboluverdi. Oturup hemen okudum ve içim ısındı.
Sonra da üzerimi değiştirdim ve bir kere daha okudum,
bir üçüncü kere okudum ve içindeki her şeyi iyice
sindirene dek okudum.
Şimdi bu saatte benimle birliktesiniz, benim
yanımdasınız Mey. Burada, tam da buradasınız ve ben
sizinle konuşuyorum, ancak bu kelimelerden çok çok
daha iyi kelimelerle. Sizin yüce gönlünüze bundan daha
ileri bir dille konuşuyorum ve biliyorum ki beni
işitiyorsunuz; biliyorum ki birbirimizi açık ve net bir
şekilde anlıyoruz ve biliyorum ki bu gece Yaratıcı’nın
kürsüsüne geçmişte olduğundan çok daha yakınız.
Allah’a şükranlarımı sunuyor ve teşekkür
ediyorum. Bu garibimin (benim) memleketine, gezginin
de evine, annesine ve babasına döndüğü için şükürlerimi
sunuyor ve minnetimi bildiriyorum.
Şu anda harika bir düşünce, çok harika bir
düşünce geçti aklımdan. Dinleyin, benim tatlı bebeğim;
eğer bundan sonra bir daha tartışırsak (eğer bundan
kaçınamazsak tabi) daha önceleri her bir savaştan sonra
olduğu gibi ayrı ayrı yollarımıza gitmeyelim.
Tüm farklılıklarımıza rağmen, tartışmadan sıkılıp
da gülmeye başlayana kadar ya da tartışmanın kendisi
bizden bıkıp ta bizi başını sallayıp yalnız bırakana kadar,
aynı şekilde ve aynı çatı altında kalalım.
Bu fikrimi nasıl buluyorsunuz?
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İstediğimiz kadar ya da tartışmanın kendisi bize
müsaade ettiği müddetçe tartışalım. Çünkü siz Ihdin’den,
ben de Biserri’denim ve bu sebeple de aramızda
tartışmamız bizim adetlerimizdendir. Ancak, ilerdeki
günlerde ne olursa olsun birbirimizin yüzlerine, bulutlar
dağılana dek bakalım. Ve eğer sizin ya da benim
sekreterim odadan içeri girerse -çünkü tartışmalara sebep
olan onlar- onları nazikçe ama derhal dışarı çıkaralım.
Tüm insanlar içinde ruhuma ve gönlüme en yakın
olan kişi sizsiniz ve bizim ruhlarımız ve gönüllerimiz
asla tartışmadı. Sadece düşüncelerimiz ki, düşünceler
edinilirler;
yaşadığımız
çevreden,
karşımızda
gördüklerimizden, bize her bir
yeni
günün
getirdiklerinden kaynaklanırlar ama ruh ve gönül,
içimizde düşüncelerden çok daha önce yüce bir içerik
zaten oluşturdu. Düşüncenin işlevi, organize etmek ve
düzenlemektir ve bu bizim sosyal yaşantımız için önemli
bir öğedir; ancak ruhta ve gönülde de hiç yeri yoktur.
Eğer bundan sonra, tartışsak bile, ayrı ayrı yollara
gitmemeliyiz. Tüm bunlara sebep olmasına rağmen
düşünce bunu söylüyor ama ne aşk adına söyleyeceği tek
bir sözü var, ne de ruhu kelimelerle ölçebilir, ne de gönlü
aklın terazisinde tartabilir.
Bir tanemi seviyorum, ama neden sevdiğimi
bilmiyorum. Bunu bilmek de istemiyorum, onu seviyor
olmam yeterli. Onu ruhumda ve gönlümde sevdiğimi
bilmem yeterli. Üzgün, yalnız ve tek başıma olduğum
zaman veya mutlu, heyecanlı veya hayat dolu olduğum
zaman başımı onun omuzlarına koymam yeterli. Onun
yanında dağın zirvesine yürümem ve ona arada sırada,
‘Siz benim yoldaşımsınız; evet, siz benim yegane
yoldaşımsınız.’ demem yeterli.
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Mey, bana insanları çok sevdiğimi söylüyorlar ve
hatta bazıları insanları çok sevdiğim için bana serzenişte
bulunuyorlar. Evet, tüm insanları seviyorum, onları hiç
bir ayrım ve tercih yapmaksızın seviyorum, onları tek bir
bütün halinde seviyorum, çünkü hepsi Tanrı’nın
ruhundan doğuyorlar; ama her gönlün bir Kıble’si vardır,
her gönlün yalnızken döndüğü bir yön vardır. Her
gönlün, rahatlamak ve teskin olmak için çekildiği bir
inzivası vardır. Her gönül, hayatın verdiklerini ve huzuru
bulmak veya hayatın acılarını ve ıstıraplarını unutmak
için diğer bir gönülle birleşmek ister.
Şimdiye kadar yıllarca gönlümün gitmek istediği
yönü bulduğunu hissettim. Ve benim bu hissim her
zaman sade, şeffaf ve güzel oldu. Bu sebeple de, bizi
Allah vergisi kaderimizi cennetsi inzivamızda baş başa
geçirmemiz için, beni şüpheler ve sorularla ziyaret eden
St. Thomas’a ve onun şüpheci eline karşı geldim.
Gece bir hayli ilerledi ve söylemek
istediklerimizden sadece birazını söyledik. Belki de
sabaha kadar sessiz olarak konuşmak daha iyi olur
sanırım. Ve sabahleyin benim küçük sevdiceğim
yaptıklarımızın karşısında yanımda olacak. Ve sonra da
gün ve günün problemleri sona erdiği zaman, şöminenin
başına gelip oturacak ve sohbet edeceğiz.
Şimdi, getirin alnınızı yakına, işte böyle… Allah
sizi korusun ve esirgesin.
Avcı
Ama avcı da avlanmıştı. Çünkü yayından çıkan
okların bir çoğu, kendi göğsüne saplanmıştı.Ve uçmakta
olan, yerlerde sürünen oluvermişti. Çünkü kanatları
Güneş’in altında yayılırken, yeryüzüne düşen gölgelerde
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bir kaplumbağa duruyordu. Ben ki, İnanan’dım,
kuşkulara kapılan oluverdim. Çünkü, belki sizlere daha
çok bağlanırım ve hakkınızda daha çok bilgi edinebilirim
diye, nice kez parmağımı kendi yarama bastırır
olmuştum.
Ayak İzleri
Bir zamanlar bir başka yol adamı tanımıştım. O
da az biraz deliydi ve şöyle konuştu benimle: ‘Ben bir
gezginim. Zaman zaman bana öyle gelir ki, yeryüzünde
pygmie kabilesi arasında dolaşmaktayım. Ve başım
onlara göre yerden yetmiş kez daha yüksek olduğundan
daha yüce, daha özgür düşüncelere ulaşabilir. Ama
gerçekte insanların arasında değil, üzerlerinde
yürümekteyimdir ve bana dair görebildikleri, yalnızca
tarlalarında bıraktığım ayak izlerimdir.’
Ve ayak izlerimin şeklini ve boyunu tartıştıklarını
duydum, sıkça. Bazıları der ki, bunların uzak geçmişte
yeryüzünde dolaşmış bir mamutun ayak izleri olduğunu
sanırlar. Bazıları da bunların uzak yıldızlardan düşen
göktaşlarının yerleri olduğunu düşünürler.’
Ben cevapladım:
‘Ama sen, dostum, sen bunların yalnızca bir
gezginin ayak izleri olduğunu gayet iyi bilmektesin.’
Barış Ve Savaş
Üç köpek, bir yandan güneşleniyor, bir yandan da
söyleşiyorlardı.
Birinci köpek, düşler içinde dedi ki: ‘Köpekliğin
bu günlerinde yaşıyor olmak gerçekten harika. Denizin
altında, yeryüzünde hatta gökyüzünde ne denli rahatlıkla
yol alabildiğimizi bir düşünsenize. Ve köpeklerin rahatı
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için gerçekleştirilen buluşları bir an için aklınızdan
geçirin; gözlerimiz, kulaklarımız, burunlarımız için
olanları da...’
Ve ikinci köpek konuştu ve dedi: ‘Artık sanatlara
daha düşkünüz. Ay’a doğru atalarımızın yapabildiğinden
çok daha uyumlu uluyoruz. Ve suda yansımamıza
baktığımızda, hatlarımızın dün olduğundan çok daha
pırıltılı olduğunu görüyoruz.’
Ve üçüncü köpek konuştu ve dedi: ‘Ama beni en
çok ilgilendiren ve hayran bırakan, köpeklikler arasındaki
huzur dolu anlayış havası.’
O anda baktılar ve eyvah, köpek yakalayıcısının
yaklaşmakta olduğunu gördüler.
Üç köpek yerlerinden fırlayıp yoldan aşağıya
doğru bir koşu kopardı ve koşarlarken üçüncü köpek dedi
ki:
‘Koşun Tanrı aşkına. Uygarlık peşimizde.’
Başlangıç
Sizler, ne gövdelerinizin içine ne de konutlarınıza
ve tarlalarınıza kapatılmış değilsiniz. İçinizdeki Siz olan
o varlık, dağların doruklarında ve rüzgârın eşliğinde
yaşıyor. Ne ısınabilmek için Güneş’e sığınıyor, ne de
güvenliğini sağlayabilmek uğruna karanlıklara oyuklar
açabilmeye uğraşıyor.
Ama yeryüzünü olduğu gibi saran ve yaşamın
gücü içinde devinen özgür bir Can’dır. Eğer bunlar
belirsiz sözlerse, onları daha açık kılmaya kalkışmayın.
Her şeyin başlangıcı belirsiz ve sislidir. Ama sonu
öyle değildir. Sizlerin, beni bir başlangıç olarak
anımsayacağınızı umarım. Hayat ve tüm canlılar ilkin, sis
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içinde tasarlanmışlardır, billur gibi değil. Hem, billurun
donuklaşmış sis olmadığını kim bile-bilir ki?
Bataklık
Bir bataklığa denizden bahsettim; mübalağa
yapan bir hayalperest sandı beni.
Ve bir denize bataklıktan söz etim, benim iftira
atan bir hicvedici olduğumu düşündü.
…
Acıyorum senin güçsüzlüğüne, Yurttaşım,
Fakat benim acımam,
Senin dermansızlığını arttırıyor ve yüceltiyor;
Ve tembelliğini besliyor,
Ki bunlardır senin hayatının anlamı.
Ve bugün görüyorum,
İğrendiğim ve çekindiğim güçsüzlüğünü.
Senin inancın ikiyüzlüdür,
Ve senin hayatın yalandır
Ve hiçliktir senin son bulman;
Öyleyse neden yaşıyorsun?
Tek huzuru ölüm değil mi tembelliğin?
İnsanlık,
Parlak bir nehrin şarkısını söyler,
Ve dağların sırlarını taşır
Denizin kalbine; ama sen,
Sen yurttaşım, durgun bir susun,
Sen bir bataklıksın,
Böcekler ve engereklerle dolu.
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Beklemek
Bekle, bekle, biraz daha bekle benim sabırsız
dostum.
Senin sabrını tüketen bu harap şeyden yakında
kurtulacağım.
Senin dürüst açlığını bekletmek istemezdim,
Bir an daha bekle:
Ancak bir nefesten oluşan bu zincir kırmak için
çok sağlam.
Ve zayıf olan her şeyden daha zayıf olan yaşama
isteği…
O, güçlü ölme isteğine galip geliyor.
Bağışla beni yoldaş; çok geciktim.
Anılar tutuyor ruhumu;
Uzak günlerin geçit alayı,
Bir düşte harcanan gençliğin görünümü,
Göz kapaklarımı kapanmaktan alıkoyan bir yüz,
Kulaklarımda oyalanan bir ses,
Ve elime dokunan bir el.
Bağışla beni, seni çok beklettim.
Şimdi bitiyor, her şey soldu:
Yüz, ses, el ve bütün bunları bana getiren sis.
Düğüm çözüldü.
İp koptu.
Yiyecek ne de içecek olan o şey gitti.
Yaklaş, benim aç yoldaşım;
Sofra hazır,
Ve ucuz ve serbest yemek sevgiyle veriliyor.
Gel de gaganı buraya sok, sol tarafa;
Ve bu küçük kuşun kafesini kır,
O ki kanatları artık çırpınamıyor:
Onu seninle birlikte göğe uçurmak isterdim.
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Gel şimdi, bu gece ev sahibin benim, dostum,
Ve sen de benim hoş konuğum.
Ben
Ben aşkın rehberiyim,
Ben ruhun şarabıyım,
Ben gıdasıyım kalbin.
Ben bir gülüm;
Kalbimi açarım kötü günlerde,
Ve bir kız koparır beni, öper,
Göğsüne takar.
Mutluluğun eviyim ben,
Ve kaynağıyım neşenin.
Ben rahatlığın başlangıcıyım.
Ben nazik bir gülüşüm,
Bir kızın dudaklarında;
Gençler görür beni,
Yorgunlukları unutulur
Ve tatlı düşlerle dolar hayatları.
Ben ozanın düşleriyim,
Ve modeliyim ressamın.
Müzik yapanlara öğretmenim ben.
Ben bir bakışım, bir çocuğun gözlerinde,
Şefkatli anne görür beni.
Ben Adem’e Havva’da göründüm,
Kölem oldu benim.
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Ben Süleyman’a sevdiğinde gözüktüm, ozan
yaptım onu.
Ben Helen’de gülümsedim,
Truva yıkıldı.
Kleopatra’da taç giydim ve barış fethetti Nil’i.
Ben kader gibiyim;
Bugün yaptığımı,
Ertesi gün yıkarım.
Ben daha hafifim menekşenin iç çekişinden,
Ve fırtınadan daha güçlüyüm.
Ben Gerçek’im, ey insan, evet; Gerçek’im.
…
Bu benim hikâyem ve bu benim yer ve göğün
önündeki karşı çıkışım; insanlar beni duyma korkusuyla
kulaklarını kapatırken ve ruhlarını titrek toplumlarının
temelini ufalayacak isyana götürürken, ben bunu tekrar
tekrar söylüyorum.
Benim Halkım
Benim halkım açlıktan öldü ve ben bunu
yalnızlığım içinde şikâyet etmek için buraya canlı
geldim...
Bana deniyor ki: ‘Senin yurdunun trajedisi,
dünyanın trajedisinin bir parçasıdır sadece; senin
yurdunda akan kanlar ve gözyaşları, dünyanın
derelerinde ve düzlüklerinde gündüz ve gece akan kan ve
gözyaşı nehirlerinden birer damladırlar sadece.’
Bu doğru olabilir; ama benim halkımın trajedisi
sessiz bir trajedi; yılanlar ve engerekler diyebileceğimiz
insanların kafalarından doğan sessiz bir trajedi. Halkımın
trajedisi geçit törenlerinin şaşaası olmaksızın vuku
buluyor.
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Halkım, tiranlara karşı ayaklanmış olsaydı ve
isyanın içinde ölmüş olsaydı; o zaman özgürlük için
ölmek kölelik altında yaşamaktan daha onurludur derdim.
Elinde kılıçla sonsuzluğa karışan kişi, hakikat var
olduğu sürece yaşamaya devam eder.
Eğer yurdum insanları Dünya Savaşı’na katılmış
olsalardı da son adamlarına kadar kavga verselerdi; o
zaman, ‘bu, yeşil ve cansız dalları kıran bir kasırgadır
derdim; kasırganın şiddetiyle ölmek ihtiyarlığın kolları
arasında yaşamaktan yeğdir’ derdim.
Halkımı ve yurttaşlarımı bir deprem yutsaydı; o
zaman ‘bu, insan aklını aşan kuvvetler tarafından
yönetilen bir doğa yasasıdır’ derdim. Deliliktir onun
sırlarını keşfetmeyi istemek.
Ama halkım arbedede öldürülmedi; meydan
muharebesinde ölmedi; zelzeleyle gömülmedi.
Benim halkım çarmıhta öldü. Benim halkım
doğuyla batı arasında gerilmiş kollarla öldü; onun gözleri
gökyüzünün karanlığını tarıyor.
O, insanlığın kulakları onun bağırtılarından sağır
olduğu için tam bir sessizlik içinde öldü.
O, cani bir halk olmadığı için öldü.
O, barışçı olduğu için öldü.
O, kaynaklarından süt ve bal fışkıran bir ülkede
öldü.
O, cehennem yılanları onun sürülerini ve
tarlalarındaki mahsullerini talan ettikleri için öldü.
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Beyaz Sayfa
Kar beyazı bir yaprak kağıt dedi ki: ‘Saf
yaratıldım ve sonsuza kadar saf kalacağım. Ben
kararmaktan ya da kirlenmektense, yanmayı ve beyaz
küle dönüşmeyi yeğlerim.’
Mürekkep şişesi kağıdın söylediklerini işitti ve
karanlık yüreğiyle güldü; ama ona yaklaşmaya cesaret
edemedi.
Ve rengârenk kalemler de kağıdı duydular ve
onlar da ona yaklaşmadılar.
Ve kar beyazı bir yaprak kağıt sonsuza kadar saf
ve bakir kaldı; saf, bakir ve boş olarak.
Bilgelik
Bilgelik, gecenin sessizliğinde gelip, yatağımın
kıyısında dikildi. Bir anne şefkatiyle bana baktı,
gözyaşlarımı sildi ve dedi ki: ‘Ruhunun çığlıklarını
duydum ve onu rahatlamaya geldim. Kalbini aç ki, bana,
onu ışıkla doldurayım. İste benden, sana doğruluğun
yolunu göstereyim.’
Ben şöyle dedim: ‘Kimim ben Bilgelik? Ve bu
korkunç yere neden geldim? Bu büyük umutların, bu bir
sürü kitabın ve bu garip şekillerin anlamı ne? Kumrular
gibi uçuşan bu düşünceler nedir? Ruhumu sarıp, gönlümü
kucaklayan bu neşeli ve kederli düşünceler nedir? Ve
nedir benim içime bakıp da, kederlerimden kaçan şu
gözler? Ve geçen günlerime yas tutup, küçüklüğümü
mırıldanan şu sesler, nedir onlar? Arzularımla oynayıp,
isteklerimle alay eden ve geçmişin işlerini unutup bu anın
önemsiz şeyleriyle uğraşan ve yarını hor gören bu
gençlik nedir?’
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‘Bu dünya nedir, beni küçük görmeyle bekletip,
kendimi unutturan? Ve bu toprak, bedenleri yutmak için
ağzını açıp kötü işleri göğsünde barındıran? Servet
aşkıyla doyan bu varlık nedir? Kim arar Hayat’ın
öpüşünü, ölüm ona vurmuşken ve kim bir dakikanın
zevkini pişmanlığın bir yılıyla değişir? Ve rüyalar onu
çağırırken, kim kendini uykuya teslim eder? Kim bu,
aptallık nehriyle karanlık denizine akan? Ah Bilgelik,
bütün bunların anlamı ne?’
Beni şöyle cevapladı: ‘Bu dünyada, insanlığın
varlığını Tanrı’nın gözleriyle görüyorsun ve insan
düşüncelerinle Gelecek’in sırlarını anlama çalışıyorsun.
Aptallığın en büyüğü bu aslında. Vahşi topraklara git,
orada çiçeklerin üstündeki arıyı bul ve avının peşinde
aşağıya süzülen kartala bak. Kendi komşunun evine git
ve ateşin karşısında göz kırpıştıran çocukla, evinin
işleriyle uğraşan annesini gör. Arı gibi ol ve Bahar’ın
günlerini kartalın yaptıklarına bakarak harcama. Çocuk
gibi ol ve ışıkla sevin, annenin işleriyle uğraşma.
Gözlerinle gördüğün ve göreceğin her şey, senin
arayışların içindir.’
‘Bir sürü kitap ve garip şekiller ve güzel
düşünceler, daha sen gelmeden gelmiş olan ruhların
gölgeleridir. Dokuduğun sözler, kardeşlerinle aranda bir
bağdır. Kederli ve neşeli düşünceler, geçmişin, ruhunun
topraklarına saçtığı ve geleceğin ürünlerini dereceği
tohumlardır. Senin arzularınla oynayan bu gençlik, ışığın
girmesi gönlünün kapılarını açacak olandır. Ağzı devamlı
açık olan bu toprak, ruhunu bedenin köleliğinden
kurtaracaktır. Seninle birlikte yürüyen bu dünya, senin
kalbindir. Ve kalbin, bu dünyada düşündüğün her şeydir.
Seni cahil ve küçük gören o varlık, üzüntülerle ve
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karanlığın bilgisiyle merhameti öğrenmek için Allah
katından gelendir.”
Sonra Bilgelik, ellerini yanan alnıma koyup dedi
ki:
‘İleriye git, gerileme; çünkü kusursuzluk,
ilerlemektir. Git ve korkma yolun dikenlerinden.’
…
Kalbimin derinlerinde güç tohumları ve ben,
mısırları toplar, açlara veririz.
Ruh,
bu küçük asmayı canlandırır ve ben
üzümlerini ezer, susuzlara uzatırım içsinler diye.
Cennet, bu koyunu yağla doldurur ve ben onu
pişirir, penceremin önüne koyarım gecenin yolcuları için.
Bütün bunları yaparım, çünkü bunlarla yaşarım
ben ve günler yasaktır bana. Gece kalır elimde, ölümü
ararım, çünkü ölüm daha uygundur bana, kendi
ulusundan dışlanan bir peygamberden ve kendi
toprağından sürülen bir ozandan.
İnsanlık fırtınalarla çalkalanır ve ben sessizlikte iç
çekerim. Çünkü bilirim ki, fırtınanın öfkesi geçicidir ve
zamanın uçurumlarında yutulur.
İnsanlık, kar kadar soğuk maddeye sarılır, ben
aşkın alevini ararım, göğsüme takılıp hayatımı tüketen.
Çünkü bilirim ki, madde, insanı acıtmadan öldürür, oysa
sancılarla canlandırır aşk.
İnsanlık mezheplere ve kabilelere bölünür,
ülkelere ve bölgelere ayrılır.
Ben kendimi toprakta yabancı görürüm, bir
toplulukta garip bulurum. Oysa bütün dünya vatanımdır
benim ve bütün insanlar kabilem. Çünkü ben bilirim ki,
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insan, zayıflar ayrılınca ve aptallığıyla toprağı daraltır,
krallıklara, prensliklere böler.
İnsanlık bir araya toplanır ruhun emanetlerinin
yıkılmasıyla,
Bedenin tapınaklarını diker.
Ben tek başıma yas tutarım ve dinlerim. Ve
içimden gelen umudun sesini duyarım, şöyle der:
‘Nasıl ki aşk, insan kalbine acıyla hayat verir,
aptallık da öyle öğretir bilgeliğin yolunu. Acı ve aptallık,
büyük bir sevince ve kusursuz bir bilgiye dönüşür; çünkü
sonsuz bilgelik, değersiz şeylerden oluşmaz Güneş
altında.’
…
Ve konuştu ve dedi ki: ‘Sen kendini hepimizden
çektin diye biz senin yüzünün ışığında yaşamaz mıydık?
Göresin ki, bu uzun yıllar boyunca bizler seni hep sevdik
ve sağ salim dönüşünü özlemle bekledik. Şimdi halk
senin için ve seninle konuşmak için ağlaşıyor ve ben
onlar adına, onlara görünmen, bilgeliğinden anlatman ve
kalplerin kırıklarını yapıştırman ve aptallığımızı eğitmen
için sana gönderilmiş ulağım.’
Ve ona bakarak dedi ki: ‘Bütün insanlara bilge
demedikçe bana da bilge deme. Genç bir meyveyim ben,
hâlâ dalına sarılan, ve bir çiçek oluşum daha dündü.’
Ve aranızdan hiç kimseye aptal deme; çünkü
gerçekte bizler ne akıllıyız, ne de aptal. Bizler, yaşam
ağacının üzerinde yeşil yapraklarız ve yaşamın kendisi
bilgeliğin ve şüphesiz aptallığın ötesindedir.
Bilge Köpek
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Bir gün bilge bir köpek bir grup kedinin yanından
geçiyordu.
Ve yanlarına yaklaşırken, meşgul olduklarını ve
ona dikkat etmediklerini görünce durdu.
O an grubun ortasından büyük, şişman bir kedi
çıktı ve gruba dönüp dedi ki, ! Kardeşlerim, dua edin ve
tekrar tekrar dua ettiğinizde kuşkunuz olmasın ki, gökten
fare yağacaktır.’
Ve köpek bunu duyduğunda içinden güldü ve
onlardan uzaklaşırken dedi ki, ‘Ah kör ve aptal kediler;
yazılı olana, benim ve benden önceki atalarımın
bildiklerine göre dua, inanç ve yakarışla, yağacak olan
fare değil, kemiktir.’
Bilgi
Birtakım bilgili adamlar gelip sizlere bilgilerinden
dağıtmışlardır. Bense sizlerin bilgilerini almaya
gelmiştim. Ama elime geçirdiğim, aklın bilgisinden daha
büyük bir şey oldu: Bu, içinizdeki ruhun alevidir ki,
gittikçe kendini daha çok toplamaktadır. Sizler, onun
yayılmasından ürkerek, günlerinizin soluşuna gözyaşı
döküyorsunuz. Oysa O, mezardan korkan gövdelere
bürünmüş olarak hayatı arayan hayattır.
Bostan Korkuluğu
Bir gün bir bostan korkuluğuna dedim ki:
‘Bu ıssız tarlada dikilmiş olmaktan yorulmuş
olmalısın.’
O dedi ki: ‘Korkutmanın zevki derin ve devamlı;
bu beni hiç yormuyor.’
‘Sizi anlıyorum.’ dedim.
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O: ‘Bunu sadece içi samanla dolu olanlar
anlayabilir.’ dedi.
Bana methiyede mi bulundu, yerdi mi
anlayamadım.
Aradan bir yıl geçti, o bir yıl içinde korkuluk bir
filozofa dönüşmüştü.
Ve tekrar yanından geçtiğimde iki karganın,
korkuluğun şapkasının altına yuva yaptığını gördüm.
Büyük Deniz
Ruhumla birlikte büyük denize yüzmeye gittik.
Ve kıyıya vardığımızda gözden uzak ve sakin bir plaj
aradık.
Fakat yürürken gri bir kayanın üstünde oturmuş
ve bir torbadan fiske fiske tuz alıp denize atan bir adam
gördük.
‘Bu kötümser bir insan.’ dedi ruhum. ‘Bu plajdan
gidelim. Buradan denize giremeyiz.’
Bir koya varana kadar yürüdük. Orada beyaz bir
kayanın üstünde dikilmiş, elindeki süslü bir kutudan
şeker alıp denize fırlatan bir adam gördük.
‘Bu da iyimser bir insan.’ dedi ruhum. ‘Bu da
çıplak bedenlerimizi görmemeli.’
Daha ileriye yürüdük. Ve bir plajda ölü balıkları
toplayıp duyarlılıkla denize geri atan bir adam gördük.
‘Ve bunun önünde de denize giremeyiz.’ dedi
ruhum. ‘Bu iyiliksever bir insan.’
Ve onu da geçtik.
Sonra kuma kendi gölgesini çizen bir adamın
olduğu bir plaja geldik. Büyük dalgalar gelip izi sildi.
Fakat adam tekrar ve tekrar çizdi.
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‘Bu gizemli bir adam.’ dedi ruhum. ‘Yanından
uzaklaşalım.’
Ve köpükleri kürekle alıp mermer bir kâseye
koyan bir adamı gördüğümüz sakin bir koya gelene kadar
yürüdük.
‘Bu bir idealist.’ dedi ruhum. ‘Kuşkusuz bu da
çıplaklığımızı görmemeli.’
Ve yürüdük. Birden, ‘Bu deniz. Bu derin deniz.
Bu engin ve güçlü deniz.’ diye haykıran bir ses işittik. Ve
sesin kaynağına vardığımızda bunun, sırtını denize
dönmüş ve kulağına bir deniz kabuğunu dayayıp onun
mırıltısını dinleyen bir adam olduğunu gördük.
Ve ruhum dedi ki: ‘Buradan gidelim. Bu gerçekçi
birisi, anlayamadığı bütüne sırtını çevirir ve onun bir
parçasıyla uğraşır.’
Böylece oradan da uzaklaştık. Ve kayalar arasında
kötü otların bittiği bir yerde başını kuma gömmüş bir
adam gördük. Ve ruhuma, ‘Burada denize girebiliriz,
nasıl olsa bizi göremez.’ dedim.
‘Hayır!’ dedi ruhum. ‘Çünkü hepsinin içinde en
ölümcül olanı bu. Bu adam bağnaz.’
Sonra ruhumun yüzünde ve sesinde büyük bir
hüzün belirdi.
‘Buradan gidelim.’ dedi. ‘Çünkü denize
girebileceğimiz ıssız ve gözlerden uzak bir plaj yok.
Altın saçlarımı bu rüzgâra açmak, beyaz göğsümü bu
havaya sunmak ve kutsal çıplaklılığımı bu ışığa çıkarmak
istemiyorum.’
O zaman daha büyük denizi aramak için o
denizden uzaklaştık.
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Büyük İnsan
Tanıdığım her büyük adamın kişiliğinde, onun
büyüklüğünü açıklayan küçük şeyler olduğunu fark ettim.
Bütün o büyükleri uyuşukluktan, delilikten ve intihardan
alıkoyan işte bu küçük şeylerdi.
…
Büyük insan, ne efendi ne de uşak olandır.
…
Büyük adamın iki kalbi vardır; birisi acı çeker ve
diğeri ümit eder.
…
Gerçekten büyük insan odur ki, ne yönetir ne
yönetilir.

Cömertlik
Cömertlik, bana senden daha çok gereksindiğimi
değil, benden daha çok gereksindiğini vermendedir.
Eğer insanlara boş elimi uzatır ve bir şey
alamazsam çok üzücü; ama asıl ümitsiz durum, dolu
elimi uzatıp kabul edecek kimseyi bulamamamdır.
Çalışmak
Sizler çalışırsınız, toprağa ve toprağın ruhuna
ayak uydurabilesiniz diye.
Zira aylak olmak, mevsimlere bigâne düşmek ve
sonsuzluğa doğru haşmetle ve vakur bir tevazuyla
seyreden hayat kafilesinin dışında kalmaktır.
Çalıştığınızda birer neysiniz, gönlünde saatlerin
fısıldayışının musîkiye dönüştüğü.
Diğer her şey, hep birlikte bir ağızdan terennüm
ederken, hanginiz dilsiz ve sessiz bir kamış olmak ister?
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Daima sizlere söylendi, çalışmak bir lanet ve
emek bir felaket diye.
Fakat ben size derim ki, sizler çalıştığınız zaman
toprağın
en
ücra
rüyasının
bir
bölümünü
gerçekleştirirsiniz; o rüya doğduğunda sizin payınıza
düşen…
Ve kendinizi emeğe hizmet etmeye adamakla,
hakikatte sizler hayatı sevmektesiniz.
Ve emek sayesinde hayatı sevmek, hayatın en
derunî sırrıyla candan dost olmaktır.
Fakat eğer sizler, ıstırap hâlinde, doğumu bir
eziyet ve nefsin beslenmesini alnınıza yazılmış bir lanet
diye adlandırırsanız, o zaman ben cevap veririm ki hiçbir
şey, fakat yalnızca alnının teridir o yazılanı silip
temizleyecek olan.
Size bir de söylendi ki, ‘hayat karanlıktır’ diye ve
sizler bezginliğinizde tekrar ettiniz, bir bezgin tarafından
ne söylenmişse.
Ve ben derim ki hayat, sahiden karanlıktır, sâik
(sebep ,güdü) olduğu zaman başka,
Ve her sâik kördür, bilgi olduğu zaman başka.
Ve her bilgi beyhudedir, çalışma olduğu zaman
başka,
Ve her çalışma nafiledir, aşk olduğu zaman başka;
Ve her ne zaman aşkla çalışırsanız, kendinizi
kendinize raptedersiniz (iliştirirsiniz) ve ötekine ve
Allah’a.
Ve nedir aşkla çalışmak?
Kumaşı,
yüreğinizden
çekilen
ipliklerle
dokumaktır, bu kumaşı cananınız giyecekmişçesine.
Muhabbetle bir ev inşa etmektir, o evde cananınız
ikamet edecekmişçesine.
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Şefkatler saçmaktır, tohumlar ve hasadı neşeyle
kaldırmaktadır, mahsulü cananınız yiyecekmişçesine.
Biçimlendirdiğiniz her şeyi kendi ruhunuzun bir
soluğuyla doldurmaktadır,
Ve bilmektir, bütün kutlu ölülerin etrafınızda
durduğunu ve gözlediğini.
Nice kez işittim, uykuda konuşuyormuşçasına
diyordunuz: ‘Mermeri işleyen ve taşta kendi ruhunun
suretini bulan kimse, toprağı süren kimseden daha
soyludur. Ve insan şeklinde kumaşın üzerine sermek
üzere gökkuşağını yakalayan kimse daha da soyludur
ayaklarımız için çarık yapan kimseden.’
Fakat ben, uykuda değil, bilakis öğle vaktinin en
uyanık hâlinde derim ki, rüzgâr devâsa meşelere, bütün
çimen yapraklarının en miniciğine konuştuğundan daha
tatlı konuşmaz;
Ve odur yalnızca yüce olan ki, rüzgârın sesini,
kendi sevgisiyle daha tatlı hâle gelen bir nağmeye
dönüştürür.
Çalışmak, görülebilir kılınmış aşktır.
Ve eğer sizler aşkla değil de, aksine sadece
kerhen (istemeyerek, zorla) çalışabiliyorsanız, evlâ olan,
işinizi bırakmanız ve mabedin kapısına oturmanız ve
neşeyle çalışanların sadakalarını almanızdır.
Zira ekmeği lakaytlıkla pişirirseniz, bir insanın
açlığının ancak yarısını doyuran acı bir ekmek
pişirirsiniz.
Ve eğer üzümlerin sıkılışına içerlerseniz
içerleyişiniz şarap hâlinde bir zehir damıtır.
Ve eğer sizler, meleklermişçesine şarkı
söylüyorsanız ve şarkı söylemeyi seviyor değilseniz
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insanın kulaklarını gündüzün seslerine ve gecenin
seslerine tıkamış olursunuz.
Çarmıh
İnsanlara, ‘Çarmıha gerilmek istiyorum!’ diye
haykırdım.
Ve onlar, ‘Neden ölümünün sorumluluğunu biz
alalım?’ diye sordular.
‘Delileri çarmıha germek dışında neyle
coşacaksınız?’ diye cevapladım.
Ve beni dinlediler ve çarmıha gerildim. Ve
çarmıha gerilmek bana huzur verdi.
Ve ben toprakla gök arasında asılıyken, başlarını
yukarı kaldırıp bana baktılar. Ve heyecanlandılar, çünkü
başları yukarıya kalkmamıştı hiç.
Fakat bana bakmak için dikilirken içlerinden biri,
‘Neyin kefaretini ödüyorsun?’ diye seslendi.
Ve bir başkası haykırdı, ‘Niçin kendini kurban
ediyorsun?’
Ve bir üçüncüsü, ‘Bununla dünya şanını satın
alacağını mı zannediyorsun?’
Sonra dördüncüsü, ‘Bakın nasıl gülümsüyor!
Böyle bir acı bağışlanabilir mi?’
Ve hepsine birden cevap verip dedim ki:
‘Sadece gülümsediğimi hatırlayın. Ne kefaret
ödüyorum, ne de kurban oluyorum, ne de şan arıyorum;
ve bağışlanmasını istediğim hiç bir şeyim de yok.
Susadım ve bana kendi kanımı içirmeniz için size
yalvardım. Çünkü bir delinin susuzluğunu kendi
kanından başka ne giderebilir ki? Dilsizdim ve sizden
ağız yerine yaralar istedim. Sizin günlerinizde ve
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gecelerinizde tutsaktım ve daha büyük günlere ve
gecelere açılan bir kapı aradım.’
‘Ve şimdi gidiyorum, çarmıha gerilen diğerlerinin
gittiği gibi. Ve bizim çarmıhtan bezdiğimizi düşünmeyin.
Çünkü biz daha büyük ve daha büyük insanlar tarafından
daha büyük topraklarla daha büyük gökler arasında
çarmıha gerilmeyi isteyenlerdeniz.’
Çığlığın Sesi
Bir şakımak ve sevinmek; bir ağlamak ve
inlemek. Biz duyarız seni, ama görmeyiz; görmesek de
hissederiz varlığını.
Sen ruhlarımızın aşk denizi gibisin, ama
boğmazsın bizi, sakinliğinde gönüllerimizle oynarsın.
Sen, tepelerle yükselir ve vadilerle inersin ve
kırlarla ve otlarlarla yayılırsın.
Senin çıkışında güç vardır ve inişinde incelik.
Sen merhametli bir hükümdar gibisin, zayıfla ve
güçsüzle adil olursun ve güçlüyle onurlu.
Sonbaharda vadilerde iç çekersin ve ağaçlar ağlar
senin inlemenle;
Kışın bağırırsın ve kükrersin ve bütün doğa
haykırır seninle;
Bahar gelince zayıflar ve hastalanırsın ve senin
güçsüzlüğüne uyanır kırlar;
Yazın sakinliğine bürünürsün ve öldüğünü
zannederiz senin, güneşin parıltısı öldürür seni,
sıcaklığına gömülürsün.
Acaba, Sonbaharın günlerinde inler misin, yoksa
çıplak bıraktığın ağaçların utancına mı gülersin?
Kış günlerinde kızar mısın gerçekten, yoksa
gecenin karla örtülü mezarında dans mı edersin?
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Ve ilkbaharda hastalanır mısın, yoksa sevdiğin
birinin yokluğuna mı üzülür ve mevsimlerin gençliğinde
onu uyandırmak için yanağına mı üflersin?
Yaz günlerinde ölür müsün gerçekten, yoksa
meyvelerin kalbinde ve şarapların arasında uykuya mı
dalarsın?
Şehrin
sokaklarından
hastalığın
nefesini
kaldırırsın ve tepelerden çiçeklerin ruhlarını.
Böylece taşırsın hayatın sessizlikte can çekişen
büyük ruhunu ve sessizlikte biz onunla buluşuruz.
Gülün kulağına harika sırlar mırıldanırsın ve o
anlar seni. Ve bir sıkıntıya düşürür, bir gülümsetirsin
onu. Tanrıların insan ruhlarına yaptıkları gibi.
Şurada gecikirsin, burada acele edersin. Bir yöne
doğru koşarsın, ama orada kalmazsın. Bir insan
düşüncesi de böyledir; hareket ettikçe yaşar ve ölür
dinlenirken.
Suyun yüzüne dizeler yazarsın, sonra silersin.
Ozanların şiirlerini okuması gibi.
Güney’den aşk kadar sıcak gelirsin;
Kuzey’den ölüm gibi soğuk.
Doğu’dan ruhların okşayışları kadar nazik;
Batı’dan kinle dolu birinin şiddetiyle esersin.
Sen çağlar gibi dönek misin, yoksa inancını sunan
bir havari mi?
Çöllerden öfkeyle geçersin ve kervanları ezersin
ayaklarının altında, onları kuma gömersin.
Sen o gizli sel misin, ağaçların yapraklarından
şafağın ışığıyla akan?
Bir düş gibi vadilerden geçerken, coşkuyla eğilen
otlar gibi hangi çiçekler aşkla eğilir önünde?
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Sen saldırılarınla denizlere düşersin ve huzuru
bozarsın derinliklerde, sonra onlar öfkeyle yükselirler
sana karşı ve gemileri ve canları yutmak için geniş
ağızlarını açarlar.
Öyleyse sen, o nazik aşık mısın, evlerin arasında
koşuşan çocuklarla oynayan?
Nereye
götürüyorsun
ruhlarımızı
ve
hıçkırıklarımızı?
Nereye taşıyorsun gülüşlerimizi? Ne yapıyorsun
kalplerimizin yanan damgalarıyla?
Alacakaranlığın,
hayatın
dışında
nereye
gidiyorsun onlarla? Yoksa bir av gibi uzak mağaralara mı
sürüklüyorsun, o köşeden bu köşeye kovalayıp baygın
düşürmek için ve öldürecek misin onları?
Gecenin sakinliğinde kalpler sırlarını açar sana ve
şafak sökünce dudakların titremesi gözleri kapatır.
Farkında mısın kalplerin duyduklarının ve
gözlerin gördüklerinin?
Senin kanatlarının arasında, yoksul adamın keder
çığlığı ve yetimin ağlaması ve kederli kadının inlemesi
saklıdır.
Senin elbisenin kıvrımlarına yabancılar arzularını,
terk edilen acısını, düşmüş kadın ruhunun çığlığını
bırakır.
Bu değersiz şeyleri saklıyor musun? Yoksa kendi
bedenine kattıkları dışında hiçbir şeyi almayan toprak
gibi misin?
Bu çığlığı ve bu gürültüyü ve bu ağlamayı
duyuyor musun? Yoksa onların yükselen sesine
kulaklarını tıkayıp, elini mi sakınıyorsun, güçlü insanlar
gibi?
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Çocuklar
Çocuklarınız, sizin çocuklarınız değildir.
Onlar, hayatın kendine duyduğu hasretin oğulları
ve kızlarıdır.
Onlar, sizin vasıtanızla gelirler; fakat sizden
değiller.
Ve gerçi sizinledirler; ama size ait değiller.
Onlara
sevginizi
verebilirsiniz;
ama
düşüncelerinizi değil,
Zira onların kendi düşünceleri var.
Onları bedenlerini barındırabilirsiniz; ama
ruhlarını değil,
Zira onların ruhları, yarının hanesini mesken
tutmuştur; sizin ziyaret edemeyeceğiniz rüyalarınızda
bile.
Onlar gibi olmaya gayret edebilirsiniz; ama onları
kendinize benzetmeye kalkmayın.
Zira hayat geriye doğru gitmez, ne de oyalanır
dünle.
Sizler yaylarsınız, çocuklarınız diri oklar misali
ileriye fırlatılan.
Kemankeş (okçu), sonsuzun yolu üzerindeki
nişangâhı görür ve kendi kudretiyle sizi gerer; kendi
okları gidebilsin diye hızlı ve ırağa.
Bırakın,
Kemankeş’in
elinde
gerilişiniz
memnuniyetle olsun;
Zira O, süzülen oku sevdiği kadar muhkem
(sağlam) olan yayı da sever.
Dar Dünya
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Yaşamımda kulakları keskin bir adam tanıdım,
ama dilsizdi. Dilini bir savaşta yitirmişti.
Bu adamın kendisini büyük sessizliğe mahkûm
eden o belâ başına gelmeden önce dövüştüğü savaşları iyi
biliyorum ben. Doğrusu onun ölmüş olması beni çok
mutlu ediyor.
Çünkü dünya ikimize yetecek kadar geniş değil.
Deli
Rastladığım delikanlı, bir deliler evinin
bahçesindeydi. Solgun yüzlü, güzeller güzeli ve
yüreklere hayranlık veren bir duruşu vardı.
Ve oturduğu sıraya, yanı başına iliştim ve dedim:
‘Neden buradasın?’
Ve bana şaşkınlıkla baktı ve dedi: ‘Yersiz bir soru
bu, ama yine de cevaplayacağım. Babam beni kendi
kopyası yapmak istiyordu, amcam da. Annem, bende
görkemli babasını görmek istiyordu. Ablam, uzak
denizlerin yolcusu kocasının benim için izlenecek en iyi
örnek olduğu kanısındaydı. Ağabeyim, iyi bir atlet
olmamda ısrarlıydı, tıpkı kendisi gibi. Ve öğretmenlerim
de, felsefe doktoru, ve musîki üstadı ve mantıkçı; her biri
benim aynadaki kendi yansımaları olmam konusunda
kararlıydı.
Buraya bu nedenle geldim. Burayı daha sağlıklı
buluyorum. Hiç değilse kendim olabiliyorum.’
Ardından birden bana döndü ve dedi: ‘Ama söyle
bana, sen de eğitim ve iyi nasihatler sonucu mu geldin
buraya?’
Ve yanıtladım: ‘Hayır, bir ziyaretçiyim ben.’
Ve dedi: ‘Ah, sen de duvarın ötesindeki deliler
evinde yaşayanlardan birisin, öyleyse.’
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…
İşte böyle deli oldum ben ve kafesin kapısını açıp
uçurdum kuşlarımı. Ya siz, peki ya siz?
…
Deliliğimde hem özgürlüğü hem güvenliği
buldum; yalnızlığın özgürlüğünü ve anlaşılmazlığın
güvenliğini, bizi anlayanlar bizden bir şeyleri tutsak
ederler çünkü.
Despot
Ve devirmek istediğiniz bir despot varsa , önce
onun sizin içinizde kurduğu tahtı devirmeye bakın. Bir
zorba, özgür ve gururlu olana, eğer özgürlüğünde zulüm
ve gururunda utanç taşımasaydı, nasıl hükmedebilirdi?
Eğer başınıza bir despot geçmişse bunun
sorumlusu sizlersiniz; Yüce Yaratan alnınıza diktatörleri
yazmamıştı, bunu sizler kendi kendinize yazıyorsunuz.
Diğer Lisan
Ben doğduktan üç gün sonra beşiğimde ipekliler
içinde yatar ve etrafımdaki yeni dünyayı şaşkın bir
korkuyla izlerken annem sütanneme !Bebeğim nasıl?’
diye sordu. Ve sütannem cevapladı, ‘İyi, hanımefendi,
bugün üç defa emzirdim; bu kadar küçükken bu kadar
neşeli olan bir bebek daha görmedim.’
Ben kızıp bağırdım, ‘Bu doğru değil anne;
yatağım çok sert, emdiğim süt ağzıma acı ve memenin
kokusu burnuma kötü geliyor, çok rahatsızım!’ Ama ne
annem ne de sütannem beni anladı; çünkü konuştuğum
lisan gelmiş olduğum dünyadandı.
Hayatımın yirmi birinci gününde vaftiz edildiğim
sırada rahip anneme, ‘Oğlunuz bir Hıristiyan olarak
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doğduğu için çok şanslı olmalısınız!’ dedi. Ben şaşırdım
ve rahibe dedim ki, ‘Öyleyse cennetteki anneniz mutsuz
olmalı, çünkü siz bir Hıristiyan olarak doğmadınız.’ Ama
rahip de lisanımı anlamadı.
Yedi ay sonra bir kahin bana baktı ve anneme,
‘Oğlunuz bir devlet adamı ve büyük bir lider olacak!’
dedi. Fakat ben haykırdım: ‘Bu kehanet yanlış! Çünkü
ben bir müzisyen olacağım ve bir müzisyenden başka
hiçbir şey olmayacağım.’ Ama o yaşımda bile lisanım
anlaşılmadı; şaşkınlığım çok büyüktü.
Ve otuz üç yıl sonra annem, sütannem ve rahip
öldü, kahin hâlâ yaşıyor. Dün tapınağın kapısında ona
rastladım ve konuşurken bana: ‘Sizin büyük bir müzisyen
olacağınızı her zaman biliyordum. Hatta siz daha
bebekken gelecekte ne olacağınızı söylemiştim.’ dedi.
Ve ona inandım. Çünkü ben de diğer dünyanın
lisanını unutmuştum.
Dikkatsizlik
Bir akşam üzeri, bir adamla bir kadın, posta
arabasında karşılaştılar. Birbirlerini daha önceden
tanıyorlardı. Adam ozandı ve kadının yanına otururken
onu , kimileri kendi dokusu olan, kimileri de kendisinin
olmayan öykülerle oyalamaya çalıştı.
Ama o konuşurken kadın uyuklamaya koyuldu.
Ve araba birden sarsılınca uyandı: ‘Yunus Peygamber ile
balinanın öyküsünü yorumlayışınızı beğendim.’
Ozan cevapladı: ‘Ama, ben size kelebekle beyaz
güle ve birbirlerine davranışlarına dair kendi öykümü
anlatıyordum.’
Din
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Bu gün başka bir şeye dair mi konuştum?
Bütün hareketler ve bütün fikirler değil midir din?
Ve ne hareket, ne de fikir olmayan o, ruhta daima
fışkıran bir hayret ve hayranlıktan başka nedir ki, eller
taşı yontarken ya da tezgâha mukayyet olurken bile?
Kim ayırabilir imanının eylemlerinden ya da
inancın meşgalesinden?
Kim ‘Bu Allah’a ait ve şu bana; bu ruhuma ait ve
şu diğeri bedenime.’ diyerek önüne saatlerini serebilir?
Bütün saatleriniz feza boyunca bir benlikten bir
benliğe çırpınan kanatlardır.
Erdemliliğini sadece en iyi kıyafetiymişçesine
kuşanan kişi üryan olsa daha iyiydi.
Rüzgâr ve Güneş onun tenini deli deşik etmez.
Ve tavrını ahlâk ilkeleriyle belirleyen kişi,
şakıyan kuşunu bir kafese hapsetmiş olur.
En özgür nağme, parmaklıklar ve tel örgüler
arkasından gelmez.
Ve tapınma, kendisine göre açılan ve de kapanan
bir pencere olan kişi, pencereleri şafaktan şafağa uzanan
ruhunun evini henüz ziyaret etmiş değildir.
Gündelik hayatınız mabediniz ve dininizdir.
Oraya girdiğinizde neyiniz varsa yanınıza alın.
Alın, pulluğu ve demirci ocağını ve tokmağı ve
udu,
İhtiyaçta ya da zevkine yaptığınız şeyleri.
Zira hülyalara dalarak başlarınızın üstüne
çıkamazsınız, ne de hezimetlerinizden daha aşağı
düşebilirsiniz.
Ve yanınıza herkesi alın:
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Zira perestiş (tapınma) hâlinde onların
umutlarından daha yükseğe uçamazsınız, ne de kendinizi
onların yeislerinden daha fazla hor kılarsınız.
Ve şayet Allah’ı tanımak istiyorsanız, bu sebepten
bir muammalar çözücüsü olmaya kalkışmayın.
Daha ziyade etrafınıza bakın ve göreceksiniz
O’nu, çocuklarınızla birlikte oynarken.
Ve fezaya bakın ve göreceksiniz O’nu, bulut
hâlinde gezinirken, şimşek hâlinde kollarını açarken ve
yağmur hâlinde inerken…
Göreceksiniz O’nu, çiçeklerde gülümserken,
sonra yükselirken ve ağaçlarda ellerini sallarken.
Doğa
Doğa, ‘hoş geldin’ diyen kollarıyla uzanır bize ve
onun kadınsı güzelliğinden haz almaya çağırır bizi; ama
biz onun sükûnetinden ürker, kalabalık kentlere akın
ederiz ve orada tıpkı vahşi bir kurdun önünden kaçışan
koyunlar gibi birbirimizi sıkıştırarak yaşarız.
Dolunay
Dolunay, görkemle kentin üzerinde yükselirken
kentin köpekleri ona doğru ulumaya koyuldular. Yalnızca
bir köpek ulumadı ve öbürlerine ciddi bir sesle dedi ki:
‘Ulumanızla dinginliği uykusundan uyandırmayın ve
Ay’ı dünyaya getirmeyin.’
O zaman bütün köpekler ulumayı kesti ve dehşetli
bir sessizlik kapladı ortalığı. Ama onlarla konuşan köpek,
gece boyunca, sessizlik içinde ulumayı sürdürdü.
Dostluk
Dostunuz, sizin cevap bulan ihtiyaçlarınızdır.
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Sevgiyle ektiğiniz ve şükranla biçtiğiniz
tarlanızdır.
Ve sofranız ve ocak başınızdır.
Zira ona açlığınızla gelir ve onu huzur için
ararsınız.
Dostunuz dobra dobra konuştuğunda aklınızdaki
‘red’ten korkmazsınız, ne de ‘kabul’ü esirgersiniz.
Ve o suskunlaşınca, onun kalbine kulak vermeyi
sona erdirmez kalbiniz,
Zira kelimeler olmaksızın, dostlukla, bütün
düşünceler, bütün arzular, bütün umutlar doğarlar ve
paylaşırlar, dağdağasız (gürültüsüz, patırtısız) bir
bahtiyarlıkla.
Dostunuzdan ayrılınca kederlenmezsiniz;
Zira onda en çok sevdiğiniz şey, onun yokluğunda
daha berrak hâle gelebilir, dağın dağcıya, ovadan bakınca
daha berrak görünmesi gibi.
Ve dostlukla ruhun derinleşmesinden gayrı bir
niyet bulunmasın.
Zira kendi esrarının ifşâsından başka hiç bir şey
aramayan sevgi, sevgi değil; ileriye fırlatılan bir ağdır ve
yalnızca işe yaramaz olandır yakalanan.
Ve bırakın, en iyi yanınız dostunuzun olsun.
Eğer o sizin medcezirinizin alçalmasını bilmek
zorundaysa, bırakın onun kabarmasını da bilsin.
Zira zaman öldürmek için aramak zorunda
olduğunuz dostunuz nedir ki?
Onu her daim zamanı diriltmek için arayın.
Zira ona düşen, ihtiyacınızı karşılamaktır,
boşluğunuzu doldurmak değil.
Ve bırakın dostluğun hoşluğunda kahkaha
bulunsun ve hazların paylaşımı.
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Zira küçük şeylerin şebneminde bulur gönül kendi
sabahını ve zindeleşir.
Dosta Sesleniş
Dostum, göründüğüm gibi değilim. Görünüş
sadece giydiğim bir elbisedir. Senin sorgularından beni,
benim kayıtsızlığımdan seni koruyan, özenle örülmüş bir
elbise.
Benim içimdeki ‘ben’, dostum, sessizlik içinde
oturur, sonsuzluğa dek kalacak orada, doyulmaz,
erişilmez.
Ne söylediklerime inanmanı, ne de yaptıklarıma
güvenmeni isterim; çünkü sözlerim senin aklından
geçenlerin
dile
getirilmesinden,
yaptıklarımsa
umutlarının eylemleştirilmesinden başka bir şey değildir.
‘Rüzgâr doğuya esiyor’ dediğin zaman ‘evet,
doğuya esiyor’ derim; çünkü düşüncelerimin rüzgârda
değil, deniz üzerinde dolaştığını bilesin istemem.
Denizlerde gezen düşüncelerimi anlayamazsın,
zaten anlamanı da istemem. Bırak denizimle baş başa
kalayım.
Senin için gündüz olduğu zaman dostum, benim
için gecedir. Böyle olsa da ben yeşil tepelere değerek
oynayan öyle vaktini, vadiden süzülen mor gölgeleri
anlatırım; çünkü sen ne karanlığımın türkülerini
duyabilir, ne de yıldızlara çarpan kanatlarımı görebilirsin.
Görmemenden, duymamandan hoşnudum ben. Bırak
gecemle baş başa kalayım.
Sen cennetine yükselirken, ben cehennemime
inerim; o zaman bile bu ulaşılmaz uçurumun ötesinden
bana seslenirsin, ’arkadaşım, yoldaşım’ ben de sana
seslenirim, ‘yoldaşım, arkadaşım’ diye. Çünkü
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cehennemimi görmeni istemem. Alevler, görüşünü
yakacak, duman burnuna dolacaktı. Senin gelmeni
istemeyecek kadar çok severim cehennemimi. Bırak,
cehennemimle baş başa kalayım.
Sen gerçeği, güzeli, doğruluğu seversin; ben de
sen hoşnut olasın diye bunları sevmenin yerinde ve iyi
olduğunu söylerim ama içimden senin sevgine gülerim.
Gene de gülüşümü göresin istemem. Bırak
kahkahalarımla baş başa kalayım.
Dostum, sen iyi, ihtiyatlı, akıllısın; hayır sen
eksiksizsin. Ben de seninle ölçülü ve düşünerek
konuşurum. Oysa ben deliyim. Ama gizliyorum
deliliğimi. Bırak deliliğimle baş başa kalayım.
Dostum, sen benim dostum değilsin, ama ben
bunu sana nasıl anlatacağım? Benim yolum senin yolun
değil, gene de birlikte yürüyoruz el ele…
…
Dostum, sen ve ben yaşama yabancı kalacağız ve
birimiz diğerine ve her birimiz kendine, ta ki senin
konuşup benim dinleyeceğim güne dek senin sesini kendi
sesim sayarak ve senin önünde dikileceğim ana dek, bir
aynanın önünde durduğumu düşünerek…
Dünya
Ne kadar güzelsin Dünya; ne kadar görkemli!
Işığa itaatin ne kadar kusursuz ve Güneş’e
teslimiyetin ne kadar asil!
Ne kadar sevgi dolusun, gölgenin altında ve
yüzün ne kadar cazibeli, bilinmezlikle maskelenmiş!
Şafağın şarkısı ne kadar huzur verici ve ne kadar
haşin akşamının övgüleri!
Ne kadar kusursuzsun Dünya; ne kadar büyük!
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Dün, Bugün Ve Yarın
Dostuma şöyle dedim: 'O adamın koluna nasıl
yaslandığını görüyor musun? Daha dün benim koluma
böyle yaslanıyordu.’
Ve dostum dedi ki: ‘Ve yarın, benimkine
yaslanacak.’
Dedim, ‘Bak, nasıl yanına sokuluyor. Daha dün
benim yanıma sokulurdu.’
Ve yanıtladı: ‘Yarın, benim yanıma sokulacak.’
Ve dedim, ‘Bak, ona nasıl sevgiyle ve teslim
olmuş gözlerle bakıyor. Dün bana öyle bakıyordu.’
Ve dostum dedi, ‘Yarın baktığı ben olacağım.’
Dedim, ‘Şimdi onun kulaklarına aşk şarkılarını
mırıldandığını duymuyor musun? Daha dün, tam da bu
şarkıları benim kulağıma mırıldanıyordu.’
Ve dostum dedi ki: ‘Ve yarın benim kulağıma
mırıldanacak.’
Dedim, ‘Bak, bak sarılıyor ona. Daha dün bana
sarılıyordu.’
Ve dostum dedi, ‘Yarın bana sarılacak.’
Ve dedim, ‘Ne kadar tuhaf bir kadın.’
Ama yanıtladı: ‘Tıpkı hayat gibi, bütün insanların
uhdesinde ve tıpkı ölüm gibi, tüm insanları fethediyor ve
tıpkı sonsuzluk gibi, tüm insanları sarıp sarmalıyor.’
Düş
Bir adam bir düş gördü ve uyandığında
yorumcuya giderek düşünü kendisi için yorumlamasını
istedi. Yorumcu adama dedi ki, ‘bana uyanıkken
gördüğün düşlerle gel ki anlamlarını söyleyebileyim.
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Ama uykunun düşleri ne benim bilgeliğime aittir ne de
senin imgelemine.’
…
Sen, siste dolanan bir arzu olduğun zamanlar, ben
de dolanan bir arzu olarak oradaydım. Sonra birbirimize
aktık ve isteklerimizden düşler doğdu. Ve o düşler
sınırsız zamandı ve ölçüsüz boşluktu.
Düşünce
Çoğu kez, ruhlarınız bir savaş alanı gibidir ve
burada düşünceniz ve yargılamanız, hırs ve doyumsuz
iştahınızla mücadele içindedir. Keşke elimden gelse de,
içinizdeki unsurların ahenksizliğini ve rekabetini birliğe
ve ahenge çevirerek ruhlarınıza huzur ve barışı
koyabilsem. Fakat, kendiniz barışı ve içinizdeki unsurları
sevmedikçe benim elimden ne gelir ki?
Düşünceniz ve hırsınız, engin denizlere açılmış
olan ruhunuzun dümeni ve yelkenleridir. Eğer dümeniniz
ya da yelkeniniz kırılacak olsa, bocalayıp çarpmaktan ya
da denizin orta yerinde çakılıp kalmaktan öte hiç bir şey
yapmazsınız. Çünkü düşünce, kendi başına buyruk
kesilirse, bağlayıcı olur ve hırs, yönetimsiz kalırsa kendi
sonunu getirinceye dek yanacak bir aleve benzer. Bu
nedenledir ki, bırakın ruhunuz düşünceyi, hırsın
doruklarına dek yükseltsin ki, orada şarkısını
söyleyebilsin.
Ve bırakınız ruhunuz, düşünceyle hırsınızı
yönetsin ki, hırsınız, kendi küllerinden her gün yeniden
doğan Anka kuşu gibi, her gün kendi bozgunundan
yeniden doğarak yaşayabilsin. Dikkate almanızı dilerim
ki, yargılarınızı ve doyumsuz iştahınızı, evinize gelen iki
konuk gibi karşılayasınız. Konuklarınızdan birini
60

ötekinden üstün tutmayacağınız kuşkusuzdur; çünkü
birinin öbürüne yeğlenmesi halinde her iki konuk da
sevgisini ve inancını yitirir.
…
Daha dün bir gemiye benziyordu düşüncelerim,
denizin dalgaları arasında bir o yana bir bu yana sallanan,
ve rüzgarlarla beraber sahilden sahile sürüklenen.
İçi boştu gemimin, sadece yedi küçük şişe vardı,
içleri yedi çeşit renkle, hem de gökkuşağının renkleriyle
dolu.
Bıkmıştım denizin üzerinde oradan oraya
sürüklenmekten, ve bir an geldi ki şöyle dedim kendi
kendime:
“Düşüncelerimin bu boş gemisiyle döneceğim
doğduğum kente.”
Ve her iki yanını yedi renkle boyamaya başladım
gemimin, dalgalar arasında seyrederken. Aynen gün ışığı
gibi parlıyordu renklerden sarısı, mavi de gökyüzüne
benziyordu, kırmızı ise lalelere. Sonra, insana keyif veren
büyüleyici resimler çizdim gemimin yelkenleri ile
dümenine ve ermişlerin rüyalarına benzedi sonunda
düşüncemin gemisi, iki sonsuzluğun, deniz ile göğüs
arasında seyreden…
Kentteki tüm insanlar karşılamaya gelmişlerdi,
ben gemim limana vardığında, sevinç çığlıklarıyla
selamladılar ve kent merkezine kadar bana eşlik ettiler.
Tef ve ney çalıyorlardı bir yandan da; çünkü gemim
gayet etkileyici gelmişti onlara…
Ama ne bir kimse bindi gemime aralarından, ne
de fark eden oldu onun boş olduğunu.
O an şöyle düşündüm içimden:
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‘Aldattım mı acaba bu insanları, renk şişelerini
getirmekle aklen ve kalben yanılgıya düşmelerine mi
sebep oldum onların?’
Aradan bir yıl geçmişti ki, tekrar bindim
düşüncemin gemisine ve denize açıldım. Doğunun
adalarına uğradım, sarı sabır, ıtır ve sandal ağacı
dallarından topladım. Güneyin adalarına uğradım, altın,
zümrüt, yeşim ve diğer değerli taşlardan aldım. Kuzeyin
adalarına uğradım, ipekler, kadifeler ve diğer değerli
kumaşlardan aldım. Batının adalarına uğradım, zırh,
mızrak ve kılıç gibi çeşitli silahlar aldım. Böylece
dünyanın pahalı ve garip şeyleriyle doldurdum gemimi.
Ve yine doğduğum kente doğru çevirdim rotasını,
bir yandan da şöyle geçiriyordum içimden:
‘Halkım beni övgüye değer bulup övgüler
sunacak mı acaba, yine eşlik edecekler mi bana yol
boyunca ney çalıp şarkılar söyleyerek?’
Fakat limana vardığımda, halkımdan hiç kimse
karşılayıp selamlamadı beni. Tek başıma yürüdüm kentin
sokaklarında, ama insanlar beni görmezden geldiler.
Pazar yerlerine gidip konuşmaya çalıştım onlarla,
dünyanın iyi ve güzel mallarından bahsederek. Ancak
alaycı gülümsemelerle baktılar yüzüme; alaycı sözler sarf
ettiler ve başlarını çevirdiler sonra da.
Rahatsız oldum, üzüldüm bu yaşananlar
karşısında ve tekrar limana döndüm. Gemimi görür
görmez kesin bir şeyin farkına vardım: Kente dönüş
yolculuğum sırasında hiç önemsemediğim bir şeyin…
O an şu sözleri haykırdım alçakgönüllülükle:
‘İşte denizin dalgaları silmiş gemimin renklerini,
tıpkı bir iskelete benziyor şimdi. Rüzgar, fırtına ve yakıcı
güneş silmiş yelkenlerdeki o harika ve hoş resimleri,
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yelkenler eski püskü, solgun bir elbise gibiler şimdi…
Halbuki dünyanın en kıymetli hazinelerini toplayıp bir
mücevher kutusu içinde getirmiştim doğduğum kentin
insanlarına; ancak hiçbirisi aldırış etmedi bu saklı
hazineye, meğer dış görünüşe önem veriyorlarmış.’

Eğitim
Hiç kimse size, içinizdeki bilginin şafağında
halen,
Yarı uykuda olandan bir zerre fazlasını
açıklayamaz.
Takipçileri arasında mabedin gölgesinde
Yürüyen bir öğretmen, size bilgeliğini değil,
Sadece inancını ve sevgisini verebilir.
Eğer gerçek bir bilgeyse,
Bilgeliğinin evine davet etmek yerine,
Sizi kendi aklınızın eşiğine doğru yönlendirir.
Bir astronomi bilgini,
Size uzayla ilgili anlayışından bahsedebilir
Ama anlayışını size veremez.
Bir müzisyen her yerde var olan ritimlerle
Bir şarkı söyleyebilir; ancak ne ritmi yakalayan
kulağı,
Ne de onu ekolayan sesi size sunabilir.
Ve semboller ilminde usta biri,
Size simgesel alanlardan söz eder,
Ama sizi oralara taşıyamaz.
Çünkü bir kişinin sahip olduğu ilham,
Kanatlarını başka birine ödünç veremez.
Ve nasıl her biriniz Tanrı’nın bilgisinde özgün
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Bir yere sahipseniz, sizin de Tanrı’yı kayrayısınız
Ve dünyayı anlayışınız, tek başınıza ve size özel
olacaktır.
Elem
Elem, bugüne boyun eğmişlik ile geleceğin
umudu arasındaki altın halkadır. uyku ile uyanıklık
arasındaki alacakaranlıktır. Elem, duyguları yumuşatır ve
mutluluk yaralı yürekleri iyileştirir. Elem ve yoksulluk
ortadan kaldırılabilseydi, insanın yüreği, üzerince
bencillik ve açgözlülükten başka hiçbir yazısı olmayan
boş bir taş yazıta benzerdi.
Benim elemli dostum; senin döktüğün gözyaşları,
unutkanlığa sığınmak isteyenlerin kahkahalarından daha
saf ve seni küçümseyenlerin acı alaylarından daha hoştur.
Elbiseler
Elbiseleriniz, güzelliğinizin çoğunu gizler; ama
güzel olmayanı saklamaz.
Ve sizler, kıyafetlerde mahremiyetin özgürlüğünü
aramanıza rağmen onlarda bir koşum ve bir pranga
bulabilirisiniz.
Keşke Güneş’i ve rüzgârı daha fazla teninizle ve
daha az esvabınızla karşılayabilseniz?
Zira hayatın soluğu gün ışığındandır ve hayatın eli
rüzgârda.
Kiminiz ‘Şimal rüzgârıdır, giydiğimiz elbiseleri
dokuyan:’ der.
Ve ben derim, “Evet, şimal rüzgârıydı…”
Fakat hayaydı onun tezgâhı ve ipliği de derman
zayıflığı.
Ve işi bittiğinde ormanın ortasında kahkaha attı.
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Unutmayın ki edep, saf olmayanların gözüne karşı
bir kalkan demektir.
Ve saf olmayan artık kalmadığında, edep bir
bukağı (demir halka) ve bir zihin kirlenmesinden başka
nedir ki?
Ve unutmayın ki, toprak; çıplak ayağınıza
dokunmaktan keyif duyar ve saçlarınızla oynaşmayı
arzular rüzgârlar.
Ermiş
Kendi gününün şafağında, seçilmiş ve sevilen
insan Al Mustafa, tam on iki yıl boyunca Orphales
şehrinde, gemisinin geri dönüp kendisini doğduğu adaya
götürmesini bekledi.
Ve on ikinci yılda, hasat ayı olan Ielool’un
yedinci gününde, şehir duvarlarından uzak bir tepeye
tırmandı, denize doğru baktı ve gemisinin sisle beraber
gelişini seyretti.
O anda kalbinin kapıları açıldı ve sevinci denize
doğru uzandı.
Ve gözlerini kapadı, ruhunun sessizliğinde dua
etti.
Tepeden inerken bir hüzün hissetti ve kalbinde
şöyle düşündü:
‘Nasıl huzur içinde ve üzülmeden gidebilirim?’
‘Hayır, ruhum yara almadan bu şehri terk
etmeliyim.’
‘Duvarlar arasında acı dolu geçen uzun günler,
yalnızlık içinde uzun geceler; kim acıdan ve yalnızlıktan
pişmanlık duymadan buradan kopabilir?
Bu caddelere ruhumdan o kadar çok parça saçtım
ki, özlemimin o kadar çok çocuğu bu tepelerde çıplak
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dolaştı ki, sıkıntı ve ıstırap çekmeden onlardan kendimi
ayıramam.
Bugün üstümden çıkardığım bir giysi değil, kendi
ellerimle yırttığım derim, kabuğum…
Geride bıraktığım bir düşünce değil, açlık ve
susuzlukla tatlandırılmış bir gönül...
Yine de daha fazla oyalanamam...
Her şeyi kendine çeken deniz beni de çağırıyor;
yola çıkmalıyım...
Çünkü kalmak, saatler geceyle yanarken, donmak,
kristalleşmek ve bir kalıba dökülmek demek...
Buradaki her şeyi memnuniyetle yanıma alırdım,
ama nasıl?
Bir ses, dili ve ona kanat olan dudakları
taşıyamaz.
Boşluğu yalnız başına aramalı...
Ve kartal, tek başına, yuvasını taşımadan Güneş’e
uçmalı.’
Tepenin yamacına eriştiğinde tekrar denize döndü
ve baş tarafında kendi yöresinden gemicileri barındıran
gemisinin limana yanaştığını gördü.
Ruhundan kopan sözlerle onlara seslendi:
‘Kadim annemin oğulları, med-cezir süvarileri...
Ne kadar sık benim rüyalarıma yelken açtınız.
Şimdi benim uyanışıma geldiniz, ki bu benim en
derin rüyam olmalı...
Gitmeye hazırım ve şevkimin yelkenleri rüzgarı
bekliyor.
Bu durgun havadan sadece bir nefes daha
alacağım, sadece bir bakış daha geriye, sevgi dolu...
Ve sonra aranızda yerimi alacağım, gemiciler
arasında bir deniz yolcusu olarak ben...
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Ve sen, engin deniz, uyuyan anne, nehrin, ırmağın
özgürlüğü...
Bu nehir sadece bir kıvrım daha yapacak, bu
arazide bir kere daha çağıldayacak...
Ve ben sana geleceğim, sınırsız okyanusa sınırsız
bir damla...’
Yürürken, uzaktaki tarlalardan, bağlardan,
erkeklerin ve kadınların şehir kapılarına doğru
koşuştuklarını gördü.
Birbirlerine geminin gelişinden bahsettiklerini ve
kendi adını çağırdıklarını duydu.
Şöyle düşündü:
‘Ayrılık günü, aynı zamanda toplanma günü mü
olacak? Benim akşamımın aslında şafağım olduğu
söylenecek mi?
Sabanını tarlanın ortasında bırakana, üzüm
cenderesinin çarkını durdurana ben ne verebilirim?
Kalbim meyveyle yüklü bir ağaca dönüşse de
derleyip onlara sunabilsem..
İştiyakım, bir pınar gibi aksa da kaplarını
doldurabilsem...
Bir yücenin elinin dokunmasını bekleyen bir arp
mı, yoksa nefesinin içimden geçeceği bir flüt müyüm?
Sessizliğin arayıcısı olan ben, sessizlik içinde
başkalarına güvenle dağıtabileceğim nasıl bir hazine
buldum?
Eğer bugün hasat günüyse, hangi tarlalara ve
hangi anımsanmayan mevsimlerde tohumları ekmiş
olabilirim?
Ve eğer fenerimi yükselteceğim saat gelmişse,
içinde yanan benim alevim olmayacak...
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Kendimi bomboş ve karanlık hissederek fenerimi
kaldıracağım...
Ve gecenin bekçisi fenerimin içine yağı koyacak;
onu yakacak da...’
Bunlar kelimelere dökülenlerdi.
Fakat kalbindeki pek çok şey, söylenmemiş olarak
kaldı.
Çünkü en derin gizemini açıklayamazdı...
Ve şehre döndüğünde, herkes onu karşılamaya
geldi.
Adeta tek bir ses olarak ağlıyorlardı.
Ve şehrin yaşlıları ileri çıkıp şöyle dediler:
‘Henüz
gitme;
bizi
bırakma.
Bizim
alacakaranlığımıza öğle ışığı oldun; ve gençliğin,
hayallerimize hayaller getirdi.
Sen aramızda bir yabancı, bir misafir değilsin.
Çok sevdiğimiz oğlumuzsun...
Gözlerimiz, senin yüzünü görememenin açlığını
ve acısını yaşamasın.’
Ve rahiplerle rahibeler konuşmaya başladılar:
‘Denizin dalgalarının bizi ayırmasına, aramızda
geçirdiğin yılların bir anı olmasına izin verme. Aramızda
bir hayalet gibi yürüdün ve gölgen, yüzümüze düşen bir
ışık oldu.
Seni çok sevdik; ama sevgimiz sözlere dökülmedi
ve örtülü kaldı.
Ama
şimdi
sana
yüksek
sesle
haykırılıyor;sevgimiz önüne seriliyor.
Hep yaşandığı gibi, ne yazık ki sevgi kendi
derinliğini, ayrılma anına kadar anlayamıyor...’
Diğerleri de ona yalvardılar; ama o hiç cevap
vermedi.
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Sadece başını önüne eğdi ve ona yakın duranlar,
göğsüne düşen göz yaşlarını gördüler.
Sonra, kalabalıkla birlikte tapınağın önündeki
meydana doğru yürüdüler.
Ve mabetten Almitra adında bir kahin kadın çıktı.
Ve o, kadına sonsuz bir şefkatle baktı; çünkü daha
şehirdeki ilk gününde onu bulan ve inanan bu kadın
olmuştu.
Ve kadın onu selamlayarak konuşmaya başladı:
‘Tanrının sevgili kulu, son noktayı keşfedebilmek
için uzun zamandır uzakları gözlüyor, gemini
bekliyorsun. Ve şimdi gemin burada, sen de gitmelisin.
Anılarındaki ülke ve büyük dileklerinin mekanı için
duyduğun hasret çok derin.
Ve ne sevgimiz seni bağlayabilir, ne de sana olan
ihtiyacımız seni tutabilir.
Ancak bizden ayrılmadan önce bizimle
konuşmanı ve bize gerçeği anlatmanı istiyoruz. Ve biz
onu çocuklarımıza, onlar da kendi çocuklarına
aktaracaklar ve o hiç bir zaman yok olmayacak...
Yalnızlığında bizim günlerimizi gözlemledin ve
uyanıklığında, bizim uykumuzun hıçkırıklarını ve
kahkahalarını dinledin.
Şimdi bizi bize aç ve doğumla ölüm arasında yer
alanlardan sana aşikar olanları bize de anlat.'
Ve o cevap verdi:
‘Orphales halkı; tam şu anda ruhlarınızda
devinmede olandan öte, size neden bahsedebilirim?’
Ev
Şehir surlarını içinde bir ev inşa etmeden evvel,
yabanda hayallerinizden bir çardak kurun.
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Zira
nasıl
alacakaranlığınızda
yuvaya
dönüyorsanız, aynı şekilde içinizdeki avare de öyle;
daima uzakta ve yapayalnız.
Eviniz, sizin daha geniş gövdenizdir.
Güneş’in altında gürbüzleşir ve gecenin
sükûnetinde uyur ve rüyasız da değildir. Sizin eviniz rüya
görmez mi? Ve rüya görürken koruluk yahut tepe üstü
uğruna şehri terk etmez mi?
Keşke evlerinizi avucuma toplayabilseydim ve bir
ekinci misali onları ormana ve çayıra saçabilseydim.
Keşke vadiler caddeleriniz ve yeşil patikalar
sokaklarınız olsaydı; bağlar arasında belki birbirinizi arar
ve elbiselerinizdeki toprağın kokusuyla dönersiniz diye.
Fakat henüz bunların vakti değil.
Korkularıyla atalarınız sizleri de bir araya topladı.
Ve bu korku, kısa bir süre daha sürecek. Kısa bir süre
daha şehir surlarınız ocaklarınızı tarlalarınızdan ayıracak.
Ve söyleyin bana, Orfales (tarihte mekânsız; ama
ruhuyla ve insanlarıyla, her coğrafya ve iklimde mevcut
bir şehir) halkı; bu evlerinizde neleriniz var? Ve sürgülü
kapılarla neyi koruyorsunuz?
Huzura, kudretini ifşa eden dingin sâike mi
sahipsiniz?
Hatıralara, zihnin şahikaları arasında uzanan
ışıltılı kemerlere mi sahipsiniz?
Güzelliğe mi sahipsiniz, gönlü ağaç ve taştan
yapılma şeylerden kutsal dağa kılavuzlayan?
Söyleyin bana, bunlara mı sahipsiniz evlerinizde?
Yoksa yalnızca refaha ve refah ihtirasına, ev bir
misafir gibi giren ve sora bir ev sahibi ve sonra bir efendi
olan o sinsi şeye mi?
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Evet, ve o bir terbiyeciye dönüşür ve anca ve
kırbaçla muazzam arzularınızdan kuklalar yapar.
Elleri ipek olmasına rağmen kalbi demirdendir.
Uyumanız için size ninni söyler, yalnızca
yatağınızın başında durmak ve nefsin izzetiyle ayal
etmek için.
Sapasağlam hislerinizi maskara eder ve onları
kırılgan çömlekler misali devedikeni tüyü hâlinde yere
serer.
Aslında refah ihtirası, ruhun tutkusunu öldürür ve
sonra cenaze alayında sırıtarak yürür.
Fakat sizler, fezanın çocukları, rahat içinde
rahatsız olanlar, sizler tuzağa düşürülmeyeceksiniz, ne de
ehlileştirileceksiniz.
Eviniz bir çapa değil, aksine bir yelken direği
olacak.
Bir yarayı örten parlak bir çeper değil, aksine
gözü koruyan bir gözkapağı olacak.
Kapılardan
geçebilmek
için
kanatlarınızı
katlamayacaksınız, ne de tavana çarpmasınlar diye
başlarınızı eğeceksiniz, ne de duvarlar çatırdayacak ve
yıkılacak diye soluk almaktan korkacaksınız.
Sizler, diriler için ölüler tarafından inşa edilen
türbelerde oturmayacaksınız.
Ve ihtişam ve şaşaadan yapılmış olsa bile, eviniz
sırrınızı kuşatmayacaktır, ne de hasretinizi barındıracak.
Zira içinizdeki sınırsız olan, semanın kâşânesinde
(köşk,saray) ikamet eder; kapısı sabah sisi ve pencereleri,
gecenin ezgileri ve sessizlikleri olan.

Evlilik
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Sizler birlikte doğdunuz ve birlikte olacaksınız
ebediyen.
Birlikte olacaksınız, ölümün beyaz kanatları
günlerinizi tarumar ettiğinde.
Evet, birlikte olacaksınız, Allah’ın sessiz
hafızasında bile.
Fakat
bırakın
birlikteliğinizde
mesafeler
bulunsun.
Ve izin verin raks etsin aranızda cennet rüzgârları.
Birbirinizi sevin, ama aşkı bir sözleşmeye
çevirmeyin.
Bırakın aşk, daha ziyade ruhlarınızı sahilleri
arasında devinen bir umman olsun.
Birbirinizi kâsesini doldurun, fakat aynı kâseden
içmeyin.
Birbirinize ekmeğinizden verin, fakat aynı
somundan yemeyin.
Şarkı söyleyin ve raks edin birlikte ve pür neşe
olun, fakat bırakın, her biriniz bir başına olsun.
Tıpkı, aynı nağmeyle titreşiyor olsalar da bir udun
tellerini tek başlarına olması gibi.
Gönüllerinizi verin, fakat diğerinin himayesine
değil.
Çünkü
gönüllerinizi
ancak
hayatın
eli
kavrayabilir.
Ve birlikte ayakta durun, ama birbirinizce çok
yakın değil:
Zira mabedin sütunları ayrı durur.
Ve meşe ağacı ile selvi birbirinin gölgesinde
serpilmez.
Fare ve Kedi
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Günlerden bir gün, bir akşam vakti bir ozanla bir
köylü karşılaştılar. Ozan mesafeli, köylüyse utangaçtı.
Yine de lafa daldılar.
Ve köylü dedi ki: ‘İzninizle, yakınlarda
duyduğum küçük bir öyküyü anlatacağım size.’
Farenin biri kapana kısılmış. İçerideki peyniri
afiyetle yerken başucunda bir kedi belirmiş. Fare bir süre
tir tir titremiş; ama sonra kapanın içinde güvenlikte
olduğunu fark etmiş. O zaman kedi demiş, ‘Yediğin, son
yemeğindir, dostum.’
‘Evet, diye yanıtlamış fare. Bir tek canım var
benim; dolayısıyla da bir tek ölümüm. Ama sana ne
demeli? Dokuz canlı olduğun söylenir hep. Bu, aynı
zamanda dokuz kez öleceğin anlamına da gelmez mi?’
Ve köylü ozana baktı ve dedi:
‘Garip bir öykü değil mi?’
Ve ozan onu yanıtlamadı; ama yoluna devam
ederken ruhundan şunları geçiyordu: ‘Gerçekten dokuz
canımız var; dokuz can, gerçekten. Ve dokuz kez
öleceğiz; öleceğiz dokuz kez. Belki tek bir cana sahip
olmak ve kapana kısılmış olmak daha iyiydi, son yemeği
bir parça peynir olan bir köylünün canına. Ama yine de
çölün ve ormanın aslanlarına akraba olan biz değil
miyiz?’
Farkındalık
Adam fısıldadı: ‘Tanrım konuş benimle.’
Ve bir kuş cıvıldadı ağaçta.
Ama adam duymadı.
Sonra adam bağırdı:
‘Tanrım konuş benimle!’
Ve gökyüzünde bir şimşek çaktı.
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Ama adam dinlemedi onu.
Adam etrafına bakındı ve:
‘Tanrım, seni görmeme izin ver.’ dedi.
Ve bir yıldız parladı gökyüzünde.
Ama adam farkına varmadı.
Ve yüksek sesle haykırdı:
‘Tanrım bana bir mucize göster!’
Ve bir bebek doğdu bir yerlerde.
Ama adam bunu bilemedi.
Sonra çaresizlik içinde sızlandı:
‘Dokun bana Tanrım ve burada olduğunu
anlamamı sağla, ne olur!’
Bir kelebek kondu adamın omzuna.
Ve adam kelebeği, elinin tersiyle uzaklaştırdı...
Filozof
Yaşam, kalbini okuyacak bir şarkıcı bulamazsa,
aklını konuşacak bir filozof yaratır.
…
Bir filozof bir çöpçüye, ‘Sana acıyorum.’ dedi,
‘çünkü işin zor ve pis.’
Bunun üzerine çöpçü dedi ki, ‘Teşekkür ederim
bayım; ama söyler misin, senin işin nedir?’
Filozof övünçle yanıt verdi, ‘Ben insanın ahlâkını
ve doğasını araştırır, davranışları ve arzularıyla ilgili
inceleme yaparım.’
Çöpçü gülümsedi ve filozofa, ‘Vah vah! Zavallı
adam!’ diyerek işine döndü.
…
Dün akşam, başlarını sepetlerde taşıyan filozoflar
gördüm. Şehrin meydanlarında dolaşıyor ve, ‘Bilgelik!
Satılık bilgelik!’ diye bağırıyorlardı.
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Zavallı filozoflar! Kalplerin doyurmak için
kafalarını satıyorlardı.
…
Ayakkabı onarıcısının dükkânına ayakkabıları
yıpranmış bir filozof geldi. Ve filozof onarıcıya dedi ki:
‘Lütfen ayakkabılarımı onar.’
Ve onarıcı dedi: ‘Şimdi bir başkasının
ayakkabısını onarıyorum ve sırada seninkilere gelinceye
dek başka ayakkabılar var. Ama ayakkabılarını buraya
bırak ve bugünlük şunları giy. Yarın gelip alabilirsin.’
O zaman filozof kızdı ve dedi: ‘Ben, bana ait
olmayan bir ayakkabıyı giyemem.’
Ve onarıcı dedi: ‘Şu halde, ayaklarını başkalarının
ayakkabıları ile saramayan sen, gerçekten bir filozof
musun? Bu yolun üstünde filozofları benden daha iyi
anlayan bir başka onarıcı var. Onarım için ona git.’
Gece ve Deli
Ben senin gibiyim ey Gece! Karanlık ve çıplak;
gündüz düşlerimin ötesinde yanan patikada yürürüm ve
ne zaman ayağım toprağa dokunsa oradan dev bir meşe
ağacı çıkar.
Yo, sen benim gibi değilsin, ey Deli! Çünkü sen,
hâlâ kumda bıraktığın ayak izlerinin ne kadar büyük
olduğunu görmek için arkana bakarsın.”
Ben senin gibiyim ey Gece! Sessiz ve derin; ve
yalnızlığımın ortasında bir beşikte bir Tanrıça yatar ve
Cennet’te doğan yalnızlığımda Cehennem’e dokunur.
Yo, sen benim gibi değilsin, ey Deli! Çünkü sen,
hâlâ acı karşısında ürperirsin ve uçurumun şarkısı seni
korkutur.
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Ben senin gibiyim ey Gece! Vahşi ve korkunç;
çünkü kulaklarım, mağlup ulusların çığlıkları ve
yitirilmiş toprakların iç çekişleriyle dolu.
“Yo, sen benim gibi değilsin, ey Deli, çünkü sen
hâlâ kendi küçük benliğini kendine yoldaş alırsın ve dev
benliğinle dost olamazsın.”
Ben senin gibiyim ey Gece! Acımasız ve
korkutucu; çünkü bağrım denizde yanan gemilerle
tutuşur ve dudaklarım ölen savaşçıların kanıyla ıslanır.” ,
Yo, sen benim gibi değilsin, ey Deli! Çünkü hâlâ
bir iyilik meleği olma arzusuyla dolusun ve hâlâ kendi
üstünde bir yasa yapmadın.
Ben senin gibiyim ey Gece! Sabırlı ve tutkulu;
çünkü göğsümde, solgun öpüşlerin kefenleriyle binlerce
sevgili gömülü.
Öyle mi, Deli; sen benim gibi misin? Sen benim
gibi misin? Ve bir ata biner gibi fırtınaya binebilir ve bir
kılıç olup şimşeği tutabilir misin?
Benim gibi misin, ey karanlık yüreğimin çocuğu?
Ve benim yaban düşüncelerimi düşünür ve boş sözlerimi
mi konuşursun?
Evet; biz ikiz kardeşiz, ey Gece! Çünkü sen
evreni açığa çıkarırsın, ben ruhumu.
Geldim
Geldim…
Gitmelere bekle diyerek.
Attım valize bir kaç kırgınlık,
Bir iki vefasızlık,
Bir kaç acı söz…
Benim hatırladıklarım,
Bir kaç iyi söz.
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Senin unuttukların,
Geride kalan ne varsa,
Boğazın sularına serdim.
Geldim.
Korkma aç kapıyı;
Sende kalmaya değil,
Beni almaya geldim.
Gençlik
Gençliğe ve gençliğin bilgisine aynı anda sahip
olamazsın.
Çünkü gençlik bilgiden uzak durur, bilgi ise
gençliği yaşamak için vakit bulamaz.
…
Derler ki; saflık boşluğun beşiğidir. Ve boşluk
rehavetin yatağıdır. Bu söz ölü doğup, soğuk cesetler gibi
yaşayanlar için doğru olabilir. Ancak çok fazla hissedip
çok az şey bilen duyarlı bir genç, güneşin altında yaşayan
yaratılmışlar içersinde en talihsiz olanıdır. Çünkü iki güç
arasında bölünür. İlki onu yükseklere çıkarıp bir düş
bulutu içinden varoluşun güzelliğini gösterirken, ikincisi
aşağıda toprağa bağlayıp gözlerini tozla doldurur ve yok
edici bir karanlık içinde kaybolmuş ve korkmuş bir
şekilde bırakır.
…
Şöyle konuştu gençlik: ‘Sabırlı ol biraz. Hayret
etmek bilginin başlangıcıdır.’
Ezilen güçsüzün tohumlar ektiğini ve güçlünün
harmana el koyduğunu ve yanlış olarak adına yasa
denilen baskının yanı başlarında nöbet tutmakta
olduğunu gördüm.
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Geri Dönüş Sözü
Evet, suların yükselip alçalışıyla geleceğim. Gerçi
ölüm beni gizleyebilir ve daha yüce bir suskunluk beni
sarabilir, ama ben yine sizlerin anlayışını arayacağım. Ve
arayışım boşa çıkmayacak. Sizlere söylediklerimden biri
bile gerçekse, o gerçek daha berrak bir sesle ve
aklınızdan geçirdiklerinize daha yakın sözcüklerle
kendini ortaya koyacaktır.
Ey Orphales halkı! Rüzgârlarla birlikte gidiyorum
ama boşluğun dibine değil. Eğer bugün, sizlerin
gereksinmelerinizi ve benim de sevgimi dolduran bir gün
olmadıysa; bırakın, başka bir gün buluşabilmemiz için
verilmiş bir söz olsun.
Gerçek Tapınak
Orişalem’de ibadet için bir tapınak inşa ettim ve
kâhinler tapınağı kutsadılar. Sonra geçen günler o
tapınağı yok etti. Sevgi için kalbimde bir tapınak inşa
ettim ve Yüce Allah, tapınağı kutsadı. O öyle bir tapınak
ki, hiçbir güç ona asla galip gelemeyecek.
Gökbilimci
Dostum ve ben tapınağın gölgesinde tek başına
oturan kör bir adam gördük. Ve dostum, ‘ülkemizin en
bilge adamına bak.’ dedi.
Sonra dostumdan ayrıldım ve kör adama yaklaşıp
onu selamladım. Ve konuşmaya başladık.
Bir süre sonra dedim ki, ‘sorumu bağışlayın; fakat
ne zamandan beri körsünüz?’
‘Doğduğumdan beri.’ dedi.
Dedim ki, ‘hangi bilgelik yolunu izliyorsunuz?’
‘Ben bir gökbilimciyim.’ diye cevapladı.
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Sonra elini göğsüne koyup, ‘bütün bu güneşleri,
ayları ve yıldızları gözlüyorum.’dedi.
Gölge
Bir Temmuz günü bir ot, karaağacın gölgesine
söylendi:
‘Sağa sola çok kıpırdanıyor, keyfimi bozuyorsun.’
Ve gölge yanıtladı:
‘Ben değil, ben değil. Başını bir göğe doğru
kaldır. Güneş’le toprak arasında, rüzgârla doğuya ve
batıya doğru salınan bir ağaç göreceksin.’
Ve ot yukarı doğru baktı ve ilk kez ağacı gördü.
Ve yüreğinden şunu geçirdi:
‘Şuraya bak, benden daha büyük bir ot var.’
Ve ot, bundan böyle hiç sesini çıkartmadı.
…
Gölge soluklaştığında ve zeval bulduğunda;
eğleşmekte olan ışık başka bir ışığın gölgesi haline gelir.
Göz
Bir gün Göz dedi ki, ‘Bu vadilerin ötesinde mavi
sisle örtülü bir dağ görüyorum. Ne güzel değil mi?’
Kulak dinledi ve bir süre dinledikten sonra dedi
ki, ‘Fakat dağ nerede? Onu işitmiyorum.’
Sonra El konuşup dedi ki, ‘Ona dokunup
hissetmek için boş yere uğraşıyorum ama dağı
bulamıyorum.’
Ve Burun dedi ki, ‘Dağ yok, kokusunu
almıyorum.’
Sonra Göz başka tarafa döndü ve diğerleri
aralarında Göz'ün garip hayali hakkında konuşmaya
başladılar. Ve dediler ki, ‘Göz’ün bir sorunu olmalı.’
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…
Eğer kendi gözünüze kaçmış olan tozu
seçemiyorsanız, inanın ki, komşunuzdakini de
göremezsiniz
…
Eğer göğün bir gün örtülürse bulutlarla,
Kapa gözkapaklarını; göresin bulutlar ardında
yıldızlar.
Etrafındaki topraklar karlarla kaplandığında,
Kapa gözkapaklarını; göresin karlar altında
ovalar.
Bir hastalığa duçar olur ve konursa adı amansız,
Kapa gözkapaklarını; göresin hastalığın bağrında
nice şifa.
Ve ölüm yaklaştığında ve kabir açtığında ağzını ,
Kapa gözkapaklarını göresin; kabrin içinde
yaşamın beşiğini...
Gözyaşları Ve Kahkaha
Suların yükseldiği sırada Nil kıyısında bir sırtlan
ile bir timsah karşılaştılar; durup selamladılar birbirlerini.
Sırtlan konuştu ve dedi, ‘Günleriniz nasıl geçiyor
efendim?"
Ve timsah cevapladı: ‘Kötü geçiyor. Gün oluyor,
acılarım ve hüznüm içinde ağlıyorum, ve yaratıklar
diyorlar ki, 'Bunlar yalnızca timsah gözyaşları.' Ve bu
beni her sözün ötesinde yaralıyor.’
Ve sırtlan dedi ki: ‘Acınız ve hüznünüzden söz
ediyorsunuz; ama bir an için beni düşünün. Dünyanın
güzelliğine, harikalarına, mucizelerine bakıyorum ve salt
bir sevinçle, günün güldüğü gibi gülüyorum. Ve ormanın
insanları diyorlar, ‘Bu yalnızca bir sırtlan gülüşü.’
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Günün Evreleri
Şafakta kanatlanmış bir kalple uyanmak ve bir aşk
gününe daha şükür görevini yerine getirmek,
Öğlen vakti dinlenmek ve aşkın coşkusunun
ruhunda yankı bulması,
Akşam eve dönmek şükrederek,
Ve sonra uyumak ,
kalbinizde sevdiğiniz kişi için dua ve
dudaklarınızda şükür ve övgü ezgisiyle..
Güzellik
Güzelin kendisi yolunuza çıkmaz ve kılavuzunuz
olmazsa güzeli nerede ve nasıl ararsınız? Sözlerinizi
dokuyan o olmadıktan sonra, onun hakkında nasıl
konuşabilirsiniz ki? Üzüntülü ve incinmiş olan, ‘Güzel,
merhametli ve koruyucudur. Kendi görkeminden yüzü
hafifçe kızarmış genç bir anne gibi aramızda gezinir.’
der. İhtiraslı olan da, ‘Güzellik, kudret ve korku veren bir
şeydir. Fırtına gibi altımızdaki yeryüzünü ve üstümüzdeki
gökyüzünü sarsar.’ der. Yorgun ve bezgin ise, ‘Güzel,
yumuşak bir fısıltıdır. Ruhumuzun içinde konuşur,
gölgeden korkarak titreyen cılız bir ışık gibi sesi, kendi
sessizliklerimize karışır.’ der. Ama huzursuz biri ise,
‘Dağların arasından seslendiğini duyduk. Ve onun
çığlıklarıyla birlikte toynak uğultuları, kanat çırpmaları
ve aslan kükremeleri sardı ortalığı.’ der.
Gece indiğinde kentin gözcüsü, ‘Tan ağarınca,
güzel, doğudan görünecek.’ der. Gün öğleye erdiğinde
çalışanlar ve sokakları dolduranlar, ‘Güzeli gördük,
gurûbun pencerelerine yaslanmış, yeryüzüne bakıyordu.’
derler.
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Kışın kar içinde yaşayanlar, ‘Mevsim bahara
ersin; güzel, tepelerden aşıp gelecek.’ derler. Ve yazın
sıcağında ekin biçenlerin, ‘Güzeli gördük, yüz
yapraklarıyla dans ediyordu ve saçlarında bir tutam kar
vardı.’ dediklerini duyarsınız.
Güzele dair söylediğiniz bunca söz... Gerçekte
güzel için değil, doyurulmamış eksiklikler içindir. Oysa
güzel, bir gereksinim değil, bir doygunluğun kıvancıdır.
Ne susuz kalmış bir ağız, ne de açılmış boş bir eldir. Bir
yürektir tutuşmuş, bir candır büyülenmiş. Ne göze
görünür bir tasarım, ne de kulaklarınızın duyacağı bir
türküdür. Ne ağacın soyulan kabuğunun altından akan öz
suyu, ne de bir pençeye takılmış kanattır. Sonsuza değin
çiçekli kalacak bir bahçe, sonsuza değin gezinecek bir
melekler birliğidir.
Ey Orphales halkı! Güzel, hayatın kendi
kutsanmış çehresini örten peçeyi kaldırmasıyla görülen
hayattır. Oysa hayat da, peçe de sizsiniz. Güzel, bir
aynadan kendini seyreden sonsuzluktur. Oysa sonsuzluk
da, ayna da sizsiniz…
…
Bir gün Güzellik ve Çirkinlik bir deniz kıyısında
karşılaştılar.
Ve dediler, ‘Haydi, denize girelim.’ Ve giysilerini
çıkartıp sularda yüzdüler.
Ve bir süre sonra, Çirkinlik kıyıya dönüp
Güzellik’in giysilerine büründü ve yoluna gitti.
Ve Güzellik de denizden çıktı ve kendi giysilerini
bulamadı;
Ama çıplak olmak utandırıyordu onu; çaresiz
Çirkinlik’in giysilerine büründü.
Ve yoluna devam etti Güzellik.
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O gün bugündür erkekler ve kadınlar onları
birbirine karıştırır.
Ancak içlerinden Güzellik’in yüzünü önceden
görmüş,
Kimileri vardır ki, giysilerine bakmaksızın
tanırlar onu.
Ve yine Çirkinlik’in yüzünü bilen kimileri vardır
ki,
Giysi onu gözlerinden gizleyemez.
…
Nerede arayacaksınız güzelliği ve nasıl
bulacaksınız onu, bizzat kendisi sizin yolunuz ve
kılavuzunuz olmazsa.
Ve ona dair nasıl konuşacaksınız, konuşmanızın
dokumacısı o olmadıkça?
Mağdur ve incinmiş olan der: ‘Güzellik müşfik ve
mülayimdir.
Kendi ihtişamından yarı mahcup genç bir anne
misali aramızda dolaşır.’
İhtiraslı olan der: ‘Yoo, güzellik kudret ve
dehşetten ibaret bir şeydir.
Kasırga misali altımızda arzı ve üzerimizde göğü
sarsar.’
Yorgun ve bitkin olan der: ‘Güzellik, yumuşak
fısıldayışlardan ibarettir. Ruhumuzda konuşur.
Sesi sessizliğimize râm olur, gölgeden korkarak
titreşen cılız bir ışık misali.’
Fakat tedirgin der: ‘Biz onun dağlar arasından
haykırışını işittik,
Ve onun çığlıklarıyla birlikte toynak sesleri ve
kanat çırpınışları ve aslan kükreyişleri.’
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Geceleyin, şehrin bekçisi der: ‘Güzellik şafakla
birlikte doğudan yükselecek.’
Ve öğleyin, emektarlar ve yayan seyyahlar der:
‘Biz onun günbatımının pencerelerinden yeryüzüne
eğilişini gördük.’
Kışın, karda mahsur kalan der: ‘Baharla birlikte
tepelerin üzerinden sıçrayarak gelecek.’
Ve yaz sıcağında rençperler der: ‘Biz onun hazan
yapraklarıyla raks edişini gördük ve görmüştük saçında
kardan bir yığın.’
Bütün bunları söylediniz güzelliğe dair,
Ama hakikatte ona dair değil, aksine tatmin
edilmemiş ihtiyaçlara dair konuşmuş oldunuz.
Ve güzellik bir ihtiyaç değil, sadece bir vecddir.
Susamış bir ağız değildir, ne de ileriye uzatılmış
boş bir el,
Fakat daha ziyade tutuşmuş bir yürektir ve
büyülenmiş bir ruh.
Göre geldiğiniz bir suret değildir, ne de duya
geldiğiniz bir şarkı,
Fakat daha ziyade bir surettir, gözlerinizi
kapasanız bile göreceğiniz ve bir şarkıdır, kulaklarınızı
tıkasanız bile duyacağınız.
O kertilmiş (eskimiş, bayatlamış, çatlamış) bir
kabuğun içindeki usare (öz su) değildir, ne de bir
pençeye takılmış bir kanat,
Fakat daha ziyade her daim çiçekler içinde bir
bahçedir ve her daim uçuşan bir melekler cemaati.
Orfales halkı; güzellik hayattır, hayat kendi kutlu
yüzünden peçeyi kaldırınca.
Fakat hayat sizsiniz ve peçe siz…

84

Güzelli bir aynada kendini temâşa eden
ebediyettir.
Fakat ebediyet sizsiniz ve ayna siz…
…
Güzelliğin, ağızdan çıkan kelimelere tepeden
bakan yüce bir dili vardır. Güzellik ancak ruhlarımızın
idrak edebileceği, kendisiyle sevinebileceği ve etkileriyle
gelişebileceği bir sırdır… Gerçek güzellik, tıpkı toprağın
derinliklerinden gelen ve çiçeğe rengini ve kokusunu
kazandıran hayat gibi, ruhun en kutsal noktasından
yayılan ve bedeni aydınlatan bir ışıktır. Bu, kadınla erkek
arasında bir anda ortaya çıkan ruhsal bir uyumdur. Bir
anda bütün eğilimlerden tek bir meyil doğar. İşte bu, aşk
adını verdiğimiz ruhsal uyumluluk halidir.
…
Güzellik, onu seyredenin gözlerinde değil de, ona
özlem duyanın yüreğinde daha bir güzel parıldar.
Haberci
Sen, kendinin habercisisin ve diktiğin kuleler
kendi dev özünün dışındaki yapılardır. Ve o öz de ayrı bir
yapı olacak.
Ve ben de kendimin habercisiyim, çünkü gün
doğarken önümde uzayan gölge, öğle saatlerinde
ayaklarımın altına çekilecek. Başka bir gün doğumunda
başka bir gölge uzanacak önümde ve o da başka bir
öğlende toplanacak.
Biz her zaman kendi habercilerimizdik ve bundan
sonra da her zaman kendi habercilerimiz olacağız. Ve
topladıklarımızın ve toplayacaklarımızın hepsi henüz
sürülmemiş tarlalara ekilecekler. Biz hem tarlalar, hem
çiftçiyiz, hem toplanan, hem toplayanız.
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…
Sen kendinin habercisisin, bahçemin kapısından
giren yabancısın sen. Ve ben de her ne kadar ağaçlarımın
gölgesinde otursam ve hareketsiz gözüksem de, kendimin
habercisiyim.
Hakikat
Zaad yolu üzerinde bir yolcu, civar köylerden
birinde yaşayan bir adama rast geldi ve yolcu eliyle uçsuz
bucaksız tarlayı göstererek adama sordu:
‘Burası Kral Ahlam’ın düşmanlarını yenilgiye
uğrattığı savaş alanı değil mi?’
Ve adam cevap verdi:
‘Burası hiç bir zaman bir savaş alanı olmadı. Bir
zamanlar bu tarlanın yerinde görkemli Zaad kenti
bulunuyordu; ne var ki yandı, kül oldu. Ama şimdi güzel
bir tarla değil mi?’
Ve yolcuyla adam, kendi yollarına devam ettiler.
Bir süre gittikten sonra yolcu bir başka adama
rastlayıp, tarlayı işaret ederek:
‘Demek ki görkemli Zaad kenti, önceleri
buradaydı.’ dedi.
Adam yanıtladı: ‘Burada hiç bir zaman bir kent
olmadı. Ama bir zamanlar burada bir manastır vardı ve
Güney Ülkesi’nden gelenler onu yakıp yıktılar.’
Kısa süre sonra, Zaad yolu üzerinde yolcu,
üçüncü bir adama rastladı ve bir kez daha tarlayı
göstererek sordu:
‘Bir zamanlar burada büyük bir manastır
bulunduğu doğru değil mi?’
Adam, ‘Bu civarda hiçbir zaman bir manastır
olmadı. Ama babalarımız ve dedelerimiz bizlere buraya
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bir zamanlar bir göktaşı düştüğünü söylerlerdi.’ diye
yanıtladı.
Ve yolcu yoluna devam etti, yüreğine bir merak
düşmüştü. Yolda çok yaşlı bir adama rastladı ve onu
selamlayarak sordu:
‘ Bu yol üzerinde, bu civarda yaşayan üç kişiye
rastladım ve her birine bu tarlayı sordum. Ama her biri
diğerlerinin sözünü yalanladı ve her biri bana diğerlerinin
söylemediği yeni bir öykü anlattı.’
O zaman yaşlı adam başını kaldırdı ve şöyle
konuştu:
‘ O üç kişiden her biri gerçek olanı söyledi; ama
pek azımız farklı bir gerçeğe gerçek ekleyip bir hakikat
yaratabiliriz.’
…
Ben hakikati bilmiyorum. Ama cehaletimin
önünde tevazuyla eğiliyorum. Övüncüm de bundadır,
kazancım da.
İnsanın hayal gücü ile idraki arasında bulunan
mesafeyi aşması, yalnızca bunu ne kadar istediğine
bağlıdır.
Cennet hep orada duruyor, şu kapının ardında,
hemen yandaki odada; ama ben kapının anahtarını
yitirdim.
Belki de yitirmedim, sadece farklı bir yer
koydum.
Sen körsün, bense sağır ve dilsiz; o halde elini ver
ki, birbirimizin farkına varalım.
İnsanın değeri ulaştıklarıyla değil, ulaşmayı arzu
ettiği şeylerle bilinir.
…

87

Hakikat iki kişiye muhtaçtır: Biri onu dillendiren,
diğeri onu anlayan.
…
Hakikat parçalanamaz
…
Hakikate kulak veren, hakikati dillendirenden
daha basit değildir.
…
Ne gördüğüm hakikati gizlemekten hoşlanırım, ne
de bunu açıkça ifade etmekten korkarım. Aydınlık ve
karanlık arasındaki, bilim ve cehalet arasındaki savaşa
her yerde katıldım. Bundan dolayı her yerde zorlukla
karşılaştım ve cehaletin babaları olan resmi
akademisyenlerin yanı sıra kalın kafalı çoğunluğun
öfkesinde hep hedef olarak yaşadım.
…
İnsan, kendi hazinelerini ölçemez; çünkü benlik
uçsuz bucaksız bir ummandır. Bu yüzden, insan hakikati
buldum değil, bir hakikat buldum demelidir. Ruhun
yolunu buldum değil, benim yolumda yürürken ruhla
karşılaştım demelidir. Ruh, katman katmandır, sayısız
taçyaprağına sahip bir nilüfer gibi. Ruh büyüyen ya da
tek bir çizgide ilerleyen bir şey değildir.
Hayaller
Hayalsiz ve isteksiz kimselerin en büyüğü
olmaktansa, gerçekleştirmek istedikleri hayalleri
bulunanların en küçüğü olmayı yeğlerim.
…
En çok acıması gereken insan, bütün hayalleri
gümüş ve altın hülyasına dönüşen kimsedir.
…
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Arzuları ve hayalleri olmayanlar arasında efendi
olacağıma, gerçekleşecek hayalleri olan sıradan kişiler
arasında hayalci biri olmayı yeğlerim.
Hayat
Bunlar bizim geçirdiğimiz geceler mi;
Ve kader ayakları altında mı eziyor bizi?
Yıllar bizi yok edip, sonra suya mürekkeple
yazılmış bir
Adın unutulması gibi mi hatırlar ismimizi?
Bu hayat sönecek mi?
Ve bu aşk ölecek,
Ve bu umutlar solacak mı?
Ölüm yaptıklarımızı yıkacak,
Ve rüzgarlar sözlerimizi dağıtıp,
Karanlık, işlerimizi mi gizleyecek?
Öyleyse yaşamak mı bu?
Bitmiş, izi kalmamış bir geçmiş,
Ve geçmişi arayan bir şimdi?
Yoksa anlamsız bir gelecek mi şimdiyi ve geçmişi
koruyan?
Bunların hepsi bizim gönüllerimizin sevinci,
Ve bizim ruhlarımızın kederleri mi olacak
Meyvelerini toplamadan gözden kaybolan?
İnsan köpük gibi mi olacak,
Okyanusun yüzünde görünüp kaybolan
Ve bir daha oluşmayan?
Hayır, aslında, hayattır hayatın gerçekliği;
Hayat ne rahimde başlar,
Ve ölümde biter.
Sonsuzluk’ta şu an yoksa eğer, bu yıllar nedir?
Bu ölümlü hayat ve içindeki her şey,
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Bir düştür uyanmanın kıyısında ölümle ve
dehşetle çağrıldığımız.
Bir düştür ki hepimizin gördüğü,
Ve Tanrı’nın sabrıyla katlandığımız.
Hava her gülüşü, her iç çekişi kaldırır,
Kalplerimizden gelen,
Ve her öpüşün sesini taşır uzaklara,
Kaynağı ve pınarı Aşk olan,
Ve melekler sayar,
Gözlerimizden kederle dökülen her yaşı,
Ve dolaşan ruhların kulakları dolar,
Şarkısıyla kayıp neşelerimizin.
Orada Gelecek’te,
Kalplerimizin vuruşlarını duyacağız,
Ve tanrısal durumumuzun anlamını kavrayacağız,
O gün, bozguna uğrayacağız,
Çünkü her zaman ardımızdadır umutlarımız.
Bugün güçsüzlük dediğimiz yanılgımız,
İnsanın varoluşunun bir halkası olan,
O gün görünecek.
Ödülümüz olan sıkıntı ve zahmetler,
Bizi korumayacak şanımızın anlatılmasından.
Ve üstümüze yüklenen kederler,
Onurun tacını giydirecekler bize.
…
Dün, bana hayat denizinde kararsızca dalgalanan
bir zerreymişim gibi gelirdi.
Oysa bugün, çok iyi biliyorum ki o denizin ben
kendisiyim. Ve düzenli zerreleriyle hayat, bütünüyle
bende devinmektedir.
…
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Onlar uyanık halde bana derler ki, ‘Sen ve içinde
yaşadığın âlem, sonsuz bir denizin sonsuz sahilinde
yalnızca bir kum tanesisiniz.’
Ben düşümde onlara şöyle derim, ‘Sonu olmayan
o denizin ta kendisiyim ben ve bütün âlemler benim
sahilimde kum taneleridir.’
…
Bir yıl önce komşum bana dedi ki: ‘Hayattan
nefret ediyorum. Çünkü onda acıdan başka bir şey yok.’
Ve dün mezarlıktan geçerken, onun kabrinin
üstünde hayatın dans ettiğini gördüm.
…
Dün, hayat çemberinde düzensizce ürpererek
dalgalanan bir zerre olduğumu hayal ettim.
Oysa bugün kesinlikle biliyorum ki, çember
benim ve hayat bütünüyle düzenli zerreler halinde benim
içimde hareket ediyor.
…
Ey kardeşim; yaşamın, diğer insanların
konakladıkları yerlerden ayrık, ıssız bir konaklama
yeridir. Hiç bir komşunun, içine göz atamayacağı bir
yuvadır. Karanlığa gömülecek olsa, komşunun kandili
onu aydınlatamaz. Erzakı tükense, komşunun ambarı onu
dolduramaz. Bir çölde olsa, başkalarının elleriyle
bellenip, çiçeklendirilmiş bahçelere sokamazsın onu. Bir
dağın doruğu olsa, başkalarının ayak izleriyle çiğnenmiş
olan bir vadiye indiremezsin onu…
…
Yaşam, kendisine gönül verenlerin gözyaşlarıyla
yıkanan ve kurbanlarının kanlarıyla kendisini ovalayan
kadındır. Giysileri, gecenin karanlığıyla çizgilenmiş ak
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günlerdir. Sevgili olarak alır insanın yüreğini de, inkâr
eder kendini evlilikte.
…
Yaşam, göz kamaştırıcı bir kadındır; büyüler
güzelliğiyle bizleri… Kim ki anlar tuzaklarını, kurtarır
kendini büyüsünde…
…
Yaşam, bizi kaldırıp bir yerden bir yere taşırken,
yazgı da bir noktadan diğer bir noktaya doğru sürükler.
Ve bu ikili arasında sıkışıp kalmış olan bizler, bu
nedenledir ki ancak bizlere ürküntü verecek sesleri
duymakta ve yolumuzda bir engel gibi dikilmekte
olanları görmekteyizdir. Güzel, görkemliliğin tahtına
oturur oturmaz gösterir kendini bize; ama biz şehvet
adına ona yaklaşır, onun saf ve temiz tacını parçalarız,
çirkin girişimlerimizle kirletiriz, üstündeki şalı…
…
Size bir de denildi ki, hayat karanlıktır diye ve
sizler bezginliğinizde tekrar ede geldiniz, bir bezgin
tarafından ne söylenmişse. Ve ben derim ki hayat,
sahiden karanlıktır, insiyak (içgüdü) olduğu zaman
başka. Ve her insiyak kördür, bilgi olduğu zaman başka.
Ve her bilgi beyhudedir, çalışma olduğu zaman başka.
Ve her çalışma nafiledir, aşk olduğu zaman başka. Ve her
ne zaman aşkla çalışırsanız kendinizi kendinize
raptedersiniz
Haz
Haz bir özgürlük şarkısıdır,
Ama özgürlük değil.
Arzularınızın çiçeklenişidir,
Ama yemişleri değil.
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Bir yüksekliğe seslenen bir derinliktir,
Ama derin değildir, ne de yüksek.
Kafeslenmiş bir kanatlanmıştır,
Ama kuşatılmış bir mekân değil.
Evet, hakikaten de haz bir özgürlük şarkısıdır.
Ve onu bütün kalbinizle söylemenizi yürekten
dilerim; ama söylerken kalplerinizi kaybetmenizi
istemem.
Kimi gençleriniz hazzı arar, o her şeymişçesine ve
onlar yargılamış ve azarlanmış olanlardır.
Ben onları ne yargılar, ne azarlarım.
Arasınlar isterim.
Zira onla hazzı bulacaklardır, ama yalnızca onu
değil;
Yedi tanedir onun kız kardeşi ve onların en
küçüğü bile hazdan daha güzeldir.
Haberdar değil misiniz kökler için toprağı kazan
ve bir hazine bulan adamdan?
Ve kimi ihtiyarlarınız hazları hayıfla hatırlar,
sarhoşluk hâlinde işlenen hatalar misali.
Fakat hayıflanma aklın bulutlanmasıdır, cezaya
çarptırılması değil.
Onlar hazlarını minnettarlıkla yâd etmelidir, bir
yaz hasadını yâd edercesine
Ama eğer hayıflanmakla teselli oluyorsa bırakın
teselli olsunlar.
Ve aranızda öyleleri var ki, ne arayacak denli
gençtirler, ne de hatırlayacak kadar ihtiyar;
Ve arama ve hatırlama korkuları içinde onlar
bütün hazlardan kaçınırlar, ruhu ihmal ederler ya da ona
karşı kusur işlerler endişesiyle.
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Fakat onların bu hâllerinde bile onların hazzı
bulunur.
Ve böylece onlar da bir hazine bulurlar, kökler
için titreyen ellerle kazsalar dahi.
Fakat deyin bana, ruhu kim incitebilir ki?
Bülbül, gecenin sükûnetini incitebilir mi ya da
ateş böceği yıldızları?
Ve aleviniz yahut dumanınız rüzgâra zahmet
verebilir mi?
Sanır
mısınız
ki,
ruh
bir
çomakla
bulandırabileceğiniz durgun bir gölcüktür?
Çoğu zaman kendinizi hazdan mahrum bırakarak
varlığınızın kuytularında arzu istiflemekten gayrı bir şey
yapmış olmazsınız.
Kim, bugün tavsatılmış (yavaşlatılmış, gevşemiş)
görünenin yarını bekleyip beklemediğini bilebilir ki?
Bedeniniz bile kendi mirasını ve meşru ihtiyacını
bilir ve aldatılamaz.
Ve bedeniniz ruhunuzun arpıdır,
Ve ondan hoş beste ya da karmakarışık sesler
çıkarmak size bağlı.
Ve şimdi yüreğinizden sorarsınız:
‘Hazzın iyi olanını iyi olmayanından nasıl ayırt
edeceğiz?’
Tarlalarınıza ve bahçelerinize gidin ve
öğreneceksiniz ki, arının hazzı çiçekten bal devşirmektir,
Ama çiçeğin hazzı da balını arıya sunmaktır.
Zira arı için bir çiçek, bir hayat kaynağıdır,
Ve çiçek için bir arı, bir aşk elçisidir,
Ve her ikisi için, arı ve çiçek için, hazzın
verilmesi ve alınması bir ihtiyaç ve bir vecddir.
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Orfales halkı, hazlarınız hususunda çiçekler ve
arılar misali olun.
…
Hazzınız, ıstırabınızın maskesiz halidir.
Ve kahkahanızın yükseldiği aynı kuyu,
Sık sık gözyaşlarınızla dolar.
Başka türlü olabilmesi mümkün müdür?
Istırabın içinize kazıdığı alan ne kadar
Derin olursa, o denli çok hazzı içerebilir.
Ve şarabınızı taşıyanla, çömlekçinin fırınında
Yanan aynı kadeh değil midir?
Ve sesi ruhunuzu okşayan lavta (bir tür çalgı),
Daha önce bıçaklarla oyulan tahtayla bir değil
midir?
Kendinizi neşeli hissettiğinizde,
Kalbinizin derinliklerine inin.
Fark edeceksiniz ki, size bu sevinci veren,
Daha önce üzülmenize neden olmuştu.
Üzgün olduğunuzda, tekrar kalbinize dönün.
Göreceksiniz ki, daha önce sevinciniz olan
Bir şey için ağlıyorsunuz.
Bazılarınız, ‘haz, ıstıraptan daha anlamlıdır’ der;
Diğerleri ise, ‘hayır, ıstırap daha anlamlıdır’.
Bense, ‘ikisi birbirinden ayrılamaz’ diyorum.
Onlar beraber gelirler.
Ve siz, bir tanesiyle masanızda otururken,
Unutmayın ki, diğeri de yatağınızda uyuyordur.
Gerçekte siz, hazzınızla ıstırabınız
Arasında bir terazi konumundasınız.
Sadece boş olduğunuzda, hareketsiz
Ve dengede kalabilirsiniz.
Bir hazine avcısı, altın ve gümüşünü tartmak için
95

Sizi kullandığında, haz ve ıstırap kefeleriniz,
İster istemez, yükselip alçalacaktır.
…
Bana diyorlar ki, ‘Bu dünyanın hazlarıyla öteki
dünyanın esenliği arsında bir seçim yapmalısın.”’
Ben de onlara şöyle diyorum. ‘Hem bu dünyanın
sevinçlerini, hem öteki dünyanın esenliğini birlikte
istiyorum. Çünkü yüreğimde şunu hissediyorum; büyük
şair bir şiir yazdı yalnızca ve onun vezni de kafiyesi de
tamdır.’
Huzur
Çiçekle bezenmiş bir ağaç dalı, komşu dala dedi
ki:
‘Ne kadar yavan, ne kadar boş bir gün.’ Ve öbür
dal yanıtladı: ‘Gerçekten de çok yavan ve boş.’
O an dallardan birine bir serçe kondu, hemen
ardından yakınına bir tane daha.
Ve serçelerden biri cıvıldayarak: ‘Eşim beni
bıraktı, gitti.’ dedi. Ve öbür serçe de haykırdı: ‘Benim
eşim de gitti ve geri dönmeyecek ama bana ne?’
Ve ikisi cıvıldaşmaya ve ağız dalaşına başladılar;
sesleri göğü tırmalıyordu.
Birden gökten iki serçe daha süzülerek indi ve
sessizce iki huzursuzun yanına kondu. Ve dinginlik geri
geldi, huzur geri geldi. Ardından dördü, çifter çifter uçup
gittiler.
Ve ilk dal, komşusu dala dedi ki:
‘Şiddetli bir ses dalaşıydı bu.’ Öbürü de
yanıtladı: ‘Ne dersen de; şimdi ortalık hem daha dingin,
hem daha ferah. Eğer yukarıdakiler huzuru
sağlayabiliyorlarsa, bence aşağıdakiler de huzuru
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bulabilirler. Rüzgârla biraz daha yanıma sokulmaz
mısın?’
Ve ilk dal dedi: ‘Neden olmasın? Huzur aşkına;
değil mi ki Bahar sona erdi?’
Ve öbür dala sarılmak üzere güçlü rüzgarın
önünde salındı.

Heykel
Bir zamanlar, tepelerin ardında, eski bir ustanın
elinden çıkmış bir heykeli olan bir adam yaşardı. Heykel
kapısının eşiğinde yüzükoyun devrilmiş durur, adam ona
dikkat dahi etmezdi.
Günlerden bir gün evine kentten bir adam geldi;
bilgili bir adamdı bu ve heykeli görür görmez sahibine
onu satıp satamayacağını sordu.
Heykel sahibi güldü ve dedi: ‘Ama lütfen, bu
kaba saba pis taşı kim almak isteyebilir ki?’
Kentli adam dedi ki: ‘Sana buna karşılık bu
gümüş akçeyi verebilirim.’
Öbür adam şaşırmış ve sevinmişti.
Heykel, bir filin sırtında kente taşındı. Ve aradan
birçok ay geçtikten sonra tepelerin ardında yaşayan
adamın kente gelmesi gerekti ve sokaklarda dolaşırken
bir dükkânın önüne toplanmış bir kalabalık gördü. Bir
çığırtkan bağırıyordu:
‘Koşun, koşun; dünyanın en güzel, en görkemli
heykelini görün. Bu olağanüstü usta işini görmek için iki
gümüş akçe ödemek, yeter.’
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Bunun üzerine tepelerin ardında yaşayan adam,
iki gümüş akçe ödeyerek dükkâna girdi ve kendisinin bir
gümüş akçeye satmış olduğu heykeli gördü.
Hüznün Gücü
Tanımlayamadığın rahmetleri özlediğinde,
Ve nedenini bilmediğin hüzünlere kapıldığında.
İşte o zaman gerçekten, tam bir verimlilikle
serpilecek ve daha büyük benliğine doğru alabildiğine
yükseleceksin.

Irmak
Coşkun bir ırmağın aktığı Kadishe vadisinde iki
küçük dere karşılaştılar ve konuşmaya koyuldular.
Derelerden biri sordu: ‘Nereden geliyorsun
dostum ve yolun nasıldı?’
Ve öbür dere yanıtladı: ‘Yolum güçlüklerle
doluydu. Değirmenin çarkı kırılmıştı ve beni yatağımdan
ekinine veren çiftçi ölmüştü. Bütün gün oturup
tembelliklerini Güneş’te pişirmekten başka bir iş
yapmayanların pisliğine belenmiş, debelenip durdum.
Peki, senin yolun nasıldı, kardeşim?’
Ve öbür dere dedi ki: ‘Benim yolum bir hayli
farklıydı. Hoş kokulu çiçekler ve utangaç söğütler
arasından geçerek tepelerden aşağı süzüldüm. Kadınlar
ve erkekler gümüş kupalarla suyumdan içiyor, küçük
çocuklar pembe ayacıklarıyla kıyılarımda dolaşıyorlardı.
Yolum neşe ve tatlı şarkılar içinde geçti. Senin yolunun
bu denli mutlu olmaması ne yazık!’
O an ırmak yüksek sesle dedi ki: ‘Gelin, gelin;
denize gidiyoruz. Gelin, gelin; daha fazla oyalanmayın.
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Benimle olun. Denize gidiyoruz. Gelin, gelin; bana
kavuşunca gezintilerinizi unutacaksınız, mutlu ya da
hüzünlü. Gelin, gelin… Ve siz de, ben de anamız denizin
yüreğine kavuştuğumuzda geçtiğimiz yolları unutacağız.’
Issızlık
Ey kardeşim, senin ruhunun yaşantısı, ıssızlıkla
çepeçevre sarılmıştır ve eğer bu ıssızlık ve tek başınalık
olmasa, ne sen SEN, ne de ben BEN olabilirdik. Eğer bu
ıssızlık ve tek başınalık olmasaydı, senin ağzından çıkan
sözcüklerin benim ağzımdan çıktıklarına inanır; ya da
senin yüzüne baktığımda aynadan kendi yüzümü
seyrediyorum sanırdım.
Ey dost, senin yaşamın diğer adalardan ve
topraklardan ayrılmış bir adadır. Limanlarından kaç gemi
yelken açarsa açsın başka iklimlere, kaç gemi varırsa
varsın limanlarına, sen yine, yalnızlığın ıstırabıyla
inleyen ve mutluluğu özleyen ıssız bir ada olarak bir
başına kalacaksın. En yakın dostuna bile meçhulsün,
onların ilgi dolu sevgisinden ve anlayışından çok
uzaklardasın.
Istırap
Istırabınız,
idrakinizi
bürüyen
kabuğun
çatlayışıdır.
Hatta kalbi güneşte dinelebile diye nasıl bir
meyvenin çekirdeği çatlamak zorundaysa, siz de
zorundasınız ıstırabı tanımaya.
Ve kalbinizi hayatınızın gündelik mucizelerine
hayranlık
duyara
koruyabilseniz
ıstırabınız
bahtiyarlığınızdan daha az harika görünmezdi,
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Ve kalbinizin mevsimleri kabul ederdiniz, tıpkı
tarlalarının üzerinden geçen mevsimleri her daim kabul
ettiğiniz gibi.
Ve eleminizi kışları boyunca asude bir hâlde
temâşa ederdiniz.
Istırabınızın çoğu kendi tercihinizdir.
İçinizdeki hekimin hasta benliğinizi tedavi ettiği
kekre bir iksirdir o.
O hâlde güveni hekime ve verdiği devayı sessiz
ve sakince yudumlayın:
Zira onun eli, ağır ve sert olsa da, Görünmeyen’in
müşfik eli tarafından kılavuzlanır,
Ve sunduğu kâse, dudaklarınızı yaksa da,
çömlekçinin kendi kutsal gözyaşlarıyla nemlendirdiği
balçıktan biçimlendirilmiştir.
…
Şu içlerinde ikiyüzlülüğün yaşadığı görkemli
köşklere ve muhteşem saraylara bak; o binalarda ve
onların güzel dekore edilmiş duvarları arasında
Bozulmuşluğun yanında Hainlik oturuyor; altın varakla
boyanmış tavanların altında Sahtelik ve Özenti yaşıyor.
Şu mutluluğu, görkemi ve hâkimiyeti temsil eden evlere
iyi bak; onlar dert ve ıstırap mağaralarından başka bir şey
değiller.
İbadet
Siz, sıkıntınız ve ihtiyacınız hâlinde ibadet
edersiniz; keşke pür neşe olduğunuzda ve bereket
günlerinizde de ibadet edebilseniz.
Zira ibadet, benliğinizin canlı esir içinde
yayılışından başka nedir ki?
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Ve
eğer
ibadet,
karanlığınızın
fezaya
boşalmasından dolayı teselli bulmanız uğruna ise,
yüreğinizin şavkımasının dışarı taşmasından alacağınız
zevk uğrunadır da.
Ve şayet ruhunuz sizi ibadete davet ettiğinde
ağlamaktan başka bir şey yapamıyorsanız, o sizi ağlayışa
rağmen, yeniden ve ama yeniden mahmuzlamalıdır,
Sizler yeniden gülünceye değin.
İbadet ettiğinizde aynı anda ibadet eden ve ibadet
dışında karşılaşamayacağınız o kimselerle semada
buluşmak üzere yükselirsiniz.
Bu yüzden şu görünmez mabedi ziyaretiniz hiçbir
şey uğruna değil, yalnızca vecd ve hoş sohbet uğruna
olsun.
Zira eğer mabede başka bir niyetle değil, istemek
için girecek olursanız alamayacaksınız:
Ve eğer oraya kendinizi hakir kılmak için girecek
olursanız yükseltilemeyeceksiniz:
Yahut oraya başkalarının iyiliğini dilemek için
girecek olsanız bile işitilmeyeceksiniz.
Kâfidir görünmez mabede girmeniz.
Kelimeler hâlinde nasıl dua edeceğinizi ben size
öğretemem.
Bizzat Kendisi, onları sizin dudaklarınız
vasıtasıyla ifade ettiği vakit hariç Allah kelimelerinize
kulak vermez.
Ve ben size denizlerin ve ormanların ve dağların
duasını da öğretemem.
Fakat dağlardan ve ormanlardan ve denizlerde
doğan sizler, onların duasını kendi yüreğinizde
bulabilirsiniz,
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Ve eğer gecenin sükûnetinde kulak verirseniz,
ancak onların sessizlik içinde dediklerini işitirsiniz:
‘Allah’ımız, bizim kanatlanmış benliğimiz olan,
bizdeki senin iradendir irade eden.
Bizdeki senin arzundur arzulayan.
İçimizdeki senin saikindir, senin olan gecelerimizi
yine senin olan gündüzlere dönüştüren.
Senden hiçbir şey talep edemeyiz; zira sen bilirsin
ihtiyaçlarımızı; onlar içimizde daha doğmadan:
Sensin bizim gereğimiz ve bize kendinden daha
fazla bahşederek sen bize her şeyi bahşedersin.’
İç Dökmek
İnsanoğlunun gönlü yardımına koşacak birini
arar; ruhu içini dökmeyi diler; ama biz tıkamışızdır
kulaklarımızı onların feryatlarına ne duyarız, ne anlarız.
Ve deli deriz onlara, kulak verip anlamış olanlara,
üstelik kaçışırız yanlarından.
İşte böyle geçer geceler ve bizler yaşar gideriz
farkında olmadan.
Gündüzler bizi karşılar ve basar bağrına. Ama biz
görmeyiz ve yaşarız gece gündüz süren bir tedirginlikle.
İhtiraslı Menekşe
Büyük bir bahçede, diğer çiçeklerle birlikte huzur
içinde yaşayan, çok güzel ve mis kokulu bir menekşe
varmış. Bir sabah, çiğdem tanelerinin ıslattığı başını
yukarıya kaldırıp bakmış. Çok uzun ve harika bir gülün,
yanında sanki bir zümrüt lamba gibi yukarıya doğru
süzüldüğünü görmüş.
Mavi dudaklarını açmış ve ‘Ben ne kadar
şanssızım. Bunca çiçek arasında en zavallı durumda olan
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benim. Doğa beni çok kısa boylu ve zayıf yaratmış. Yere
öylesine yakınım ki başımı kaldırıp yukarıya
bakamıyorum. Güller gibi yüzümü güneşe de
çeviremiyorum.’ demiş.
Komşusunun bu sözlerini duyan gül gülmüş ve
demiş ki: ‘Ne kadar garip konuşuyorsun? Sen çok
şanslısın. Ama farkında değilsin. Doğa seni harika bir
koku ve güzellikle ödüllendirmiş. Bunları pek çok çiçeğe
vermemiş. Şimdi deminki düşünceleri aklından çıkar ve
elindeki değerlere şükret. Unutma ki kendini
küçümseyenler cezalandırılır.’
Menekşe cevap vermiş: ‘Sen beni teselli etmeye
çalışıyorsun. Çünkü benim özlem duyduğum şeylere sen
sahipsin. Üzgün birinin kalbini okşamaya çalışmak;
şanslı biri için çok kolaydır. Ama güçlü birinin zayıflar
arasında bir öğüt verici gibi durması da çok
acımasızcadır.’
Doğa, menekşe ile gül arasında geçen bu
konuşmayı duymuş; yaklaşmış ve demiş ki: ‘Sana neler
oluyor sevgili kızım, menekşe? Sen şimdiye dek çok tatlı
ve mütevazıydın. Senin kalbine de aç gözlülük ve hırs
girip duygularını mı incitti?’
Menekşe yalvaran bir sesle: ‘Ah! Yüce ve
merhametli annem, senden tüm kalbimle rica ediyorum;
lütfen dualarımı kabul et ve bir tek gün için gül olmama
izin ver.’
Doğa yanıtlamış: ‘Ne istediğini bilmiyorsun. Bu
kör ihtirasının arkasında ne gibi felaketler olacağının
farkında değilsin. Gül olunca çok üzüleceksin ama
pişmanlığının bir faydası olmayacak.’
Ama menekşe ısrarlıymış. ‘Beni bir gül yap,
başımı gururla yukarıya kaldırayım.’
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Doğa tekrarlamış: ‘Sen, asi ve cahil menekşe.
Senin istediğini yerine getireceğim. Ama başına bir
felaket gelirse, asla bana şikâyet etmeyeceksin.’
Sonra doğa, esrarengiz ve büyülü parmağını
uzatarak menekşenin yapraklarına dokunmuş. Menekşe,
hemen başını diğer çiçeklerin arasında dimdik tutan bir
güle dönüşmüş.
Akşam olduğunda, gökyüzü siyah bulutlarla
kaplanmış ve sessizliği korkunç gök gürültüleri bozmuş.
Ve bardaktan boşanırcasına yağan yağmur ve şiddetli
rüzgâr, kısa sürede bahçeyi esir almış. Fırtına, bitkilerin
dallarını kırmış, köklerini topraktan sökmüş ve uzun
boylu olan tüm çiçeklerin gövdeleri parçalanmış. Sadece
toprağa çok yakın olan kısa boylu bitkiler hayatta
kalabilmişler. Bütün bahçe, rüzgârın ve fırtınanın
gazabına uğramış. Tüm uzun ve büyük bitkiler yerde
bitkin bir halde yatıyorlarmış. Sadece bahçe duvarının
dibinde küçük bir menekşe grubu hayatta kalabilmiş.
Küçük bir menekşe başını kaldırmış ve çevresinde
diğer bitkilerin yaşamış oldukları trajediyi gözden
geçirirken şöyle demiş: ‘Gördünüz mü? Fırtına o
yaramaz çiçeklere ne yaptı?’
Derken bir başkası: ‘Evet, biz küçük ve toprağa
yakınız. Böylece gökyüzünün gazabından kurtulduk.’
demiş.
Bir başkası: ‘Boyumuz kısa olduğu için fırtına
bize ulaşamadı.’ diye söze girmiş.
Tam o sırada menekşelerin kraliçesi, kısa bir süre
önce güle dönüşmüş olan menekşeyi görmüş. Zavallı,
yerde çamurların içinde muhabere alanındaki sakatlanmış
bir asker gibi yatıyormuş. Kraliçe, onun yerde durmakta
olan başını tutmuş ve hafifçe kaldırmış. Sonra diğer
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menekşelere dönerek: ‘İşte evlatlarım! Aç gözlülüğün ve
ihtirasın, bir saatliğine bir güle dönüşmüş olan
menekşeye ne yaptığını gördünüz. Bu görüntü sizler için
ibret olmalı!’ demiş.
Ölmek üzere olan gül, geriye kalan son gücünü de
toplayarak çok sessiz bir şeklide: ‘Siz kanaatkâr ve uysal
aptallar! Ben fırtınadan hiç korkmadım. Dün, ben de
sizler gibi halimden memnun, kanaatkâr bir
menekşeydim. Ama bu yetinme, benim varlığımla
yaşamın fırtınaları arasında bir engeldi her zaman. Ben
de şu anda sizin yaşadığınız yaşamı sürdürüyor
olabilecektim. Korku içinde toprağa tutunmuş olarak.
Bütün menekşelerin yaptığı gibi kışın geçmesini, karın
beni sarmalamasını ve ölüme götürmesini bekleyecektim.
Oysa ben, şimdi mutluyum; çünkü bu küçük dünyadan
çıkıp evrenin esrarlı dünyasına geçtim. Ama bunu siz
yapamadınız henüz. Ben aç gözlülüğe tepeden baktım.
Evet aç gözlülüğün doğası benden çok daha yüksekti ama
gecenin sessizliğini dinlerken, bu dünyanın da
konuşmalarını duydum. 'Varlığın gerisindeki tutku, var
oluşumuzun gerekli amacıdır.' diyordu. İşte o anda ruhum
baş kaldırdı ve yüreğim varlığımın sınırlarını zorlamaya
başladı ve fark ettim ki; uçurum, yıldızların şarkısını
duyamaz ve işte o an küçüklüğümle savaşmaya karar
verdim ve içimdeki hasretin de yaratıcı bir isteğe
dönüşmesine dek bu savaş sürdü. Ve bizim o sonsuz
düşlerimizin güçlü nesnesi olan Doğa, benim isteklerimi
kabul etti ve o sihirli parmaklarıyla beni bir güle
dönüştürdü.’
Gül, bir süre sessiz kalmış ve sonra giderek
zayıflayan bir sesle; başarı ve gurur dolu bir edayla: ‘Bir
saat de olsa çok onurlu bir gül gibi yaşadım, bir kraliçe
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gibi var oldum ve dünyaya bir gülün gözleriyle baktım.
Yıldızlı ve parlak gök yüzünün fısıltılarını bir gülün
kulakları ile işittim ve o ışıkların zerrelerine bir gülün
dokunuşuyla
dokundum.
Aranızda
bir
şeyle
onurlandırılmış olanınız var mı?’
Bunları söyledikten sonra başını önüne eğmiş,
öksürür gibi bir sesle devam etmiş: ‘Şimdi öleceğim, ama
ruhum amacına ulaşmış olacak. Dünyamı, doğduğum o
küçük delikten çok daha fazla genişlettim. Bu yaşamın
desenidir. Ve bu varlığın sırrıdır.’
Sonra, gül titremiş, taç yapraklarını usulca
kapatmış ve dudaklarında son derece mutlu bir
gülümseyişle son nefesini vermiş. Bu gülüş, bir zafer ve
Yaratıcı’nın ona verdiği tüm güzelliklerin gülüşüymüş...
İki Kafes
Babamın bahçesinde iki kafes var. Birincisinde
babamın Ninova çölünde yakaladığı bir aslan ve
diğerinde ötmeyen bir serçe durur.
Her gün şafak sökerken serçe aslana seslenir:
‘Günaydın size, mahpus kardeşim.’
İlkbahar
Gel sevdiceğim; küçük tepelerin üstünde
yürüyelim karları eritmek için, tepelerle vadilerde
gezinsin diye hayatı uyandıralım uykusundan. Gel, en
uzak kırlarda Bahar’ın ayak izlerini sürelim;
Gel, en yükseklere çıkalım, kırların yeşilleri
giyinmesini seyredelim.
İşte kış gecesinin topladığı örtüyü baharın fecri
yaymış! Şeftali, elma ağaçları onu giyinmişler de kadir
gecesindeki gelinler gibi çıkmışlar ortaya.
106

Asmalar uyanıyor; filizleri kucaklaşan sevgililer
gibi sarılmış.
Irmaklar akıyor, kayadan kayaya sıçrıyor şenlik
şarkıları söyleyerek.
Çiçekler fışkırıyor doğanın kabından, deniz
dalgalarının tepesindeki köpükler gibi.
Gel sevdiceğim, yağmurun son gözyaşlarını
içelim nergis kaplarından, ruhlarımızı kuşların neşeli
şarkılarıyla dolduralım.
Meltemin nefesini soluyalım ve menekşelerin
saklandığı şu kayada oturalım, aşkın öpüşlerini alıp
verelim.
İnsan
İnsan, binlerce yıl evvel, deniz ve rüzgârın
sözcükleri kendisine hediye etmesinden önce; sık
ormanlar içinde kaybolan, benliğini arayan, zihni
karışmış bir yaratıktı.
Durum bundan ibaretken, yalnızca dünü bilen
cılız seslerle eski günlerimiz hakkında nasıl yorum
yapabiliriz?
…
Her insan iki insandır; biri karanlıkta uyanık,
diğeri ise aydınlıkta uykudadır.
…
Evet, tüm insanları seviyorum; onları hiç bir
ayrım ve tercih yapmaksızın seviyorum. Onları tek bir
bütün halinde seviyorum, çünkü hepsi Tanrı’nın
ruhundan doğuyorlar; ama her gönlün bir Kıble’si vardır,
her gönlün yalnızken döndüğü bir yön vardır. Her
gönlün, rahatlamak ve teskin olmak için çekildiği bir
inzivası vardır. Her gönül, hayatın verdiklerini ve huzuru
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bulmak veya hayatın acılarını ve ıstıraplarını unutmak
için diğer bir gönülle birleşmek ister.
…
İnsanlık, ezel ve ebed denizine dökülen ışıktan bir
ırmak.
…
İnsanın hayali ile elde edişi arasında yalnızca
tutkusunun aşabileceği bir mesafe bulunur.
…
İnsanın değeri, ulaşmak istediğiyle ölçülür,
ulaştığıyla değil.
…
İnsanlar vardır; üstü nilüferlerle kaplı, bulanık bir
göl gibi.
Ne kadar uğraşırsanız görünmez dibi.
Uzaktan görünüşü çekici, aldatıcı; içine
daldığınızda ne kadar yanıltıcı.
Ne
zaman
ne
geleceğini
bilemezsiniz.
Sokulmaktan korkarsınız.
Güvenemezsiniz.
İnsanlar vardır; derin bir okyanus.
İlk anda ürkütür, korkutur sizi.
Derinliklerinde saklıdır gizi.
Daldıkça anlarsınız, daldıkça tanırsınız.
Yanında kendinizi içi boş sanırsınız…
…
İnsanlık, kar kadar soğuk maddeye sarılır; ben
aşkın alevini ararım, göğsüme takılıp hayatımı tüketen.
Çünkü bilirim ki, madde, insanı acıtmadan öldürür, oysa
sancılarla canlandırır aşk… İnsanlık mezheplere ve
kabilelere bölünür, ülkelere ve bölgelere ayrılır .Ben
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kendimi toprakta yabancı görürüm, bir toplulukta garip
bulurum. Oysa bütün dünya vatanımdır benim ve bütün
insanlar kabilem. Çünkü ben bilirim ki, insan zayıflar
ayrılınca ve aptallığıyla toprağı daraltır, krallıklara,
prensliklere böler. İnsanlık bir araya toplanır ruhun
emanetlerinin yıkılmasıyla, bedenin tapınaklarını diker.
…
Sen insansın kardeşim, ama yine de seviyorum
seni. Anlat bana ne yapacağını ve yarının seni nasıl
yargılayacağını ve senin sözlerinin nasıl tanıklık
edeceğini, onun adaleti önünde… Benden de dinle senin
yapacaklarını, kendi payına düşenlerle, benim hırsımla
aldıklarımı. Eğer bunların hepsi doyuracaksa seni, sen
bunların toplamısın demektir. Ne yapacaksan benimle
yap, çünkü dokunamazsın benim gençliğime. Kanımı
akıt, bedenimi parçala, nasıl olsa yaralayamazsın,
yıkamazsın ruhumu. Ellerimi, ayaklarımı bağla, bir
zindana at beni, düşüncemi hapsedemezsin sonuçta, o
zamansız ve sonsuz bir uzayda esen rüzgârlar kadar
özgürdür. Sen kardeşimsin benim. Seni seviyorum.
Seni camiinde secde ettiğin, kilisende diz
çöktüğün, sinagogunda dua ettiğin zaman seviyorum. Sen
ve ben bir inancın oğullarıyız. Ve onun birçok dalının
başındakiler, onun kusursuzluğuna işaret eden bir
kutsallık, elinin parmakları gibidir. Seni seviyorum,
çünkü senin gerçekliğinin sevgisi bütün insanların
düşüncelerinden
yüksektir.
Şimdi
körlüğümle
görmediğim o gerçeğin kutsallığına dokunabilirim yine
de; çünkü Ruh’a aittir o. Bu gerçeklik, benim
gerçekliğimle buluşacak ve öteki dünyada ve çiçek
kokularının karışması gibi birbirine bir beden olup aşkın
ve güzelliğin ölümsüzlüğüyle ölümsüzlüğe kavuşacak.
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Seni seviyorum; çünkü senin zayıf olduğunu gördüm
güçlenip kabalaşmadan önce ve donatılmış sarayların
önünde beklediğini … Bunun için ağladım senin
arayışlarına ve gözyaşlarımın arasından yüzüne gülüp de
sıkıntılarınla alay eden adaleti gördüm. Sen benim
kardeşimsin ve ben, seviyorum seni . Sevginin en üstün
görünümü adalettir. Ve eğer ben, bütün topraklarda seni
sevmekten haklı olmazsam, sevginin zarif giysisine
bürünüp kötülüğü gizleyen bir düzenbazdan başka bir şey
olamam.
İyi ve Kötü
İçinizdeki iyiye dair konuşabilirim, ama kötüye
dair değil.
Zira kötü, kendi açlığıyla ve susuzluğuyla azap
çeken iyiden başka nedir ki?
Hakikaten iyi, acıktığı zaman karanlık
mağaralarda bile yiyecek arar ve susadığı zaman ölü
sularda bile içer.
Siz iyisiniz, kendinizle bir olduğunuzda.
Ama kendinizle bir olmadığınızda kötü değilsiniz.
Zira parçalanmış bir hane, bir eşkıya yatağı değil,
sadece parçalanmış bir hanedir.
Ve dümensiz bir gemi, tehlikeli adalar arasında
gayesiz başıboş dolaşabilir, ama dibe batmaz.
Siz iyisiniz, kendinizden vermeye gayret
ettiğinizde.
Ama kötü değilsiniz, kendi adınıza kazanç
aramaya kalktığınızda.
Zira kazanç için gayrette bulunduğunuzda toprağa
sıkıca sarılan ve onun göğsünden emen bir kökten başka
bir şey değilsiniz.
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Elbette meyve köke, ‘Benim gibi ol; olgun ve
gürbüz ve daima bereketinden bahşeden’ diyemez.
Zira meyve için vermek ihtiyaçtır, almak nasıl
kök için bir ihtiyaçsa.
Siz iyisiniz, konuşmanızda tamamen uyanık
olduğunuzda.
Ama kötü değilsiniz, diliniz anlamsızca
sendelerken uyuduğunuzda.
Ve tökezleye tökezleye konuşma bile zayıf bir dili
berkitebilir (sağlamlaştırabilir).
Siz iyisiniz, hedefinizce cesur adımlarla ve zinde
yürüdüğünüzde.
Ama kötü değilsiniz, oraya aksayarak gittiğinizde.
Aksayanlar bile geriye gitmez.
Fakat sizler, sağlam ve çevik olanlar, topalın
karşısında aksamamaya dikkat edin, bunu nezaket
sayarak.
Siz iyisiniz sayınız bakımdan ve kötü değilsiniz
iyi olmadığınızda,
Siz sadece aylaklık ediyor ve miskinsiniz.
Ne yazık ki geyikler kaplumbağalara çevikliği
öğretmezler.
Devâsa benliğinize duyduğunu hasrette yatar iyi
oluşunuz ve bu hasret hepinizin içindedir.
Fakat bazılarınızda bu hasret, denize doğru
kudretle seğirten bir seldir, yamaçların esrarını ve
ormanların ezgilerini taşıyarak.
Ve diğerlerinde eğim ve kıvrımlarda kendini
yitiren ve sahile erişmeden önce eğleşen durgun bir
deredir.
Fakat fazla özleyenin az özleyene ‘Ne sebepten
yavaşsın ve mütereddit?’ demesine izin vermeyin.
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Zira hakiki iyi, üryan olana ‘Elbisen nerede?’ diye
sormaz, ne de evsize ‘Evinin başına ne geldi?’ diye.
…
Biri sana kötülük ederse unut, ama sen birine
kötülük edersen hiç unutma.
İstiridye
‘İstiridyenin biri diğerine dert yanar:
‘İçimde yuvarlak ve ağır bir şey var, bana acı
veriyor.’
Diğeri, kibirli bir memnuniyet içinde:
‘Şükürler olsun ki içimde hiçbir sıkıntı yok, hem
içimde, hem dışımda mutlu ve bütünüm.’
O sırada oradan geçen yengeç şöyle der:
‘Evet, mutlusun halinden ve bütünsün, ama şunu
söylemeliyim ki, diğer istiridyenin çektiği acının sebebi,
içindeki eşsiz güzellikteki incidir.‘

Kadın-Erkek
Gerçek hayatın tadını almadan sonsuzluğa geri
dönmüş insanlar, bir kadının acı çekişinin anlamını
anlayamazlar. Özellikle bir kadın, ruhunu Yaratıcı’nın
arzusuyla sevdiği bir adama, bedenini de onu dünyevi
kanunların zorlamasıyla okşadığı bir başkasına
adadığında... Bu kadının kanı ve gözyaşlarıyla yazılmış,
erkeğin anlamadığı için alaycılıkla okuduğu bir
trajedidir; ancak eğer anlarsa kahkahası kadının
yüreğinde bir ateş gibi yanan küçümsemeye ve küfüre
dönüşecektir. Bu, kadının, Yaratıcı’nın evlilik kavramını
algılamadan önce, ‘kocam’ diye bildiği bir adama
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bağlanan ruhunun sahnesinde siyah geceler tarafından
oynanan bir oyundur.
Kadın, ruhunu saf ve gerçek aşk ile güzelliğinin
tüm özelliklerinin taptığı adamın etrafında dolaşıp
dururken bulur. Bu, kadının içindeki zayıflığın varlığıyla
ve erkeğin içindeki gücün başlangıcıyla ortaya çıkan
şiddetli bir ıstıraptır.
…
Çocukluğumdan beri beni, ‘ben’ olarak tanıttığım
tüm kadınlara borçluyum. Kadınlar gözlerimin
pencerelerini ve ruhumun kapılarını araladılar. Eğer
kadın-anne, kadın-abla ve kadın-arkadaş olmasaydı, ben
de dünyadaki huzuru ve sükûneti, horlamalarında
arayanlar arasında uyuyor olacaktım.
…
Bir kadının yüzüne baktım ve henüz doğurmadığı
çocuklarını gördüm.
Bir kadın yüzüme baktı, daha o doğmadan ölmüş
atalarımı bildi.
…
İki kadın konuştuğunda hiç bir şey söylemezler.
Bir kadın konuştuğunda bütün bir hayatı açıklar.
…
Kadın, yüzünü bir tebessümle maskeleyebilir.
…
Kadını anlamayı, dâhiliğin iç yüzünü kavramayı
ya da sessizliğin sırrını çözmeyi arzulayan kimse, güzel
bir düşten kahvaltıya oturmak için uyanan adama ne çok
benzer.
…
Erkeğin kalbini ödünç alan kadınlar ne çoktur!
Ama pek azı onu elinde tutabilir.
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…
Erkeğin eli kadının eline dokunduğunda, ikisi
birlikte sonsuzluğun yüreğine dokunurlar.
Erkeğin eli kadının eline dokunduğunda, ikisi
birlikte sonsuzluğun yüreğine dokunurlar.
…
Kadının küçük yanlışlarını bağışlamayan erkek,
onun büyük erdemlerinden faydalanamaz.
…
Her erkek iki kadın sever; biri hayalinin ürünüdür,
diğeri ise henüz doğmamıştır.
Kanunlar
Sizler, kanunlar koyarken keyif alırsınız,
Ama onları çiğnerken daha çok keyif alırsınız.
Okyanus kıyısında oynayan, azimle kumdan
kaleler kuran ve sonra kahkahayla onları yıkan çocuklar
misali…
Fakat sizler, kumdan kalelerinizi kurarken,
okyanus sahile daha çok kum taşır ve onları yıktığınızda
okyanus sizinle birlikte kahkaha atar.
Elbette okyanus, her daim masumla birlikte
kahkaha atar.
Ya şunlara ne demeli ki, onlara göre hayat bir
okyanus değil ve insan işi kanunlar da kumdan kaleler…
Ya şunlara ki, onlara göre hayat bir kayadır ve
kanun da kendisiyle onu kendi suretlerinde yonttukları
bir keski.
Ne demeli rakkaselerden nefret eden kötürüme?
Ne demeli boyunduruğunu seven ve ormanın
geyik ve karacasını başıboş ve serseri sayan öküze?
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Ne demeli derisini dökemeyen ve diğer herkesi
çıplak ve arsız diye adlandıran yaşlı ejdere?
Ve ne demeli düğün ziyafetine erkenden gelen ve
tıka basa yiyip yorulunca bütün ziyafetlerin birer tecavüz
ve bütün ziyafetçilerin kanun çiğneyiciler olduğunu
söyleyerek yoluna giden adama?
Bunlar hakkında, ‘onlar da gün ışığında ayakta
dururlar; fakat sırtlarını güneşe dönerek’ demekten gayrı
ne diyebilirim ki?
Onlar, yalnızca kendi gölgelerini görürler ve
onların gölgeleri onların kanunlarıdır.
Ve onlara göre Güneş bir gölge yayıcısından
başka nedir ki?
Ve kanunları kabullenmek, öne eğilmek ve
gölgelerini yere çizmekten başka nedir ki?
Fakat sizler, Güneş’e yüz dönerek yürüyenler,
yere çizilen hangi suret sizi zapt edebilir?
Rüzgârla seyahat eden sizler, hangi rüzgârgülü
seyrinizi yönlendirilebilir?
Hangi beşerî kanun sizi bağlayacaktır, eğer
boyunduruğunuzu kırarsınız, ancak hiç kimsenin
demirden zincirlerine takılıp tökezlemeden?
Ve kimdir sizi yargılamaya götürecek, eğer
kıyafetinizi parçalayarak çıkarsanız, ama hiç kimsenin
yoluna bırakmadan?
Orfales halkı; siz davulu boğabilirsiniz ve lirin
(telli bir çalgı) tellerini gevşetebilirsiniz, fakat toygara
(tarla kuşu) şakımamayı kim emredebilir?
Karar
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Ruhum, günler üstüme çöktüğünde beni
rahatlatan bir yoldaştır, hayatın kederleri artınca avutur
beni.
İnsanlara düşman olanların ruhu yoldaş olmaz
kendisine.
Ve kendi içinde arkadaş bulamayanlar umutsuzca
ölürler.
Ben bir söz söylemeye geldim ve söyleyeceğim.
Ölüm beni alana kadar sesimi çıkaracağım ve yarınlar
tekrarlayacaklar sözümü. Çünkü yarınlar, sonsuzluk
kitabında gizli bir söz bırakmazlar.
Ben aşkın görkemini ve güzelliğin ışığını
yaşamaya geldim.
Beni hayatı yaşarken gör; insanlar ayıramazlar
beni hayatımdan.
Gözlerimi kapatamazlar, ben aşk şarkıları ve
güzellik ve mutluluk ezgileri dinlerken. Ben güzellik
kokusu ve aşkların tatlı nefesiyle dolu esintilerin
okşayışında
neşeyi
yakalamışken,
kulaklarımı
tıkayamazlar.
Ve eğer havayı esirgerlerse benden, ruhumla
yaşayacağım; çünkü ruh, aşkın ve güzelliğin kızıdır.
Ben bunların hepsi için geldim her şeyin içine.
Bugün tek başıma ilan edeceğim, günlere doğan
insanların önünde.
Ve, dilimde ne söz söylüyorsam bugün, yarın
daha da fazlasını söyleyeceğim.
Kardeş
Sen benim kardeşimsin, evrensel bir kutsal ruhun
çocuklarıyız biz.
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Benim gibisin sen de; çünkü aynı balçıktan
şekillenmiş iki bedenin tutsaklarıyız.
Sen hayat yolunda yoldaşımsın ve bulutların
ardındaki gizli gerçeği anlamamda yardım edersin bana.
Sen insansın, kardeşim, ama yine de seviyorum seni.
Anlat bana ne yapacağını ve yarının seni nasıl
yargılayacağını ve senin sözlerinin nasıl tanıklık
edeceğini onun adaleti önünde.
Benden de dinle senin yapacaklarını, kendi payına
düşenlerle, benim hırsımla aldıklarımı. Eğer bunların
hepsi doyuracaksa seni, sen bunların toplamısın
demektir.
Ne yapacaksan benimle yap, çünkü dokunamazsın
benim gençliğime. Kanımı akıt, bedenimi parçala, nasıl
olsa yaralayamazsın, yıkamazsın ruhumu. Ellerimi,
ayaklarımı bağla, bir zindana at beni; düşüncemi
hapsedemezsin sonuçta… O zamansız ve sonsuz bir
uzayda esen rüzgârlar kadar özgürdür.
Sen kardeşimsin benim. Seni seviyorum.
Seni camiinde secde ettiğin, kilisende diz
çöktüğün, sinagogunda dua ettiğin zaman seviyorum.
Sen ve ben bir inancın oğullarıyız. Ve onun
birçok dalının başındakiler, onun kusursuzluğuna işaret
eden bir kutsallık elinin parmakları gibidir.
Seni seviyorum, çünkü senin gerçekliğinin sevgisi
bütün insanların düşüncelerinden yüksektir. Şimdi
körlüğümle görmediğim o gerçeğin kutsallığına
dokunabilirim yine de,
Çünkü Ruh’a aittir o. Bu gerçeklik, benim
gerçekliğimle buluşacak ve öteki dünyada ve çiçek
kokularının karışması gibi birbirine bir beden olup aşkın
ve güzelliğin ölümsüzlüğüyle ölümsüzlüğe kavuşacak.
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Seni seviyorum; çünkü senin zayıf olduğunu
gördüm, güçlenip kabalaşmadan önce ve donatılmış
sarayların önünde beklediğini. Yol ve muhtaç.
Bunun için ağladım senin arayışlarına ve
gözyaşlarımın arasından yüzüne gülüp de sıkıntılarınla
alay eden adaleti gördüm.
Sen benim kardeşimsin ve ben, seviyorum seni.
Sen benim kardeşimsin, öyleyse neden
çekişiyorsun benimle?
Neden toprağıma gelip de beni aşağılıyor ve
sözlerinle şereflendirip, zorlamalarınla neşelendirmeye
çalışıyorsun?
Neden karını ve çocuğunu terk ediyorsun ve kendi
kanınla onur alıp, annenin kederiyle toprak kazanmak
için ölümü izliyorsun uzak diyarlarda?
Gel öyleyse, Kabil’in görüntüsüne bürünüp
Habil’e övgüler düzelim.
Onlar der ki, kardeşim, kendini korumak ilk
yasasıdır Doğa’nın.
Gördüm ki ayrıcalığa ulaşma hevesi seni kendini
alçaltmaya götürür ve kendi kardeşini köle yaparsın.
Yine derler ki, varlık sevgisi başkalarının hakkını
almaya zorlar seni.
Oysa, bir başkasının hakkını korumak, en soylusu,
en incesidir insan görevlerinin.
Ve eğer benim varlığım, başka bir insanın yok
olmasını gerektiriyorsa, ölüm daha tatlıdır bana varlıktan.
Ve eğer beni öldürecek onurlu, sevgi dolu birini
bulamazsam, zamandan önce ben götürürüm kendimi
sonsuzluğa mutlulukla.
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Kendini sevmek kardeşim, kör bir tartışma
doğurur, tartışma çekişmeyi başlatır, çekişme otorite ve
gücü getirir ve bunlar, çabanın baskının kaynağıdır.
Ruh, zorbalığın ve cehaletin üstünde bilgeliğin ve
doğruluğun gücüyle uğraşır. Fakat cehaleti ve
adaletsizliği tanımaz ve keskin kenarlı kılıçların gücünü
yayar.
O güçtür Babil’i yok eden, Kudüs’ü yıkan ve
Roma’yı alçaltan.
Aynı güçtür, kan döküp öldüren, oysa kalabalık
onları yüceltir, şerefle yayılır adları; savaşlarının kitapları
hafızalardan silinir, yüzleri masum kanıyla boyandığında,
artık toprak taşıyamaz onları.
Nedir kardeşim, seni aşka düşürüp aldatan ve seni
yaralayanlara yalvartan?
Gerçek güç, adil ve doğa yasasının da üstünde bir
güçtür.
Bağımsızlığın doğruluğu nerede kalır, katilleri
öldürüp, hırsızları hapsederken kendin, komşularına
saldırıp ve binlercesini öldürüp, şehirleri yağmalarsan?
Suçluları
ve
hırsızları
cezalandırırken,
yağmacılara ödüllendiren gayretli katillere ne denir?
Sen benim kardeşimsin ve seviyorum seni;
sevginin en üstün görünümü adalettir.
Ve eğer ben, bütün topraklarda seni sevmekten
haklı olmazsam, sevginin zarif giysisine bürünüp
kötülüğü gizleyen bir düzenbazdan başka bir şey
olamam.
Kayıp Anahtar
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Cennet orada, şu kapının ardında, hemen yandaki
odada; ama ben anahtarı kaybettim. Belki de sadece
koyduğum yeri unuttum.
Keder
Kederim doğduğu zaman ona ihtimamla baktım
ve sevgi dolu bir şefkatle onu izledim.
Ve kederim, yaşayan her şey gibi büyüdü, güçlü,
güzel oldu ve harikulade keyiflerle doldu.
Ve kederim ve ben, birbirimizi sevdik ve
etrafımızdaki dünyayı sevdik; çünkü kederin sevecen bir
yüreği vardı ve ben de kederle sevecen oldum.
Ve kederim ve ben, konuştuğumuz zaman
günlerimiz hızla geçerdi ve gecelerimiz düşlerle sarılırdı;
çünkü kederin dili seçkindi ve benim de dilim kederle
seçkin oldu.
Ve kederim ve ben, birlikte şarkı söylediğimizde
komşularımız pencerelerine oturup dinlerdi; çünkü
şarkılarımız deniz kadar derindi ve ezgilerimiz tuhaf
anılarla doluydu.
Ve kederim ve ben, birlikte yürüdüğümüz zaman
insanlar bize saygılı gözlerle bakar ve tatlı sözlerle
fısıldaşırdı. Ve bize düşmanlıkla bakanlar da vardı;
çünkü keder soyluydu ve ben kederle övünürdüm.
Fakat kederim, yaşayan her şey gibi öldü ve
yalnız kaldım, düşünmeye başladım.
Ve şimdi konuştuğum zaman sözlerim
kulaklarıma ağır geliyor.
Ve şarkı söylediğim zaman komşularım
dinlemeye gelmiyor.
Ve yürüdüğüm zaman bana bakan kimse olmuyor.
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Sadece uykumda acıma yüklü sesler işitiyorum,
‘İşte bakın, kederi ölen adam burada yatıyor.’
Kendini Tanıma
Gönülleriniz, gündüzlerin ve gecelerin esrarına
sessizlik içinde âşina olur.
Fakat kulaklarınız, gönül bilginizin sedasına
susuzluk çeker.
Sizler, düşünce hâlinde her daim bildiğinizi
kelimeler hâlinde bilirdiniz.
Rüyalarınızın üryan gövdesine parmaklarınızla
dokunurdunuz.
Ve ne güzel bunları yapmanız.
Ruhunuzun gizli membaı muhakkak fışkıracak ve
denize doğru mırıldanarak akacaktır;
Ve sonsuz derinliklerinizin hazinesi gözlerinize
aşikâr olurdu.
Fakat sakın meçhul hazinenizi tartacak terazi
bulunmasın;
Ve bilginizin derinliklerini değnekle veya iskandil
ipiyle bulmaya kalkmayın.
Çünkü benlik uçsuz ve bucaksız bir ummandır.
Sakın ‘hakikati buldum’ demeyin, daha ziyade
‘bir hakikat buldum.’ deyin.
Sakın ‘ruhun yolunu buldum’ demeyin. Daha
ziyade ‘benim yolumda yürürken ruhla karşılaştım’
deyin.
Zira ruh, bütün yollarda yürür.
Ruh, bir çizgi üzerinde yürümez, ne de bir kamış
gibi büyür.
Ruh, kendi kendine açılır, sayısız taçyaprağına
sahip bir nilüfer misali.
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…
Bana diyorlar ki: ‘Kendini tanırsan, insanların
hepsini tanırsın.’
Ben de onlara diyorum ki: ‘Ancak bütün insanları
tanıyınca kendimi tanıyabilirim.’
…
Sen iki kişisin; birincisi karanlıkta uyanık, ikincisi
aydınlıkta gafil.
Kendini Üstün Görme
Bir tarlakuşu ile bir kartal yüksek bir tepenin
kayalıklarında karşılaştılar. Tarlakuşu dedi ki: ‘İyi günler
olsun, efendim.’
Ve kartal onu bir süre süzdükten sonra isteksiz
seslendi: ‘İyi günler.’
Ve tarlakuşu dedi ki: !Umarım keyfiniz yerindedir
efendim.’
‘Evet,’ dedi kartal, ‘keyfimiz yerindedir. Ama
bilmez misin ki biz kuşların kralıyız ve biz söz
söylemeden senin konuşmaya hakkın yoktur?’
Tarlakuşu: ‘Ben, aynı aileden olduğumuzu
sanıyorum.’ dedi.
Kartal onu küçümseyen bakışlarla baktı: ‘Seninle
benim aynı aileden olduğumuzu kim söyledi ki?’
‘Ama size şunu hatırlatayım; ben de sizin kadar
yükseğe uçabilirim ve şarkılarımla bu dünyanın diğer
yaratıklarına mutluluk veririm. Oysa siz kimseye ne keyif
ne de mutluluk verirsiniz.’
Ve kartal öfkelendi: ‘Keyif ve mutlulukmuş! Seni
gidi küçük ukala yaratık! Seni gagamın bir darbesiyle
mahvedebilirim. Boyun ancak ayağım kadar.’
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Ve tarlakuşu uçarak kartalın sırtına kondu ve
tüylerini yolmaya başladı. Kartal, küçük kuştan
kurtulmak için hızla yükseldi, tedirgin. Ama olmadı.
Sonunda küçük yaratık sırtında, yüksek tepenin
üzerindeki kayaya kondu. Hiçbir zaman bu kadar
öfkelenmemişti; kör talihine lanetler yağdırıyordu
durmaksızın.
O sırada, küçük bir kaplumbağa çıkageldi ve bu
görüntüyü görünce gülmeye koyuldu. Öyle çok güldü ki,
neredeyse sırt üstü devrilecekti.
Ve kartal kaplumbağaya baktı ve dedi ki: ‘Sen ey
ağır, yerle bir sürüngen yaratık; neye gülüyorsun?’
Kaplumbağa: ‘Görüyorum ki ata dönmüşsün ve
küçücük bir kuş seni sürüyor; ama küçük sürücün senden
daha iyi.’ Dedi
Kartal: ‘Sen kendi işine bak. Bu, kardeşim
tarlakuşuyla benim aramda, bir aile meselesidir yalnızca.’
…
Kalp kırıp da gurur yapandan, haksızken haklı
olmaya çalışandan, yanlışı doğru diye sana diretenden,
kibrini terk etmeyip büyüklük taslayandan, sevgine
öfkeyle, yıkıcılıkla cevap verenden, minnet ve vefa
duygusunu bilmeyen insanlardan uzak duracaksın...
Gerçek gibi görünse de böylesinin sevgisi,
kanmayacaksın. Sevgi, koşulsuz sevmektir. Sevgi, hatanı
anlayıp gönül almak içten bir özür dilemektir. Sevgide
gurur olmaz. Gurur yapanı kalp denizinden iteceksin.
Sen, onun iyiliği için her şeyi yapıp da sana nankörlük
eden, kendini büyük zannedenlere hürmet etmeyeceksin.
Onlar ki dev aynasını dünya zannederler kör
bencilliklerinde; ya kendi haline bırakıp gideceksin ya da
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gurur ve kibrin yalan aynasını kırıp içten bir temizlikle
sana gelmesini bekleyeceksin...
Kırık Kanatlar
Yirmi yaşımdayken annem bana şöyle demişti:
‘Manastıra girseydim, hem kendim, hem başkaları
için en iyisini yapmış olacaktım.’
‘Eğer manastıra girmiş olsaydın ben dünyaya
gelmezdim.’ dedim.
‘Dünyaya gelmen daha önce kararlaştırılmıştı
oğlum.’ dedi.
‘Evet ama, dünyaya gelmeden çok önce seni
annem olarak seçmiştim ben.’ diye karşılık verdim.
‘Dünyaya gelmeseydin Cennet’te bir melek olarak
kalacaktın.’ dedi.
‘Ama ben hâlâ bir meleğim.’ diye cevaplardım.
Gülümsedi ve dedi ki ‘Kanatların nerede peki?’
Elini tutup omzuma koydum ve ‘Burada!’ dedim.
‘Kırılmışlar,’ dedi.
Bu konuşmadan dokuz ay sonra, annem dönülmez
ufukta yitip gitti. Ama 'kırılmışlar' sözü içimde
yankılanmaya devam etti...
Kış
Beni yanına al can yoldaşım; yanına al ki, bu
soğuk nefes ayırmasın vücutlarımızı. Ateşin yanına otur
benimle, ateş kışın meyvesidir çünkü.
Yılların getirdiklerini anlat bana, kulakların
rüzgârın iniltisi ve eşyaların çığlıklarıyla yorgun.
Kapıyı, pencereleri aç çabuk, doğanın kızgın yüzü
ruhumu kederlendiriyor; kaybedilmiş bir ana gibi
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yüreğimi kanatan, karlar arasında oturmuş şehre
bakayım.
Sonra yağ doldur lambaya, karanlığa hazır olsun.
Seninle benim aramıza koy ki onu, gecenin yüzüne
giydirdiklerini göreyim. Yanıma gel ruhumun aşkı;
çünkü ölen ateşi küller gizliyor.
Kucakla beni, çünkü sönen lambayı karanlık
kuşatıyor.
Güç, bizim gözlerimizde ve yılların şarabında.
Uykunun karanlığındaki gözlerinle bak bana.
Uyku bizi kucaklamadan, sen kucakla beni. Öp beni,
karlar bütün öpüşlerinin koruyuculuğuna galip gelmeden.
Ah sevdiceğim, uykunun okyanusu ne kadar
derin. Sabah ne kadar uzak… Bu gecede.
Konuşmak
Siz, düşüncelerinizle barış hâlinde olmaya son
verdiğinizde konuşursunuz:
Ve kalbinizin inzivasında daha fazla ikamet
edemez olduğunuzda, dudaklarınızda yaşarsınız ve ses
bir eğlenti ve meşgaledir.
Ve çoğu konuşmanızda, düşünme kısmen
öldürülmüştür.
Zira düşünce bir sema kuşudur ki, kelimelerin
kafesinde kanatların gerçekten açabilir ama uçamaz.
İçinizde öyleleri var ki, yalnız kalma korkusu
yüzünden geveze birisini arar.
Yalnızlığın sessizliği gözlerine kendi üryan
benliklerini aşikâr eyler ve onlar kaçmaya kalkarlar.
Ve öyleleri var ki, konuşurlar ve bilmeden ve
farkına varmadan kendilerinin bile anlamadığı bir
hakikati ifşâ eylerler.
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Ve öyleleri var ki içlerinde bir hakikate
sahiptirler, ama onu kelimesiz dile getirirler.
Bu gibilerin sinesinde ruh, ahenkli bir sessizliği
mesken edinir.
Yol kenarında ya da pazar yerinde dostunuzla
karşılaştığınızda izin verin, içinizdeki ruh, dudaklarınızı
hareket ettirsin ve dilinize yol göstersin.
İzin verin; sesinizdeki ses, onun kulağının
kulağına konuşsun;
Zira onun ruhu, kalbinizin hakikatini saklar,
şarabın lezzetinin hâlâ hatırlanması gibi.
Renk unutulsa ve testi yok olsa bile.
Korkular
Ve kurtulmak istediğiniz bir korku varsa , o
korkunun merkezi sizin kalbinizdir, yoksa korkulanın
avuçları içinde değil.
Her şey varlığımızın içinde yarı kucaklanmış
olarak dolaşır durur; istenen ve korkulan, nefret edilen ve
baş tacı olan, takip ettiğiniz ve kaçmak istediğiniz…
Bunlar içinizde ışıklar ve gölgeler gibi birbirine yapışmış
çiftler halinde hareket ederler ve gölge soluklaşıp
kaybolduğunda can çekişen ışık bir başka ışığa gölge
olur. Ve sizin özgürlüğünüz, prangasından kurtulduğunda
daha büyük bir özgürlüğe pranga olur.
Köprü
Asi ırmağının denize kavuştuğu Antakya’da,
kentin bir yakasını diğerine yaklaştırmak üzere bir köprü
yapılmıştı. Köprü, Antakya katırlarının sırtında
tepelerden taşınan iri taşlarla inşa edilmişti.
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Köprü yapımı sona erdiğinde, yanı başındaki
sütunun üzerine Grek ve Arami dillerinde ‘Bu köprü,
Kral II. Antiochus'un eseridir.’ sözcükleri kazıldı. Ve
insanlar güzel Asi ırmağı üzerindeki güzel köprüden
gelip geçtiler.
Ve bir akşam, kimilerinin yarı-deli saydığı bir
delikanlı, sözcüklerin kazılı olduğu sütuna tırmanarak
harfleri kömürle kapattı ve üzerine şunları yazdı:
‘Bu köprünün taşlarını tepelerden katırlar indirdi.
Üstünden geçerken bu köprünün yapımcıları, Antakya
katırlarının sırtında yürüyorsunuz.’
Delikanlının yazdıklarını okuyanların kimi güldü
geçti, kimi şaşırdı. Kimileri de dedi, ‘Tabii, bunun kimi
yaptığını biliyoruz. Az biraz deli değil midir o?’
Ama bir katır, gülerek öbür katıra dedi ki: ‘O
taşları bizim taşıdığımızı hatırlamıyor musun? Oysa
şimdiye dek köprünün Kral Antiochus'un eseri olduğu
söyleniyordu.’
Kör
Bir Mayıs günü, Sevinç ve Hüzün bir göl
kıyısında karşılaştılar. Selamlaştılar ve durgun suların
yakınına oturarak söyleşmeye koyuldular.
Sevinç, yeryüzünün güzelliğinden, ormandaki ve
tepelerin gerisindeki yaşamın günlük coşkusundan ve tan
yerinin ve akşam üzerinin türküsünden söz etti.
Sonra sözü Hüzün aldı ve Sevinç’in tüm
söylediklerini onayladı; çünkü anın büyüsünü ve
güzelliğini bilirdi o. Ve Hüzün tarlalara ve tepelerin
ötesine serilen Mayıs’tan söz ederken kulağı
büyülüyordu.
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Sevinç ve Hüzün uzun uzadıya konuştular ve tüm
bildikleri üzerinde anlaştılar. O sırada gölün öte
kıyısından iki avcı geçti. Karşı yakaya baktıklarında biri
ötekine dedi ki: ‘Bu iki kişi kim acaba?’ Öbürü: ‘İki mi
dedin? Ben yalnızca bir kişiyi görüyorum.’
İlk avcı: ‘Ama iki kişi var orada.’
Ve ikincisi dedi ki:
‘Ben bir tane görüyorum; üstelik sudaki yansıma
da tek.’
‘Hayır iki kişiler ve durgun sudaki yansıma da iki
kişiye ait.’
‘Ben yalnızca bir görüyorum.’
‘Oysa ben öylesine duru görüyorum ki ikisini.’
Ve o gün bugündür, avcılardan biri, öbürünün çift
gördüğünü söylerken öbürü de arkadaşım biraz kör
olduğunu düşünür.
Kral
Sadık Krallığı’nın halkı krallarına karşı
ayaklanarak onun sarayını kuşatmıştı. Ve o, bir elinde
tacı, bir elinde asası, sarayının merdivenlerinden ağır ağır
indi. Görüntüsündeki görkem, kalabalığı susturmuştu ve
önlerinde durarak dedi ki: ‘Artık tebaam olmayan
dostlarım; işte tacım, işte asam, Onları sizlere
bırakıyorum. Ben de sizlerden biri olacağım. Ben
yalnızca bir insanım ve bir insan olarak, kaderimize
düşenin daha iyi olması için sizlerle birlikte
çabalayacağım. Bir krala gerek yok. O halde birlikte
tarlalara ve bağlara gidelim ve elbirliğiyle çalışalım.
Ancak tarlalardan ya da bağlardan hangisine gideceğimi
bana siz söylemelisiniz. Şimdi kral hepinizsiniz.’
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Ve halk, şaşakaldı, ve ağızlarından tek bir sözcük
çıkmadı; çünkü hoşnutsuzluklarının kaynağı olarak
gördükleri kral, şimdi tacını ve asasını onlara bırakıyor
ve içlerinden biri oluyordu.
Sonra her biri kendi yoluna gitti ve kral, bir
adamla birlikte tarlaya doğru yürüdü. Ama Sadık
Krallığı, kralsız daha iyi bir duruma gelmedi.
Hoşnutsuzluk sisi bütün ülkenin üzerine çökmüştü.
Halk pazar yerlerinde, yönetilmek istediğini,
kendilerini yönetecek bir krala gereksindiğini bağırıp
çağırıyordu. Ve yaşlılar ve gençler, bir ağızdan
haykırıyorlardı adeta;
‘Kralımızı istiyoruz!’ diye.
Ve kralı aradılar ve tarlada çalışırken buldular ve
onu tahtına götürdüler ve tacını ve asasını geri verdiler.
Ve dediler ki: ‘Şimdi bizi güçle ve adaletle yönet.’ Ve
kral dedi ki:
‘Sizi gerçekten güçle yöneteceğim; ve gökyüzü ve
yeryüzü tanrıları bana yardımcı olsunlar ki sizleri aynı
zamanda adaletle yönetebileyim.’
Ve erkeklerle kadınlar huzuruna çıkarak
kendilerine kötü davranan, serflik ettikleri bir barondan
şikayet ettiler. Ve kral baronu derhal çağırtarak dedi ki:
‘Bir adamın hayatı, Yaratıcı’nın terazisinde diğerininkine
denktir. Ve tarlalarında ve bağlarında çalışanların
yaşamlarını tartmayı bilmediğin için sürülüyorsun ve bu
krallığı sonsuza dek terk edeceksin.’
Ertesi gün, bir başka grup krala gelerek tepelerin
ötesinde oturan bir kontesin zulmünden ve onları nasıl
sefalete sürüklediğinden yakındılar. Kontes derhal saraya
getirildi; kral onu da sürgüne mahkum ederken dedi ki:
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‘Tarlalarımızı sürenler, bağlarımıza bakanlar,
onların hazırladığı ekmeği yiyen bizlerden daha soyludur.
Ve sen bunu bilemediğin içindir ki, bu toprakları terk
edeceksin ve bu krallıktan uzaklaşacaksın.’
Ardından erkekler ve kadınlar gelerek piskoposun
kendilerine taş taşıttığını ve katedral için taşları
kırdırdığını, ama karşılığında hiçbir şey vermediğini;
kendi mideleri açlıktan bomboşken piskoposun kasasının
altın ve gümüş dolu olduğunu bildiklerini anlattılar.
Ve kral piskoposu çağırdı ve piskopos geldiğinde
kral ona dedi ki: ‘Göğsünde taşıdığın haç, hayata hayat
katmak anlamına gelir. Ama sen hayattan hayat eksilttin
ve hiç bir şey vermedin. Bu yüzdendir ki bu krallığı terk
edecek ve bir daha geri dönmeyeceksin.’
Ve tam bir ay boyunca gün be gün erkeklerle
kadınlar, kendilerine yüklenen angaryaları anlatmaya
krala geldiler. Ve tam bir ay boyunca gün be gün, zalimin
biri ülkeden sürüldü.
Ve sadık halkı şaşkınlığa uğramıştı ve yürekleri
şenlenmişti. Ve günlerden bir gün yaşlılar ve gençler
geldiler, kralın yaşadığı kulenin etrafını alarak ona
seslendiler. Ve o, bir elinde asası, öbür elinde tacı,
merdivenlerden aşağıya indi.
‘Şimdi beni ne yapacaksınız? Bakın uhdeme
teslim ettiğinizi sizlere geri veriyorum.’
Ama onlar bağırıştılar, ‘Hayır, hayır, sen bizim
adil kralımızsın. Ülkeyi engereklerden temizledin;
kurtlardan etkisiz bıraktın ve biz şükranlarımızı sunmak
için geldik sana. Taç görkemiyle senin, asa zaferiyle
senin olsun.’
Ve kral dedi: ‘Ben değil, ben değil. Siz kendiniz
kralsınız. Beni güçsüz ve kötü yönetici saydığınızda, siz
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kendiniz güçsüz ve kötü yönetiliyordunuz gerçekte.
Şimdi ülke refah içinde, çünkü bu sizin elinizde. Ben
hepinizin aklındaki bir düşünceyim yalnızca ve sizin
eylemlerinizin dışında var değilim. Yönetici diye kimse
yok; yalnızca yönetilen, kendini yönetmek üzere var.
Ve kral tacı ve asasıyla kulesine döndü. Yaşlıların
ve gençlerin her biri kendi yoluna gitti, hoşnut. Ve her
biri, o günden sonra kendini bir elinde taç, öbüründe asa,
bir kral olarak gördü.
Kuma Yazmak
Bir adam, diğerine dedi: ‘Uzun zaman önce, sular
yükseldiğinde asamın ucuyla kumun üstüne bir satır
yazmıştım. İnsanlar hâlâ durup onu okurlar ve hiçbir
şeyin onu silmemesine özen gösterirler.’
Ve öbür adam dedi: ‘Bir zamanlar ben de kum
üstüne bir satır yazmıştım, ama sular alçalmıştı ve engin
denizin dalgaları onu sildi geçti. Ama söyle bana, ne
yazmıştın sen?’
Ve ilk adam yanıtladı: ‘Şunu yazdım: Ben var
olanım. Ya sen ne yazmıştın?’
Ve diğer adam dedi: ‘Şunu yazdım: Ben, bu ulu
okyanusta bir damlayım yalnızca.’
Kurbağa
Bir yaz günü bir kurbağa eşine dedi ki: ‘Korkarım
o evde yaşayan insanlar gece türkülerimizden rahatsız
oluyorlar.’
Ve eşi yanıtladı: ‘Ya onlar gün boyu
konuşmalarıyla suskunluğumuzu rahatsız etmiyorlar mı?’
Kurbağa dedi: ‘Geceleyin bazen çok fazla şarkı
söylediğimizi unutmayalım.’
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Ve eşi yanıtladı: ‘Onların da gündüzleri çok fazla
konuşup bağrıştıklarını unutmayalım.’
Kurbağa dedi: ‘O lanet vaveylasıyla tüm
mahalleyi ayağa kaldıran koca kurbağaya ne demeli?’ Ve
eşi yanıtladı: ‘Ya bu kıyılara gelip havayı gürültülü ve
uyumsuz seslerle dolduran politikacı, rahip ve bilim
adamına ne demeli?’
Ardından kurbağa dedi: ‘Pekâla, biz insanlardan
daha iyi olalım. Geceleyin susalım ve Ay uyumumuzu,
yıldızlar uyaklarımızı çağırsa da türkülerimizi
yüreklerimizde gizleyelim. En azından bir-iki, hatta üç
gece için suskun duralım.’
Ve eşi dedi: ‘Pekala, anlaştık. Cömert yüreğinin
ne getireceğini birlikte göreceğiz.’
O gece kurbağalar suskundular ve ertesi gece de
ve üçüncü gece de sustular.
Ve anlatması gariptir, göl kıyısındaki evde
yaşayan konuşkan kadın üçüncü günün sabahı kahvaltıya
indi ve kocasına bağırdı: ‘Şu üç gece gözlerime uyku
girmedi. Kurbağaların gürültüsü kulağımdayken ne güzel
uyuyordum. Ama herhalde bir şey oldu. Üç gecedir
sesleri çıkmıyor ve ben uykusuzluktan neredeyse
çıldıracağım!’
Kurbağa bunu duydu ve eşine dönüp göz kırptı:
‘Ve biz de kendi suskunluğumuzdan neredeyse
çıldıracaktık, değil mi?’
Ve eşi yanıtladı: ‘Evet, gecenin tüm sessizliği
sırtımızdaydı. Ve şimdi görebiliyorum ki, kendi
boşluklarını gürültüyle doldurması gerekenlerin rahatı
için türkülerimizi kesmenin hiç gereği yokmuş.’
Ve o gece, Ay uyumlarını ve yıldızlar uyaklarını
boşuna beklemedi.
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…
Kurbağaların sesi sığırlarınkinden daha yüksek
olabilir.
Ama kurbağalarla ne tarlayı sürebilirsin, ne üzüm
sıkma cenderesini döndürebilirsin, ne de derilerden
ayakkabı yapabilirsin.
…
Dört kurbağa, nehrin kıyısında yüzen bir kütüğün
üstüne oturmuşlardı. Kütük birden akıntıya kapıldı ve
yavaşça nehrin aşağısına doğru sürüklenmeye başladı.
Kurbağalar memnundular ve meraklanmışlardı, çünkü
daha önce hiç gemi yolculuğu yapmamışlardı.
Bir süre sonra birinci kurbağa konuştu ve dedi ki,
‘Bu gerçekten harika bir kütük. Sanki canlıymış gibi
hareket ediyor. Daha önce hiç böyle kütük
görülmemiştir.’
Sonra ikinci kurbağa konuştu ve dedi ki, ‘Hayır
dostum, kütük, diğer kütükler gibi ve hareket etmiyor.
Hareket eden nehir; nehir denize doğru koşuyor ve bizi
de kütükle birlikte sürüklüyor.’
Ve üçüncü kurbağa konuşup dedi ki, ‘Ne kütük,
ne de nehir hareket ediyor. Hareket eden bizim
düşüncelerimiz. Çünkü düşünce olmadan hiçbir şey
hareket etmez.’
Ve üç kurbağa aslında neyin hareket ettiği
konusunda çekişmeye başladılar. Kavga giderek
hararetlendi ve gürültü arttı, ama bir türlü anlaşmaya
varamadılar.
Bunun üzerine o zamana kadar sessiz kalıp
dikkatle dinleyen dördüncü kurbağaya döndüler ve onun
fikrini sordular. Ve dördüncü kurbağa dedi ki, ‘Her
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biriniz haklısınız ve hiçbiriniz hatalı değilsiniz. Kütük, su
ve düşüncelerimiz, hepsi hareket ediyor.’
Ve üç kurbağa çok sinirlendi; çünkü hiçbiri
kendisinin tamamen haklı ve diğer ikisinin tamamen
haksız olduğu fikrinden vazgeçmeye yanaşmıyordu.
Sonra garip bir şey oldu. Üç kurbağa birleşip
dördüncü kurbağayı kütüğün üstünden nehre ittiler.
Kutlu Dağ
Kutlu Dağ’ı duymuşsundur. Dünyadaki en yüksek
dağdır.
Doruğuna varsaydın, sende tek bir arzu kalırdı;
aşağıya inip en derin vadide oturanlarla beraber olmak.
Ona bu yüzden Kutlu Dağ denmiştir.
Kutsal Kent
Kutsal Kent’e giden yolda bir başka hacıya
rastladım ve ona sordum: ‘Kutsal Kent’e giden yol mu bu
gerçekten?’
Bana cevap verdi: ‘Hadi beni izle, bir gün bir
gece içinde Kutsal Kent’e varacaksın.’
Hiç düşünmeksizin onun peşine takıldım.
Gecelerce yürüdük. Ama bir türlü varamadık Kutsal
Kent’e.
Bana kızdığını fark ettiğimde öyle şaşırdım ki,
çünkü yanlış yola beni götüren kendisiydi.

Lanet
Yaşlı bir deniz adamı bir keresinde bana dedi ki:
‘Otuz yıl önce, kızım bir denizciye kaçtı. Ve her
ikisini de yürekten lanetledim; çünkü kızım, yeryüzünde
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tek sevdiğim varlıktı. Bundan kısa süre sonra genç
denizci gemisiyle birlikte denizin dibini boyladı ve
onunla birlikte sevgili kızımı da yitirdim. Şimdi karşında
bir delikanlı ve bir genç kızın katili duruyor. Onları yok
eden benim lanetim oldu. Ve şimdi mezara uzanan
yolumun üstünde Tanrı’nın bağışlamasını arıyorum.’
Yaşlı adamın sözleri bunlardı. Ama sözcüklerinde
yüksekten atan bir tını vardı ki, lanetinin gücüyle hâlâ
övünür gibiydi.
Melekler ve Şeytanlar
Melekler ve şeytanlar sık sık beni ziyaret eder.
Ama her seferinde onlardan kurtulurum.
Ziyaretçi bir melekse eğer, eski bir dua okurum,
sıkılıp evimi terk eder.
Bir şeytansa gelen, eski bir günah işlerim,
yanımdan geçip gider.
…
Bir akşam vakti iki melek kentin kapısında
karşılaştılar ve selamlaşıp konuşmaya koyuldular.
Meleklerden biri sordu: ‘Bugünlerde ne
yapıyorsun; sana ne görev verildi?’
Ve diğeri yanıtladı: ‘Aşağı vadide yaşayan
düşkün ve aşağılık bir adamın koruyucusu olma görevi
verildi bana. Seni temin ederim, çok zorlu bir görev bu
ve aynı ölçüde de hassas. Çok çalışmamı gerektiriyor.’
Meleklerden ilki dedi ki: ‘Ama bu kolay bir
görev. Çok günahkâr tanıdım; çoğunun koruyuculuğunu
yaptım. Ama şimdilerde, ötede bir kulübede yaşayan bir
kutlu kişinin koruyuculuğunu yapıyorum. Ve seni temin
ederim, bu son derece zor ve aynı ölçüde de hassas bir
görev.’
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Öbür melek dedi ki: ‘Bu yalnızca bir iddia. Bir
kutlu kişinin koruyuculuğu nasıl olur da bir günahkârın
koruyuculuğundan daha zor olur?’
Ve meleklerden ilki yanıtladı: ‘Bana iddiacı
demek ne kabalık! Ben yalnızca doğruyu söyledim.
Bence iddiacı olan sensin!’
Ve iki melek önce ağız dalaşı, ardından da kanat
ve yumruklarıyla birbirlerine girdiler.
Kavgaları devam ederken baş melek yetişti. Ve
onları birbirinden ayırıp dedi ki: ‘Niye kavga
ediyorsunuz? Olan biten nedir? Koruyucu meleklerin
kent kapısında kavgaya tutuşmalarının ne denli yakışıksız
bir davranış olduğunu bilmiyor musunuz? Söyleyin bana,
nedir anlaşmazlığınız?’
Ve her iki melek de bir ağızdan söze başladı; her
ikisi de kendi görevinin daha zor ve takdire değer
olduğunu öne sürüyordu.
Baş melek başını salladı ve derin bir düşünceye
daldı.
Ardından dedi ki: ‘Dostlarım, hanginizin daha
fazla şeref ve karşılık hak ettiğini şimdi söyleyemem.
Ama bana yetki verildiği için, madem ikiniz de öbürünün
görevinin daha kolay olduğunu iddia ediyorsunuz, huzur
ve daha iyi koruyuculuk sağlayabilmek için her birinize
diğerinin görevini veriyorum. Şimdi gidin ve yeni
işinizde mutlu olun.’
Buyruğu alan melekler yollarına devam ettiler.
Ama her biri geriye, baş meleğe daha büyük bir öfkeyle
bakıyordu. Ve her biri yüreğinden şunu geçiriyordu: ‘Ah,
bu baş melekler! Hayatı her geçen gün biz meleklere
daha güç kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar.’
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Ama baş melek bulunduğu yerde durdu ve bir kez
daha düşüncelere daldı. Ve yüreğinden geçirdi:
‘Koruyucu meleklerimize dikkat etmeli, onları da
kollamalıyız.’
…
Dün gece yeni bir zevk keşfettim ve onu ilk defa
denerken evime aceleyle bir melekle bir şeytan geldi.
Beni kapıda yakaladılar ve yeni zevkim hakkında
çekişmeye başladılar; birisi haykırıyordu, ‘Bu bir
günah!’, diğeri, ‘Bu bir lütuf!’
Misafir
Misafirler olmasa, evler mezarlara dönerdi.
…
Misafirperver bir kurt, zavallı bir kuzuya dedi ki,
‘Ziyaretinizle evimizi şereflendirmek istemez misiniz?’
Ve kuzu şöyle yanıt verdi, ‘Eğer eviniz midenizde
olmasaydı, sizi ziyaretten büyük onur duyardık!’
…
Konuğumu eşikte durdurup dedim ki, ‘Lütfen
ayağını içeri girerken silme, dışarı çıkarken silersin.’
…
Onlar, bizim önümüze altın ve gümüşten oluşan
zenginliklerini sererler, bizse onların önüne kalplerimizi
ve ruhlarımızı sereriz. Buna rağmen onlar, hâlâ
kendilerini ev sahibi, bizi ise misafir sayarlar.

Mutluluk
Bana mutluluktan söz etme; anısı beni mutsuz
ediyor. Bana huzurdan söz etme; gölgesi beni
korkutuyor; ama ben bana, sana, Cennet' in kalbimin
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külleri içinde yaktığı mübarek feneri göstereceğim; seni
bir annenin yegane bir çocuğunu sevdiği gibi sevdiğimi
biliyorsun. Aşk, seni kendimden dahi korumayı öğretti
bana. Beni, seninle birlikte uzak diyarlara gitmekten
alıkoyan şey, ateşle temizlenmiş o aşktır. Aşk, senin
özgürce ve erdemli bir şekilde yaşamana imkan vermek
için içimdeki arzuyu öldürüyor. Sınırlı aşk, sevdiğini
sahiplenmek, sınırsız aşk ise sadece kendini ister.
Gençliğin saflığı ve uyanışı arasına düşen aşk kendini
sahiplenme ile tatmin eder ve sarılmalarla büyür. Ama
gök kubbenin kucağında doğan ve gecenin sırlarıyla inen
aşk, edebiyat ve ölümsüzlükten başka hiçbir şeyle
huzurlu olamaz; İlahi varlık dışında hiçbir şeyin önünde
hürmetle eğilemez.
Münzevi
İki adam vadide yürürken, biri parmağıyla dağ
yamacını gösterdi ve dedi ki: ‘Bu inzivahaneyi görüyor
musun? Orada, dünyayı uzun zaman önce boşlamış bir
adam yaşıyor. Yalnızca Allah’ı arıyor o; bu dünyaya ait
hiç bir şeyin peşinde değil.’
Öbür adam cevapladı: ‘İnzivahanesini ve
yalnızlığını terk edip sevincimizi ve kederimizi
paylaşmak, düğünlerde oyuncularımızla dans edip
ölülerimizin tabutları peşinde ağlayanlarımızla ağlamak
için dünyamıza dönmedikçe, Allah’ı bulamayacaktır o.’
Öbür adamın yüreği ikna olmuştu; ama yine de
şöyle konuştu:
‘Söylediklerinin tümüne katılıyorum; ama
münzevinin iyi bir adam olduğuna inanıyorum. Ve
olamaz mı ki, iyi bir insan yokluğuyla, pek çok insanın
görünürdeki iyiliğinden daha fazla yararlık göstersin?’
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…
Aranızdan bazıları, benim dünyadan elini eteğini
çekmiş biri olduğumu ve kendi yalnızlığımı içerek sarhoş
olduğumu sanmıştır. Benim için, ‘Ormanın ağaçlarıyla
söyleşilerde bulunuyor ama insanlara aldırdığı yok.
Dağların tepesine çıkıp oturuyor ve kentimize yukarıdan
bakıyor.’ demişsinizdir. Tepelere tırmandığım ve uzak
yerlerde dolaştığım gerçektir. Ama yüce bir tepeden ya
da uzakça bir mesafeden bakmasam sizleri görebilir
miydim? Bir kimse uzaklarda olmadıkça, gerçekten
yakında olabilir mi?
Aranızdan bazıları da bana, söz söylemeksizin
sesleniyorlardı: ‘Ey erişilmez yükseltilere vurgun
yabancı, niçin kartalların yuvalarını kurdukları yerlerde
oturur durursun? Niçin, Ulaşılmaz’ı ararsın? Hangi
fırtınaları ağına düşürecek, gökyüzünün hangi yararsız
kuşlarını avlayacaksın ki? Aramıza gel ve bizlerden biri
ol. Tepelerden in, ekmeğimizle açlığını, şarabımızla
susuzluğunu gider.’ Yapayalnız ruhlarından geçenler
bunlardı. Oysa yalnızlıkları daha derince olabilseydi,
sizlerin mutluluk ve acılarınızı aramakta olduğumu
sezebilirlerdi.
Ve ben, yalnızca, sizlerin göklerde dolaşan
büyücek benliklerinizi avlayabilmişim.
…
Ben insanları, ahlakım ahlâklarına uymadığı için,
düşlerim düşleriyle örtüşmediği için terk ettim. Ben
insanları terk ettim, çünkü kendimi sola dönen dolapların
arasında sağa dönen bir dolap olarak bulmuştum.
…
Yalnızlığı ve bir başınalığı istedim. Çünkü
medeniyet diye isimlendirilen bu büyük, iri yapıdan
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usandım, ki bu hassasça inşa edilmiş ve planlanmış bina,
insan kafataslarından bir tepe üzerinde kuruludur.
Yalnızlığı istedim, çünkü yalnızlık bende ruhun,
düşüncenin, kalbin ve bedenin hayatıdır.
Müzik
Yüreğimin sevdiceğiyle oturdum yan yana ve
onun sözlerini dinledim. Evrenin bir düş, bedenin de
daracık bir hapishane gibi göründüğü sonu belirsiz
mekânlar içinde gezindi ruhum.
Doldu yüreğime sevdiğimin büyülü sesi. Ah
dostlar, müzik budur işte. Çünkü ben; onu sevdiğimin iç
çekişlerimden ve dudaklarından belli belirsiz dökülen
sözcüklerden bildim.
Sevdiğimin yüreğini gördüm, duyuşumun
bakışlarıyla.
Dostlarım; müzik ruhların dilidir. Onun nağmesi,
sazın tellerini sevgiyle titreten tatlı melteme benzer.
Müziğin zarif parmakları duygularımızın kapısını
çaldığında, geçmişin derinliklerine gömülüp kalmış olan
anılar uyanır. Müziğin gamla yüklü olanı yaslı ve sakin
olanı da mutlu anıları getirir bize. Tellerden çıkan ses,
sevdiğimiz birinin ayrılışında ağlatır bizi ya da
gülümsetir, Yaratıcı’nın bağışladığı huzurdan ötürü.
Müziğin ruhu Can’dan, zihni Yürek’tendir.
Yaratıcı, insanı yarattığında ona tüm dillerden
farklı bir dil olan müziği verdi. İlk insan yabanıl çevresi
içinde söyledi onun görkemini ve o hükümdarların
yüreğini oynatıp tahtlarından etti onları.
Ruhlarımız,
yazgının
sert
rüzgarlarının
merhametindeki çiçekler gibidirler. Sabah melteminde
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titreşir ve gök yüzünden dökülen kırağının altında
boyunlarını eğerler.
Kuşların cıvıltısı, insanoğlunu uykusundan
uyandırır ve onu, kuşların cıvıltısını yaratmış olan
Sonsuz Zekâ’nın görkemi için söylenen kutsal şarkılara
katılmaya çağırır.
Bu tür müzik, kendi kendimize kadim kitaplarda
yer alan sırların anlamlarını sormaya iter bizi.
Kuşlar cıvıldadıkça acaba tarlalardaki çiçeklere
mi
seslenmektedirler?
Yoksa
ağaçlarla
mı
konuşmaktadırlar? Yoksa derelerin mırıltısını mı
yansıtmaktadırlar? Çünkü insanoğlu, kendi anlayışı ile
kuşların ne söylediklerini, derelerin ne mırıldandıklarını
ve dalgaların kıyıya usul usul çarparken ne demek
istediklerini bilemez.
İnsanoğlu, kendi anlayışıyla yağmurun, ağacın
yapraklarına ya da pencerenin kenarlarına düştüğünde ne
dediğini anlayamaz. Bilemez meltemin tarlalardaki
çiçeklere ne dediğini.
Ama insanoğlunun yüreği, kendi duyguları
üstünde oynaşan bu seslerin anlamını duyar ve içinde
saklar. Sonsuz Zekâ, çoğu kez gizemli bir dille konuşur
ona. Ruh ve doğa kendi aralarında bu söyleşiyi
sürdürürken insanoğlu dikilip kalmıştır; şaşkın ve suskun,
bir kenarda.
Ama insanoğlu bu sesleri hiç mi duymamış ya da
ağlamamıştır? Onun döktüğü gözyaşları eğer bir anlayış
değilse nedir?
Ey müzik,
İçimizin derinliklerinde yüreklerimizi ve
Canlarımızı gizleriz.
Sensin öğreten bize
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Kulaklarımızla görmeyi
Ve yüreklerimizle işitmeyi.

Nar
Bir zamanlar, bir narın tam ortasında yaşardım.
Bir nar tanesinin içindeki çekirdek dedi ki: ‘Bir gün ağaç
olacağım ve rüzgar dallarımda şarkı söyleyecek, gün ışığı
yapraklarımda dans edecek, mevsimler boyu güçlü ve
güzel kalacağım.’
Ardından başka bir tanesi konuştu: ‘Senin kadar
gençken, ben de öyle sanırdım. Ama artık boyumun
ölçüsünü aldım, gördüm ki umutlar boşuna.’
Bir üçüncüsü dile geldi: ‘Bence içimizde öyle
parlak gelecek vaad eden hiç bir şey yok.’
Dördüncüsü dedi ki: ‘Ama daha güzel bir gelecek
yoksa hayat manasız bir şaka olur.’
Sonra beşinci: ‘Ne olacağımızı tartışmanın ne
manası var? Ne olduğumuzu bilmiyoruz ki.’
Cevap altıncıdan geldi: ‘Ne olursak olalım, var
olmaya devam edeceğiz.’
Yedinci konuştu: ‘Ne olacağımızı çok açık
görebiliyorum. Ama sözlere dökemiyorum.’
Ardından sekizinci konuştu, sonra dokuzuncu,
sonra onuncu, derken hepsi birden; sonra gürültüden hiç
bir şey duyulmaz oldu.
İşte o gün bir ayvanın ortasına taşındım, orada
çok az çekirdek vardı, hem de suskundu hepsi.
…
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Bir zamanlar bahçesinde bir çok nar ağacı dikili
bir adam vardı. Ve güzler boyunca narlarını gümüş
tepsiler içinde kapısının önüne koyar ve yanlarına, üstüne
kendi eliyle ‘Bir tane alın, ücretsizdir’ yazdığı etiketler
yerleştirirdi. Ama insanlar gelip geçer ve meyvelere
kimse dokunmazdı. Derken adam uzun uzun düşündü ve
bir güz, narları gümüş tepsiler üzerine yerleştirip evinin
dışına koymadı; ama kapısına üstünde iri harflerle şunlar
yazılı olan bir duyuru astı: ‘Burada ülkenin en iyi narları
bulunmaktadır; onları bütün narlardan daha fazla gümüşe
satıyoruz?’
Ve mahallenin tüm erkekleri ve kadınları narları
satın almak için kapıya hücum etmeye başladılar.
Neşe ve Keder
Neşeniz, maskelenmemiş kederinizdir.
Ve içinde kahkahanızın yükseldiği kuyunun ta
kendisidir, çoğu zaman gözyaşlarınızla doldurulmuş olan.
Ve başka nasıl olabilir ki?
Keder, varlığınızı ne kadar derin deşerse o kadar
çok neşe sarmalarsınız.
Ve ruhunuzu sakinleştiren ud, bıçaklarla oyulan
ağacın ta kendisi değil mi?
Pür neşe olduğunuzda kalbinize derinlemesine
bakın ve yalnızca şunu bulacaksınız ki , daha önce size
keder veren, şimdi size neşe bahşediyor.
Kederli olduğunuzda kalbinize tekrar bakın ve
göreceksiniz ki, hakikaten daha önce sizin mutluluğunuz
olan şey uğruna şimdi gözyaşı döküyorsunuz.
Bazılarınız, ‘Neşe kederden büyüktür’ der ve
diğerleri ‘Yoo, keder daha büyüktür’ der.
Fakat ben size derim, onlar ayrılamazlar.
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Birlikte gelir onlar ve biri sizinle sofranıza tek
başına oturduğunda hatırda tutun ki, diğeri yatağınızda
uyuklamakta.
Aslında sizler terazi misali, kederiniz ile neşeniz
arasına asılısınızdır.
Yalnızca boş olduğunuzda durgun ve dengede
olursunuz.
Hazinedar, altın ve gümüşünü tartmak için sizi
kaldırdığında neşeniz ya da kederiniz muhakkak yükselir
ya da alçalır.
Niçin Buradayım?
Yitik ruhların Tanrı’sı, tanrılar arasında en yitik
olan sen, işit beni.
Bizi, deli ve dolanan ruhları koruyan nazik kader;
işit beni.
En kusurlu olan ben, kusursuz bir ırkın arasında
oturuyorum.
Bir insanlık karmaşası, karışık maddeler bulutu
olan ben, sonlanmış dünyaların, tamamlanmış yasaların
ve saf emrin, düşünceleri sınıflandırılmış, düşleri
düzenlenmiş ve görüşleri kaydedilmiş insanların arasında
dolanıyorum.
Onların erdemleri, ey Tanrı, ölçülü, onların
günahları biçilidir ve ne günahın ne de erdemin bulanık
alacakaranlığında geçen sayısız şeyler kaydedilip
listelenmiştir.
Burada günler ve geceler mevsimlere bölünür ve
suçsuz doğruluğun kurallarıyla yönetilir.
Yemek, içmek, uyumak, çıplaklığını örtmek ve
sonra yorulmak zamana bağlıdır.
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Çalışmak, oynamak, şarkı söylemek, dans etmek
ve sonra düşünmeyi ve hissetmeyi kesmek belli yıldızlar
öteki ufka geçtiğinde yapılır.
Gülümseyerek bir komşuyu soymak, elin zarif bir
hareketiyle armağanlar bahşetmek, ileri görüşlülükle
ibadet etmek, bir sözle bir ruhu yıkmak, bir nefesle bir
bedeni yakmak ve sonra ellerini yıkamak, günün işleri
bitince.
Verilmiş bir emre göre sevmek, önyargılı bir
şekilde eğlenmek, tanrılara söylendiği şekilde tapınmak,
ustalıkla dalavere yapmak ve hafıza ölmüşçesine hepsini
unutmak.
Bir dürtüyle hayal kurmak, saygıyla düşünmek,
tatlılıkla mutlu olmak, soylu bir şekilde acıya katlanmak
ve sonra, yarın tekrar doldurabilsin diye bardağı
boşaltmak.
Bütün bu şeyler, ey Tanrı, ileri görüşlülükle
düşünülür, kararlılıkla doğurulur, doğrulukla büyütülür,
kurallarla yönetilir nedenlerle yönlendirilir ve belirlenmiş
bir yöntemle öldürülüp gömülür. Ve onların insanların
ruhlarında yattıkları sessiz mezarları bile işaretli ve
numaralıdır.
Bu kusursuz bir dünya, tam üstünlük dünyası,
büyük mucizeler dünyası, Tanrı’nın bahçesindeki en
olgun meyve, evrenin usta işi düşüncesi!
Fakat ben niçin buradayım, ey Tanrı?
Tamamlanmamış bir tutkunun yeşil tohumu ve ne
doğuyu ne batıyı arayan deli fırtına ve yanmış bir
gezegenin şaşkın bir parçası olan ben?
Cevap ver bana, tanrılar arasında yitmiş, yitik
ruhların Tanrı’sı, ben niçin buradayım?
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Nil ve Mısır
Mısır toprağında uzun süre sessiz ve
mevsimlerden habersiz uyudum.
Sonra beni Güneş doğurdu. Ve ayakta dikildim
bir süre, günlerle birlikte şarkı söyleyip gecelerde düş
kurarak Nil kıyısı boyunca yürüdüm.
Şimdi bin ayakla üzerimde dolaşıyor Güneş; beni
Mısır toprağında yeniden uyutmak için.
Ama şu mucizeye, gizeme bak.
Beni derleyip toplayan, Güneş’in kendisi olduğu
halde, dağıtmaya güç yetiremiyor.
Bu yüzden, sağlam adımlarla hâlâ dimdik
yürüyorum Nil kıyısında.
Nirvana
Evet, bir Nirvana var…
O, koyunlarını yeşil bir otlağa yaymanda,
çocuğunu uyutmanda ve şiirinin son dizesini
yazmandadır.
…
Kişinin hayal gücüyle düşlerinin gerçekleşmesi
arasındaki mesafe, yalnızca onun yoğun isteğiyle
aşılabilir. Neşeli yüreklerle birlikte neşeli şarkılar
söyleyen kederli bir kalp ne kadar yücedir.
…
Toprağın neresini kazarsan kaz, bir define
bulacaksın. Ancak bir çiftçinin inancıyla kazmalısın.
Okyanus
Oysa siz bir okyanusa benzersiniz. Gerçi, ağır
yüklü gemiler, kıyılarınıza vuran denizin yükselmesini
bekliyorlar, ama tıpkı okyanus gibi, sizler de sularınızın
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yükselip alçalmasını çabuklaştıramazsınız. Sizler,
mevsimlere de benzersiniz. Gerçi mevsiminiz kışa erdi
mi baharınızı yadsırsınız. Ama içinizde uyuklayan bahar,
bu
sözlerinizden
dolayı
size
gücenmeyip
gülümsemektedir uykusu sırasında. Sizlere bu sözleri
söyleyişimin nedeni, birbirinize, ‘Bizi ne iyi övdü.
Demek içimizdeki iyiden başka bir şeyi görememiş.’
demeniz için değildir. Ben sizlere, yalnızca
düşüncelerinizde bildiklerinizi söyledim. Zaten bilgi
sözcüğü, sözcüksüz bilginin gölgesinden başka nedir ki?
Sizlerin düşünceleri ve benim sözcüklerim, bizlerin
geçmişlerini ve yeryüzünün, ne bizleri ne de kendini
tanımadığı o kadim günlerin ve yeryüzünün kargaşalıktan
altüst olduğu gecelerin belgelerini saklayan mühürlenmiş
bir anının dalgalarıdır.
Olgunluk
Kardeşim!
Bana bir insanın ne zaman olgunlaşacağını
soruyorsun.
Dinle cevabımı!
İnsan kendini ucu bucağı olmayan bir boşluk,
kıyısı olmayan bir deniz, sürekli kıvılcımlar çıkararak
yanan ateş, sonsuza dek parlayan nur, estiğinde yada
dindiğinde bir rüzgar, şimşekler çaktıran, gök gürültüsü
çıkaran ve yağmurlar yağdıran bulutlar, tatlı melodiler
mırıldanan ya da çağıldayan dereler, ilkbaharda çiçek
açan ve sonbaharda yapraklarını döken ağaçlar, yüce
dağlar ve engin ovalar, verimlilikte ve kıtlıkta tarlalar
gibi hissettiği zaman olgunluğa doğru yürür...
İnsan bütün bu duyguları hissettiği zaman,
olgunluk yolunda yolu yarılamış olur.
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Varlığının farkındaysa ve yolun sonuna ulaşmak
istiyorsa yapması gereken, kendisini annesine dayanan
bir çocuk, ailesinden sorumlu bir ihtiyar, düşleri ve aşkı
arasında kaybolmuş bir genç, geçmişiyle geleceğinin
birbiriyle mücadele ettiği bir orta yaş insanı,
mabedindeki bir abid, zindandaki bir mahkum, kitapları
ve kağıtları arasındaki bir alim, gündüzünün ve gecesinin
karanlığı arasındaki bir cahil, imanının çiçekleri ve
şehvetinin dikenleri arasındaki bir rahibe, zayıflığının azı
dişleri ve ihtiyaçlarının pençeleri arasındaki bir fahişe,
acılarıyla teslimiyeti arasında bir fakir, açgözlülüğüyle
sağduyusu arasındaki bir zengin, akşamın sisleriyle
seherin ışıkları arasındaki bir şair gibi hissetmektir...
İnsan eğer bütün bu işleri dener ve öğrenirse
olgunluğa ulaşır.
Ve Allah'ın gölgelerinden bir gölge olur...

Ot
Ot, bir güz yaprağına dedi ki, ‘Düşerken çok ses
çıkarıyorsun! Kış düşlerimin hepsi uçup gidiyor.’
Yaprak kızgınlıkla, ‘Soysuz ve barksız yaratık!
Şarkısız, huysuz şey! Sen yükseklere ulaşamazsın ve
şarkı da söyleyemezsin.’
Sonra güz yaprağı toprağa uzandı ve uykuya
daldı. Ve bahar geldiği zaman tekrar uyandı ve artık bir
ottu.
Ve sonbahar geldiğinde ve kış uykusu
bastırdığında ve üzerine havadan yapraklar düşmeye
başladığında kendi kendine mırıldandı, ‘Ah bu güz
yaprakları! Ne kadar çok gürültü yapıyorlar! Bütün kış
düşlerim uçup gidiyor.’
148

Ozan
Bir bağ,
Bu dünya ile sonraki arasında;
Susayanlar için, bir tatlı su havuzu;
Bir dikili ağaç
Güzellik ırmağının kıyısında
Dileyen aç kalplere olgun meyveler sunan.
Umutla şakıyan bir kuş,
Konuşmanın dallarında,
Bedenleri duyarlılıkla dolduran,
Ezgiler söyleyerek.
Yükselip cennetleri dolduran,
Bir beyaz bulut gökyüzünde,
Ve sonra cömertlik saçan,
Hayat’ın kırlarındaki çiçeklere.
Tek başına,
Basitliği giyinmiş,
Ve duyarlılıkla beslenmiş,
Doğa’nın
koynuna
oturmuş,
öğrenirken,
Ve ruhun inişini beklerken,
Gecenin sessizliğine uyanmış.

yaratmayı

Duygu bahçesine gönlünün tohumlarını ekmiş bir
çiftçi;
İnsanlar götürür ürününü,
Toplanacağı ambara,
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Ozan’dır o, insanların o yaşarken kulak
vermedikleri,
Ve ayrılınca dünyadan, kendi cennetine
gideceğini bildikleri.
İnsanların küçük bir gülüşü bile sakındığı şeyleri
arayan O’dur;
Onun nefesleri yükselip, güzelliğin canlı hayaliyle
gök kubbeyi doldurur.
Oysa insanlar, ondan yiyeceği ve sığınağı sakınır.
Ne zamana kadar, ey insan,
Ey varlık, ne zamana kadar,
Onur evleri kuracaksın onlara,
Kanla yoğrulmuş topraktan,
Ve sana barış ve rahatlık sunanlardan
kaçınacaksın?
Ne zamana kadar öldürmeyi öveceksin,
Ve baskı boyunduruğu altında boyun eğenleri?
Ve unutacak mısın, günlerin görkemini görmen
için,
Karanlığa ışık saçanları?
Onlar ki sırlar içinde yaşarlar,
Senin erişemeyeceğin o mutluluk ve keyfiyle.
Ve siz ey ozanlar
Bu hayatın hayatları;
Fethettiğiniz yılları,
İnsanların zalimliğine karşın,
Ve bir defne dalı kazandınız,
Aldatmanız dikenlerinden,
Siz, gönüllerin üstünde bağımsızsınız,
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Ve sonsuz olacak sizin krallığınız…
Öğretmek
Hiç kimse size hiçbir şeyi aşikâr eyleyemez;
bilginizin şafak sökümünden hâlâ yarı uykulu yatmakta
olandan başka.
Mabedin gölgesinde, şakirtleri arasında yürüyen
üstat bilgeliğinden değil, fakat daha ziyade inancından ve
muhabbetinden verir.
Eğer o gerçekten bilge ise, kendi bilgeliğinizi
evine girmeye davet etmez, fakat daha ziyade kendi
zihninizin eşiğine kadar size rehberlik eder.
Astronom, size uzayla ilgili telakkisine dair
konuşabilir; ama kendi telakkisini size veremez.
Bestekâr, kâinatta var olan âhenge dair size
methiye dizebilir; ama size ahenge dikkat kesilen kulağı
veremez, ne de onu aksettiren sesi.
Ve sayılar ilminde mahir olan kimse, ölçü ve tartı
yörelerinden bahsedebilir; ama sizi oraya iletemez.
Zira bir insanın basireti, kendi kanatlarını başka
bir insana ödünç vermez.
Ve nasıl her biriniz Allah’ın ilminde yapayalnız
duruyorsunuz, aynı şekilde her biriniz, kendisinin Allah
tasavvurunda ve dünya telakkisinde de yapayalnız olmak
zorunda.
Ölüm
Siz ölümün sırrına vakıf olmak istersiniz.
Fakat onu nasıl bulacaksınız, onu hayatın
kalbinde aramadıkça?
Gece mahpusu, gözleri güne kör baykuş, ışığın
esrar perdesini kaldıramaz.
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Eğer gerçekten ölümün ruhuna nazar eylemek
istiyorsanız, kalbinizi hayatın gövdesine ardına kadar
açın.
Zira hayat ve ölüm birdir, tıpkı ırmak ve denizin
bir olması gibi.
Umutlarınızın ve arzularınızın derinliğinde yatar
öteye dair sessiz bilginiz;
Ve kar altında düş kuran tohumlar misali, baharı
düşler kalbiniz.
Güvenin düşlere, zira onlarda gizlidir ebediyete
açılan kapı.
Ölüm korkunuz; kendisine şeref payesi vermek
üzere elini uzatan hükümdarın huzurunda duran çobanın
titreyişinden başka bir şey değildir.
Titremesi altında çoban bahtiyar değil midir,
hükümdarın nişanını takınacağı için?
Yine de dikkatini daha ziyade titreyişine vermiş
değil mi?
Zira ölmek, rüzgârda üryan durmak ve eriyip
Güneş’e karışmaktan gayrı nedir ki?
Ve soluğun kesilmesi, yükselebilsin ve
yayılabilsin ve kayıtlanamaz Allah’ı arayabilsin diye
soluğu hırçın med-cezirlerinden azat etmekten gayrı
nedir ki?
Yalnızca sessizlik ırmağından içtiğiniz vakit,
gerçekten terennüm edeceksiniz.
Ve dağın zirvesine tırmandığınız vakit, işte o
zaman tırmanmaya başlayacaksınız.
Ve arz, azalarınıza sahip olacağı vakit, işte o
zaman hakikaten raks edeceksiniz.
…
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Ölüm ihtiyara bebekten daha yakın değildir, hayat
da öyle.
…
Samimi olmak istiyorsan, güzellikte samimi ol,
yoksa sus. Çünkü yakınlarımızda ölmek üzere olan bir
adam var.
…
İnsanların cenaze töreni, belki de meleklerin
düğünüdür.
…
Unutulmuş bir gerçek ölebilir. Ama cenaze
masrafları ve kabrinin inşası için yedi bir gerçeği vasiyet
olarak bırakır.
…
Bir kadın dedi ki: ‘Savaş nasıl kutsal olmaz,
benim oğlum bir savaşta öldü?’
Ben hayata: ‘Ölümün sesini duymak isterdim.’
dedim.
Ve hayat sesini biraz yükseltip bana: ‘İşte
duyuyorsun ya.’ dedi.
…
Cennet, bu koyunu yağla doldurur ve ben onu
pişirir, penceremin önüne koyarım gecenin yolcuları için.
Bütün bunları yaparım, çünkü bunlarla yaşarım ben ve
günler yasaktır bana, gece kalır elimde, ölümü ararım,
çünkü ölüm daha uygundur bana kendi ulusundan
dışlanan bir peygamberden ve kendi toprağından sürülen
bir ozandan. İnsanlık fırtınalarla çalkalanır ve ben
sessizlikte iç çekerim. Çünkü bilirim ki, fırtınanın öfkesi
geçicidir ve Zaman’ın uçurumlarında yutulur; oysa
Tanrı’nın sabrıyla dayanır bir iç çekiş…
…
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Bırakın uyuyayım; benliğim sevgiden sarhoş
oldu.
Bırakın uyuyayım; ruhum günlere ve gecelere
doydu. Yatağımın çevresine mumları tutuşturun,
buhurdanları yakın, cesedimin üzerine gül ve nergis
yaprakları saçın, saçlarımı misk ile boyayın, ayağıma
güzel kokular dökün, sonra da bakın ve ölümün elinin
alnıma yazdıklarını okuyun... Çocukları yaklaştırın
yatağıma ve bırakın taze, gül parmaklarıyla dokunsunlar
boynuma!
İhtiyarları yaklaştırın, solgun kurumuş elleriyle
kutsasınlar alnımı. Yaşamın kızlarını bırakın yaklaşsınlar
ve gözlerimdeki Allah’ın hayaline baksınlar, nefesimle
birlikte sıklaşan sonsuzluk melodisinin sesini duysunlar...
Bu keten örtüyü soyun cesedimden, beni fulya ve zambak
yapraklarıyla kefenleyin. Fildişi tabuttan kalıntılarımı
çıkarın ve onları portakal ve limon çiçeklerinden yapma
yastıkların üzerine uzatın.
Ey anamın oğulları, sakın bana ağıt yakmayın!
Benim için gençlik ve güzellik şarkıları söyleyin.
Ey tarla kızları, sakın bana gözyaşı dökmeyin, hasat ve
şıra günlerinin şiirlerini mırıldanın yeter!
Özgürlük
Şehrin kapısında ve ocak başlarınızda gördüm
kendinize secde ettiğinizi ve kendi özgürlüğünüze
tapındığınızı…
Tıpkı bir zorbanın önünde kendilerini zelil kılan
ve kendilerini katlederken ona şükreden köleler gibi.
Evet, mabedi korusunda ve hisarın gölgesinde
gördüm aranızdaki en özgürlerin kendi özgürlüklerini bir
boyunduruk ve kelepçe gibi takındığını.
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Ve yüreğim içime kanadı; zira sizler, özgürlük
arayışı tutkusu sizin için bir koşum hâline geldiğinizde ve
özgürlükten bir hedef ve tatmin olarak bahsetmeye son
verdiğinizde ancak özgür olabilirsiniz.
Gündüzleriniz endişeyle dolu ve gecelerin de
ihtiyaç ve gamla yüklü olduğunda siz gerçekten özgür
olursunuz,
Fakat daha ziyade bu şeyler hayatınızı
çevrelediğinde ve yine de siz onların üzerine üryan
(çıplak) ve serazat ( tasasız) yükseldiğinizde.
Ve idrakinizin şafağında öğle saatlerinize
vurduğunuz zincirleri kırmadan, gündüzlerinizin ve
gecelerinizin ötesine nasıl yükseleceksiniz?
Hakikatte sizin özgürlük dediğiniz o şey, bu
zincirleri en sağlamıdır; halkaları Güneş’te parıldasa ve
gözlerinizi kamaştırsa da.
Ve kendi benliğinin parçalarından başka nedir ki,
özgür hâle gelebilmeniz için atma istediğiniz?
Eğer o lağvetmek istediğiniz adaletsiz bir
kanunsa, o kanun sizin kendi alnınız; sizin kendi
ellerinizle yazılmıştı.
Onu kanun kitaplarınızı yakarak, ne de
hâkimlerinizin alınlarını yıkayarak, hatta başlarından
denizi boca etseniz de silemezsiniz.
Ve eğer o tahttan devirmek istediğiniz bir
despotsa, evvela onun içinizde kurulmuş olan tahtının
yıkıldığından emin olun.
Zira bir zorba nasıl hükmedebilir özgür ve
gururluya; kendi özgürlüklerinde bir zorbalık ve kendi
kibirlerinde bir utanç olmasaydı?
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Ve eğer o üzerinizden atmak istediğiniz bir endişe
ise, bu endişe size yüklenmiş olmaktan ziyade sizin
tarafınızdan tercih edilmiştir.
Ve eğer o defetmek istediğiniz bir korku ise, bu
korkunun merkezi kalbinizdedir ve korkuların elinde
değil.
Aslında her şey, varlığınız içinde yarı sarmaşdolaş biteviye hareket eder. Arzulanan ve korkulan,
iğrenilen ve aziz tutulan, peşinden koşulan ve kaçmak
istediğiniz.
Ve gölge soluklaştığında ve zeval bulduğunda
eğleşmekte olan ışık, başka bir ışığın gölgesi hâline gelir.
Ve bunu içindir ki, özgürlüğünüz bukağılarını
yitirince daha büyük bir özgürlüğün bukağısı hâline gelir.
…
Gündüzün Güneş’in önünde özgürsün sen.
Gecenin Ay’ının ve yıldızlarının önünde
özgürsün.
Güneş, Ay, yıldızlar olmadığında yine özgürsün.
Dahası, bütünüyle varlık gözlerinden silindiğinde
de özgürsün.
Ama, sevdiğine kölesin, çünkü onu seversin.
Bir de sevenin kölesisin, çünkü seni sever.
…
Özgürlük tahtı önünde ağaçlar, meltem
dokunuşuyla titriyorlar. Özgürlüğün heybeti karşısında
güneş ve ay ışığıyla seviniyorlar. Serçeler, özgürlüğü
işitmek için ötüşüyor, çiçekler özgürlük ortamında
nefeslerinin kokusunu yayıyor... Yeryüzündeki her şey,
özgürlük şeref ve sevinciyle dolu tabiat kanunlarıyla
yaşıyor...
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Oysa insanlar bu nimetten ne kadar yoksun!
Çünkü insanlar, evrensel ilahi ruhlarına sınırlı kanunlar
koydular. Bedenleri ve ruhları için acımasız kanunlar
çıkardılar. Eğilim ve duyguları için korkunç ve dar
zindanlar yaptılar. Kalpleri ve akılları için derin ve
karanlık mezarlar kazdılar. Aralarından birisi kalksa,
toplumsal kurallara ve kanunlara karşı çıksa, hemen onun
isyankar, aşağılık, toplumdan sürülmeye lâyık, rezil ve
ölümü hak eden birisi olduğunu söylerler...
Ancak sevgiyle yaşamak ve sevgi için yaşamak
dururken, bir insan, ömrünün sonuna kadar ya da zaman
onu azad edinceye kadar, kendi koyduğu geçersiz
kanunların kölesi olarak kalabilir mi?
…
Siz, günleriniz endişesiz ve geceleriniz bir istek
ve üzüntüden uzak olduğunda özgür olacaksınız. Yazık
ki bu tür duygular yaşantınızı kuşak gibi sarmakta…
Yine de örtüsüz ve bağsız bunları aşabilirsiniz. Ve siz
günlerinizin ve gecelerinizin ötesine, anlayışınızın
şafağında öğle aydınlığını çepeçevre bağladığınız
zincirleri kırmadan nasıl yükselebilirsiniz?
…
Denizcilerin ve denizin kanunu şudur ki; eğer
özgür olmak istiyorsan, sise dönüşmelisin. Nasıl ki
sayısız nebula, Güneş’e ve Ay’a dönüşecekse, biçimsiz
olan da sonsuza dek biçimini arayacaktır. Ve çok arayıp
artık adaya geri dönen bizler -biz sert kalıplar- yeniden
sise dönüşmek ve başlangıcı öğrenmek zorundayız.
Tutkusu ve özgürlüğü kırılanlardan başka yaşayan ve
yükseklere ulaşan ne var orada?
Panayır
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Panayıra köyden bir kız geldi, sevimli mi sevimli.
Yüzünde bir leylak ve bir gül. Saçı gün batımı gibiydi,
dudaklarında gülümseyen şafak. Genç adamlar, bu
güzelim yabancıyı görür görmez çevresinde pervane
oldular. Birisi dansa kaldırıyor, diğeri kestiği bir pasta
dilimini ikram ediyordu. Ve her biri yanağından bir kez
olsun öpebilmek için yanıp tutuşuyordu. Nihayet, panayır
değil miydi?
Ama kızcağız şaşırmış ve ürkmüş, ve delikanlılar
hakkında kötü düşüncelere kapılmıştı. Onları reddetti,
hatta içlerinden bir ikisini tokatladı dahi. Ve onlardan
kaçtı.
O akşam evine dönerken yüreğinden şunları
geçiyordu:
‘Kör şeytan. Bu adamlar ne kadar kaba, ne kadar
kötü yetiştirilmiş. İnsanda tahammül bırakmıyorlar.’
İzleyen bir yıl içinde o sevimli mi sevimli kız
aklını panayırlardan ve oradaki delikanlılardan alamadı.
Ve vakti geldiğinde, yeniden yüzünde leylak ve gül,
saçında günbatımı, dudaklarında şafak, panayıra
çıkageldi. Ama bu kez genç adamlar, görür görmez
ondan yüz çevirdiler. Ve gün boyu yalnız ve kimsesiz
kaldı.
Akşama doğru eve dönerken yüreği kan
ağlıyordu:
‘Kör şeytan. Bu adamlar ne kadar kaba, ne kadar
kötü yetiştirilmiş. İnsanda tahammül bırakmıyorlar.’
Para
Para!
Sahte sevginin kaynağı,
Sahte ışığın ve talihin membası;
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Zehirli suyun kuyusu;
Eski çağın çaresizliği…
Pişmanlık
Bir adam, aysız bir gecede komşusunun bahçesine
girdi ve bulabildiği en büyük kavunu çalıp evine getirdi.
Kavunu kestiğinde kelek olduğunu gördü.
O zaman bir mucize oldu!
Adamın vicdanı harekete geçti ve kavunu
çaldığına pişman oldu.
Prens
Bir zamanlar, Becharre kentinde zarif bir prens
yaşardı, tüm tebaasının sevdiği ve saydığı.
Ama bu prense karşı öfke dolu, dilini durmaksızın
ona sövmek için kullanan çok yoksul bir adam vardı.
Prens bunu bilir ve sabrederdi.
Ama sonunda hatırına geldi ve bir kış gecesi,
adamın kapısını prensin hizmetkârlarından biri çaldı;
elinde bir çuval un, bir paket sabun ve bir şeker kamışı
ile.
Adamı bir sevinçtir aldı, armağanların prensin bir
sus payı olduğunu sanmıştı çünkü. Ve mağrur piskoposa
gidip prensin yaptığını anlattı ve dedi ki: ‘Görüyor
musun ki prens benim hatırıma ne kadar gereksiniyor?’
Ama piskopos dedi ki: ‘Ah, ne denli akıllı bir
prens bu ve sen ne denli az anlıyorsun? O simgelerle
anlatıyor. Un boş miden için, sabun kirli tenin ve şeker
acı dilini tatlandırmak için.’
O gün bugündür adam kendinden utanır oldu.
Prense olan nefreti her zamankinden büyüktü; prensin
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söylemek istediklerini kendisine açıklayan piskopostan
daha da fazla nefret ediyordu.
Ama ondan sonra hep suskun kaldı.
Ruh
Ruh ile tenin savaşı, yalnızca ruhu sakin, ama teni
asi olanların düşüncelerindedir.
Hiçbir zaman ikinci benliğimle tam olarak
uyuşamadım. Bana öyle geliyor ki, varlık probleminin
sırrı, ikimizin arasında bir yerde.
İkinci benlik, senden dolayı sürekli hüzünlüdür.
Ama ancak hüzünle yaşar ve gelişir. Bu yüzden, onun
sevincinin kaynağı yine hüzündür.
…
İçinizden kim içimdeki benliği bana ve ruhumu
ruhuma açıklayabilir?
Aşk adına söyleyin, yüreğimde yanan, gücümü
tüketen ve isteklerimi yok eden bu ateş nedir?
Ruhumu kavrayan bu yumuşak ve kaba gizli eller
nedir; yüreğimi kaplayan bu acı sevinç ve tatlı keder
şarabı nedir?
Baktığım bu görünmeyen, merak ettiğim
açıklanamayan, hissettiğim hissedilemeyen şey nedir?
Hıçkırıklarımda kahkahanın yankısından daha güzel,
sevinçten daha mutluluk verici bir keder var.
Neden kendimi beni öldüren ve sonra şafak
sökene kadar tekrar dirilten, hücremi ışığa boğan bu
bilinmeyen güce veriyorum?
…
Hüzünlü ruhlar, benzer biriyle karşılaştığında
huzur bulur. Bir yabancının yabancı bir diyarda başka bir
yabancıyı gördüğünde sevinçle el çırpması gibi, şefkatle
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birleşirler. Hüzün ortamında birleşen yürekler,
mutluluğun zaferiyle ayrılmayacaktır. Gözyaşlarıyla
yıkanan sevgi sonsuza kadar saf ve güzel kalacaktır.
…
Yedi kez ruhumu kınadım:
İlki; yükseklere ulaşmada zayıflık gösterdiğini
gördüğüm zaman.
İkincisi; dosdoğru gidenlerin önünde sekmeye
başladığını gördüğümde.
Üçüncüsü; kolayla zor arasında seçenek sunulup
da kolayı yeğlediğinde.
Dördüncüsü; bir suç işlediği, sonra da
başkalarının buna benzer suçlarını teselli ettiğinde.
Beşincisi; kendi zayıflığına tahammül ettiği,
üstelik bu tahammülü güçlü oluşuna bağladığında.
Altıncısı; bir yüzün çirkinliğini hor görüp, aslında
onun kendi maskelerinden biri olduğunu fark
edemediğinde.
Ve yedincisi; bir övgü şarkısı söyleyip de bunu
bir erdem sandığında.
…
Çünkü ruh, her yolda yürür.
Ruh ne bir çizgi üzerinde yürür;
Ne de bir kamış gibi dümdüz büyür.
Ruh, sayısız taç yaprakları olan
Bir lotus çiçeği gibi açılır…
…
Karanlık bir günde göklerin ardına baktığımda,
hayat yolunda ümitsizce yürüyen bir adamın gözlerinden
çıkan nazik b ir ışık gördüm. Gözlerimi bu ışığa kapatıp
kendi kendime ‘ah ruhum, senin nasibin kabirlerin
karanlığıdır; ışık için açgözlülük etme.’ Dedim. Sonra
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gökyüzünden yaralı kalbimi saflığıyla kendine getiren
güzel bir ezgi duydum. Ama kulaklarımı kapatıp ‘ah
ruhum; senin nasibin uçurumun çığlığıdır, kutsal ezgiler
için açgözlülük etme’ dedim. Görmeyeyim diye
gözlerimi kapattım; duymayayım diye kulaklarımı
kapattım ama kapalı gözlerim o nazik ışığı görüyor,
kulaklarım da o ilahi sesi duyuyordu.
…

Tek bir kelime bile yeter bir ruhu yıkmaya;
bedeni tutuşturup kül etmek için bir nefes yeter. Günün
sonunda, bütün bu işler yapılıp bitince, eller güzelce
yıkanır. Sevmek, önceden kurulmuş bir düzene uyar.
Hoşça vakit geçirmenin usulü bellidir. Tapınmanın adabı
vardır, iblislerin tuzağı maharetle savuşturulur. Sonra
bunların hepsi unutulur gider, bellek bütünüyle saf dışı
kalmış gibi. Hoşlanmanın gerekçesi olmalıdır, ince elenip
sık dokunur. Mutluluk tatlı tatlı yudumlanır, acılara
asaletle katlanılır. Sonra bardak boşaltılır, ertesi günün
getirecekleri yeniden doldurabilsin diye.
…
Ruhum, günler üstüme çöktüğünde beni
rahatlatan bir yoldaştır. Hayatın kederleri artınca avutur
beni. İnsanlara düşman olanların ruhu yoldaş olmaz
kendisine. Ve kendi içinde arkadaş bulamayanlar
umutsuzca ölürler. Ben bir söz söylemeye geldim ve
söyleyeceğim. Ölüm beni alana kadar sesimi çıkaracağım
ve yarınlar tekrarlayacaklar sözümü. Çünkü yarınlar,
sonsuzluk kitabında gizli bir söz bırakmazlar. Ben aşkın
görkemini ve güzelliğin ışığını yaşamaya geldim. Beni,
hayatı yaşarken gör; insanlar ayıramazlar beni
hayatımdan… Gözlerimi kapatamazlar, ben aşk şarkıları
ve güzellik ve mutluluk ezgileri dinlerken…
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Ben, güzellik kokusu ve aşkların tatlı nefesiyle
dolu esintilerin okşayışında neşeyi yakalamışken,
kulaklarımı tıkayamazlar. Ve eğer havayı esirgerlerse
benden, ruhumla yaşayacağım; çünkü ruh, aşkın ve
güzelliğin kızıdır. Ben bunların hepsi için geldim; her
şeyin içine… Bugün tek başıma ilan edeceğim, günlere
doğan insanların önünde. Ve dilimde ne söz söylüyorsam
bugün, yarın daha da fazlasını söyleyeceğim.
Sağır
Bir zamanlar, duvar gibi sağır, genç bir karısı olan
çok zengin bir adam yaşardı. Bir sabah, kahvaltı
sofrasında kadın adama dedi ki:
‘Dün pazar yerine gittim ve Şam’dan gelme
ipekler, Hindistan’dan gelme örtüler, İran’dan gelme
gerdanlıklar, Yemen’den gelme bilezikler gördüm.
Kervanlar, bunları kentimize yeni getirmişler. Bir de
benim halime bak. Sözde zengin bir adamın karısıyım
ama paçavralar içinde dolaşıyorum. Bu güzel şeyleri
istiyorum.’
Sabah kahvesiyle meşgul olan koca yanıtladı:
‘Sevgilim, sokağa çıkıp yüreğinin çektiği her şeyi
almaman için hiçbir neden yok.’
Ve sağır kadın dedi ki: ‘Yok! Hep yok diyorsun.
Senin servetini ve kendi ailemi utandırarak dostlarımız
arasına paçavralar içinde mi çıkmalıyım?’
Ve koca dedi: ‘Yok demedim. İstediğin gibi
pazar yerine gidebilir ve kentimize gelmiş en güzel giysi
ve mücevherleri alabilirsin.’
Ama kadın sözcüklerini yine yanlış anlayarak
yanıtladı:
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‘Tüm zengin adamlar arasına en sefili sensin.
Güzel, sevilecek her şeyi benden esirgiyorsun; oysa
yaşıtım diğer kadınlar kentin bahçelerinde gösterişli
giysileriyle geziniyorlar.’
Ve ağlamaya koyuldu. Ve gözyaşları göğsüne
dökülürken bir kez daha bağırdı: ‘Bir giysi ya da bir
mücevher istediğimde bana hep yok dersin.’
Koca üzülmüştü; ayağa kalktı ve kesesinden bir
avuç altın çıkartarak önüne koydu ve yumuşak bir sesle
dedi ki:
‘Pazar yerine git sevgilim ve canın ne çekiyorsa
al.’
O günden sonra genç sağır kadın, canı bir şey
çektiğinde gözünde bir inci damlasıyla kocasının önüne
çıkar, o da sessizce bir avuç altın çıkartıp kucağına koyar
oldu.
Gün geldi, genç kadın uzun yolculuklara çıkma
alışkanlığında bir delikanlıya tutuldu. O uzaklara
gittiğinde penceresinin önünde oturup ağlıyordu. Kocası
onu böyle ağlar gördüğünde yüreğinden şöyle geçirirdi:
‘Sokağımıza ipekli giysiler ve nadir mücevherlerle yeni
bir kervan gelmiş olmalı.’
Ve bir avuç altın çıkartıp karısına uzatırdı.
Saklambaç
Hadi gel saklambaç oynayalım ve birbirimiz
arayalım. Eğer kalbime saklanırsan, seni bulmak benim
için zor olmaz. Ama kendi benliğinin ardına saklanırsan,
hiç kimse ulaşamaz sana.
Satılık Gün
Onların
paraları
karşılığında
günlerimi
satmadığım için benim bir deli olduğumu düşünüyorlar.
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Günlerimin satılık olduğunu sandıklarına göre,
bence deli olan onlar.

Sayıklama
Neredesin, aşkım?
O küçük bahçede misin?
Seni annesini seven bebekler gibi seven
çiçeklerini suladığın?
Yoksa o küçük odanda mısın, bir sunakta
masumiyetini büyüttüğün?
Benim ruhuma ve kalbime kurban etmek için,
Ya da belki kitaplarının arasındasın,
İnsanlığın bilgeliğinin ürünlerini topluyorsun,
Tanrıların bilgeliğinden öylesine zenginken.
Neredesin, eşim, ruhum?
Tapınakta benim için dualar mı okuyorsun?
Yoksa çayırlarda doğaya mı sesleniyorsun?
Arzularının ve düşlerinin cennetinde?
Ya da belki bitkinliğin evlerindesin,
Kırgın gönülleri avutuyorsun,
Kendi tatlılığınla,
Ve cömertliğinle dolduruyorsun onların ellerini.
Sen her yerdesin, çünkü sen, Yaratıcı’nın
ruhusun,
Ve bütün zamanlardasın,
Çünkü sen zamandan da büyüksün ve zamandan
da güçlüsün.
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Birleşmemizin gecelerini hatırlar mısın
Ve bizi bir hale gibi saran ruhunun ışığını?
Ve ruhun nesnelerinin şarkılarını söyleyerek,
Üstümüzde dönüp duran aşkın meleklerini?
Büyük dalların altında oturduğumuz günleri
hatırlar mısın?
Bizi sakınıp insanların bakışlarından gizleyen,
Kaburgaların kalbin kutsal sırlarını gizlemesi
gibi?
Ve parmaklarımızın birbirine dolanmışken,
Yürüdüğümüz patikaları ve bayırları,
Başlarımızı bir yandan diğer yana çevirip,
Kendimize bir sığınak arar gibi kendi içimizde?
Veda etmeye geldiğim saati hatırlar mısın?
Kucaklamıştın beni ve Meryem’in öpüşüyle
öpmüştün.
O zaman anlamıştım, dudaklar kucaklaştığında,
Dilin bilmediği kutsal sırları söylerler.
Bir öpücük, bir iç çekişin başlangıcı oldu,
Allah’ın balçığa üfleyip de,
İnsanı yaratması gibi.
Bu iç çekiş, ruhlar yöresine bizden önce gitti,
İkiz ruhlarımızın şanını müjdeleyerek.
Ve orada kalacak,
Biz onunla sonsuzlukta buluşana dek.
Tekrar öptün beni ve kucakladın,
Şöyle dedin gözlerinden akan yaşlarla;
Aslında topraktan bedenler bilinmeyeni arzular,
Ve çoğu zaman dünyevi amaçlardan ayrılır.
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Ve bütün ruhlar aşkın ellerinin güvenliğinde kalır,
Ölüm gelip de onları Allah’a götürene kadar.
Git artık sevgilim; çünkü hayat, seni kendi elçisi
yaptı,
Git ve boyun eğ ona.
Güzel bir kadındır o, ona boyun eğenlere izin
verir,
Neşenin berrak havuzundan kana kana içmek için.
Senin aşkın bekleyen bir güvey oldu bana,
Ve senin hatıran, sonsuz bir düğün.
Sakin gecede uyanık mısın?
Gönlümün çarpıntılarını ve en gizli düşüncelerini,
Sana doğru taşıyan.
Bir esinti bekleyerek,
Yoksa kendi genç aşkının resmine mi bakıyorsun?
O resim gibisi çizilmedi bir daha.
Çünkü senin varlığınla sevindiren dünün yüzünde,
Hüzün taşıdı onun gölgesini,
Ve senin güzelliğinin gözlerinden akan yaşlarla
kutsandı.
Neredesin, sevdiğim?
Okyanusun ötesinden çağrımı ve inlemelerimi
duyuyor musun?
Güçsüzlüğümü ve kırılan gururumu görüyor
musun?
Ve sabrımı ve dayanmamı anlıyor musun?
Hiç bir şey yok mu ruhların boşluğunda,
Ölen birinin son nefesini taşıyacak?
Gizli kıyıların ruhları arasında birisi yok mu,
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Hasta bir aşığın yakarmalarını duyacak?
Neredesin, sevdiğim?
Beni karanlık sardı,
Ve zafer kazandı yas.
Gülümse havaya ki, tekrar canlanayım;
Solu ki ruhuma, yaşayayım.
Neredesin sevgili, nerede?
Ah! Aşk ne kadar büyük,
Ve ne kadar küçülttü beni!
Sesleniş
Bizleri, deli ve gezgin ruhları gözeten aziz kader,
duy sesimi:
Kusursuz bir soyun ortasında duruyorum, en
kusurlu olan ben, ki eksiğim çoktur. Bir insanlık
karmaşası, yolunu şaşırmış nesneler bulutu olan ben,
sonlanmış dünyalar arasında gezer dururum; kusursuz
insanlar arasında, ki yasaları sağlam, asayiş berkemaldır.
Ki onların düşünceleri münasip, rüyaları muntazamdır.
Hayalleri defterde kayıtlıdır. Onların erdemi, ölçülüdür,
günahları biçilidir. Erdeme veya günaha uğramayıp da
alacakaranlıkta dolanan sayısız şeyin bile defterde kaydı
tutulur, saklanır.
Sessizlik
İki ruh arasındaki anlayışın aracı sadece
konuşmak değildir, yürekleri bir araya getiren,
dudaklardan ve dillerden dökülen heceler değildir.
Dudakların söylediklerinden çok daha büyük ve saf bir
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şey vardır. Sessizlik ruhlarımızı aydınlatır, yüreklerimize
fısıldar ve onları bir araya getirir. Sessizlik, bizleri
kendimizden ayırır. Ruhun göklerine yol almamızı sağlar
ve bizi Cennet’e yakınlaştırır. Bedenlerimizin sadece bizi
tutsak eden hapishaneler olduğunu ve bu dünyanın bir
sürgün yeri olduğunu hissettirir.
…
Sen duyduklarına inanıyorsun. Söylenmeyene
inan! Çünkü insanın sessizliği, sözcüklerinden daha
yakındır gerçeğe.
…
Benim sessizliğime çocuklarınızın kahkaha
ırmakları ve gençlerinizin özleyiş nehirleri karıştı. Ve
içimin derinliğine eriştiklerinde bile, ırmaklar ve nehirler
şarkılarını kesmiş değillerdi. Ama kahkahalardan daha
tatlı ve özleyişlerden daha yüce bir yanınızı tanıdım: Bu,
içinizdeki Sınırlanamayan’dı… Sizler, bu büyük
varlığınızın içinde bir hücreler ve sinirler bütününden
başka hiçbir şey değildiniz. Sizin yüce oluşunuz, o yüce
varlığın içinde olmanızdandır. Ona sarıldığım içindir ki,
sizlere de sarıldım ve sevdim. Çünkü bu geniş kürede
sevginin erişemeyeceği uzaklık yoktur.
…
Söyle bana sevgili dostum; söyle, bu dünyada
ruhunun dilini anlayan kaç kişi var? Merak ediyorum,
seni sessizliğinde dinleyebilen, ya da sükûnetinde
anlayabilen ya da diğer evler arasındaki bir evde onun
önünde otururken yaşamın kutsallıklarının en kutsalında
sana eşlik edebilen birine kaç kez rastladın?
Söylemek istediğim sözleri sessizliğin ta yüreğine
koyuyorum, çünkü sessizlik tüm sözlerimizi sevgiyle,
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hevesle, inançla saklar. Ve sessizlik, sevgili dostum,
dualarımızı ya her nereye istediysek oraya taşır, ya da
Tanrı’ya ulaştırır.
Tüm insanlar içinde ruhuma en yakın olanı,
yüreğime en yakın olanı sensin, ruhlarımız ve
yüreklerimiz asla kavga etmez. Sadece düşüncelerimiz
kavga eder ve düşünceler sonradan edinilir, çevreden,
çevremizde
gördüklerimizden,
günlerin
bize
getirdiklerinden kazanılır; oysa ruh ve yüreklerimiz,
düşüncelerimizden çok önce içimizde yüce bir özce
oluşturuldu biliyorsun…
…
Ve sen Yaşam’ın titreyen dudaklarında sessiz bir
söz olduğun zamanlar, ben de başka bir sessiz söz olarak
oradaydım. Sonra Yaşam bizi söyledi ve biz dünün
anıları ve yarının arzularıyla zonklayan çağlara indik,
çünkü dün fethedilen ölümdü ve yarın ardına düşülen
doğumdu.
Sevgi
Sevgi; ışıktan bir elin, ışıktan bir sayfaya yazdığı
ışıktan bir sözdür.
…
Her gün gelişmeyen sevgi, her geçen gün
ölmektir.
…
Sevgi, iki sevgili arasındaki perdedir.
…
Senin önünde parlak bir ayna gibi durduğumda,
içime baktın ve kendi yansımanı gördün. Sonra dedin ki,
‘seni seviyorum.’
Oysa aslında sevdiğin içindeki
kendindir.
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Sevinç
Sevinciniz,
gerçekte
peçesini
kaldırmış
kederinizdir .Gülümsemelerin yükseldiği o kendisiyle
özdeş pınardan, çoğu kez gözyaşlarıyla dolu nice
hıçkırıklar da duyulmuştur. Hem, başka türlü olabilir mi
ki? Keder, varlığınızın derinliklerine işledikçe sevinciniz
artar. İçinden şarap içtiğiniz kadeh, çömlekçinin fırınında
pişirilmiş olan kadehin ta kendisi değil midir? Ruhunuzu
sakinleştiren lâvta, bıçak darbeleriyle oyulmuş ağacın ta
kendisi değil de nedir?
Sevinçli olduğunuz zamanlarda gözlerinizi
yüreğinizin derinliklerine çevirirseniz, size sevinç veren
şey uğruna bir zamanlar nice kederlenmiş olduğunuzu
görürsünüz. Kederli olduğunuz zamanlarda da yine
yüreğinizin derinliklerine bakın, o zaman gerçekte, bir
zamanlar sizi mutlu kılmış olan şeye ağlamakta
olduğunuzu görürsünüz.
Aranızdan bazıları, ‘Sevinç kederden büyüktür.’,
bazıları da, ‘Hayır, keder sevinçten büyüktür.’
demektedir. Oysa ben sizlere derim ki, bunlar birbirinden
ayırt edilemezler. Daima birlikte gelirler; biri yanı
başınızdayken,
öbürü,
yatağınıza
uzanmış
uyuklamaktadır. Bir kefesine kederin, ötekine sevincin
oturtulduğu ve hangi tarafın ağır basacağını kestiremeyen
bir terazi gibisinizdir. Ancak kefeleriniz boşaldığında
durulursunuz ve kendinize bir denge edinebilirsiniz.
Haznedar, altın ve gümüşlerini tartmak için sizi eline
aldığında, kederiniz ve sevinciniz ya yükselir ya alçalır.
…
Ve O’na baktım ve ruhum titredi;çok güzeldi.
Bedeni tekildi ve sanki her bir uzvu
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diğerini seviyordu.
Sfenks
Yalnızca bir kez konuştu Sfenks, “Bir kum tanesi
çöldür, çöl de bir kum tanesi.” Bunu söyledi ve tekrar
sustu. Bir daha da hiç konuşmadı. Sfenks’i işittim, ama
anlamadım.
Siyah Güvercinler
Bundan yedi yüzyıl önce, derin bir vadiden yedi
beyaz güvercin havalanıp zirvesi karla kaplı bir dağın
tepesine doğru süzülerek uçtular. Bu uçuşu izleyen yedi
adamdan biri dedi ki, ‘Yedinci güvercinin kanadının
üstünde siyah bir nokta gördüm.’
Bugün o vadideki insanlar, eskiden dağın karlı
zirvesine doğru uçan yedi siyah güvercinden
bahsediyorlar.
Sis
Bir defasında sisle doldurdu avucumu.
Sonra elimi açtım ki sis, bir kurtçuk olmuş.
Kapattım ve tekrar açtım. Bu kez küçük bir serçe
duruyordu orada.
Sonra tekrar kapatıp üçüncü kez açtım. Bir adam
vardı elimin içinde, yüzü kederli, yükseklere bakıyordu.
Ve yine kapattım avucumu. Açtığımda, yalnızca
sis vardı.
Ama kulağıma tatlı bir müzik sesi geliyordu.
…
Bir adam ve bir kadın bahara açılan bir
pencerenin önünde oturuyorlardı. Birbirlerine iyice
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sokulmuşlardı. Ve kadın dedi ki: ‘Seni seviyorum.
Yakışıklısın, zenginsin ve her zaman bakımlısın.’
Adam cevap verdi: ‘Seni seviyorum. Güzel bir
düşünce, elde tutulamayacak denli uzak bir şey;
düşümdeki bir şarkısın.’
Ama kadın öfkeyle ondan yüz çevirdi: ‘Lütfen
şimdi burayı terk et! Ben bir düşünce ya da düşlerinizde
gerçekleşecek bir şey değilim. Ben bir kadınım. Beni bir
kadın, doğmamış çocukların anası olarak arzulamanı
isterdim.’
Ve ayrıldılar.
Ve adam yüreğinden geçiriyordu: ‘İşte bir düş
daha sise dönüşüyor.’
Ve kadın diyordu, ‘Ya beni sise ve düşe
dönüştüren bir adama ne demeli?’
…
Şafakla birlikte, tarlalarda çiğ damlacıklarından
başka hiç bir şey bırakamadan dağılan sis yükselir ve
toplanıp bir buluta dönüşür, sonra da yağmur olur iner.
Ben de o sisten pek farklı olmamışımdır. Gecenin
sessizliğinde yollarınızda gezindim ve ruhum evlerinize
girdi. Yüreklerinizin vuruşları benim yüreğimdir ve
soluklarınız benim yüzümdedir. Hepinizi tanıdım.
Mutluluklarınızı ve acılarınızı tümden bildim.
Uykularınızda gördüğünüz düşler, benim düşlerimdi.
Dağlar arasındaki bir göl gibi, aranızdaydım. İçinizdeki
birikimlerin, dolambaçlı kıvrımların ve hatta aklınızdan
sürüler halinde geçişen düşüncelerinizin ve tutkularınızın
yansımalarını gördüm.
Sonbahar
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Bağlara gidelim sevgilim, üzümü ezelim ve şarabı
yıllandıralım, yılların yorgunluğunu saklayan ruhumuz
gibi.
Haydi
meyveleri
karıştıralım,
çiçeklerin
kokularından
süzelim.
Evimize dönelim, çünkü ağaçlar sararıyor ve yaprakları
uçuruyor rüzgâr, yazın bitmesine kederlenip ölen
çiçeklere kefen yapmak için. Haydi gel, artık kuşlar deniz
aşırı memleketlere uçup gittiler, kanatlarında bahçelerin
güzellikleri ve yasemin ve mersinlerin yalnızlığıyla ve
son gözyaşları saçıldı çimlerin üstüne. Gel gidelim,
ilkbahara kadar akmayacak artık dereler, sevinç
gözyaşları kurudu çünkü ve narin elbiselerinden sıyrıldı
tepeler. Gel sevdiceğim, hüzünlü ve arzulu müziğiyle
uyanıklığa veda edip uykuya dalıyor doğa.
…
Sonbaharda bütün kederlerimi topladım ve
bahçeme gömdüm.
Nisan geri dönüp yaz mevsimi yeryüzüyle
evlenmeye geldiğinde, bahçemde diğer bütün çiçeklerden
farklı güzel çiçekler açtı.
Bahçemdeki çiçekleri görmeye komşularım geldi
ve şöyle dediler, ‘Sonbaharda ekin vakti geldiğinde,
bahçelerimize ekmek üzere bu çiçeklerin tohumlarından
bize de vermez misin?’
Söylemediklerim
Sana
açıkladıklarında
değil,
açıklayamadıklarındadır insanın gerçeği.
Bu
yüzden,
onu
tanımak
istediğinde
söylediklerine değil, söylemediklerine kulak ver.
Söylediklerimin yarısı anlamsızdır, ama diğer
yarısı anlaşılsın diye söylüyorum bunları.
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Söz
Bir söz söylemeye geldim ve onu şimdi
söyleyeceğim. Ama eğer ölüm engellerse beni, o
söyleyecektir.
Yarın
tarafından,
çünkü
Yarın
Sonsuzluk’un kitabında hiçbir sır barınmaz. Yaşamaya
geldim, Sevgi’nin görkeminde ve Güzel’in ışıltısında;
onlar ki, yansımalarıdır Tanrı’nın. Buradayım yaşıyorum
ve sürgün edilmem yaşam alanından; çünkü canlıdır
sözüm ve ölünce de yaşatacaktır beni.
Herkesin yanında ve herkesin uğrunda olmaya
geldim ve bugün benim tek başıma yaptıklarım yarın
yankılanacaktır yığınlardan.
Şimdi neler söylüyorsam tek yürekten, yarın
söyleyecektir binlerce yürek tarafından.
Vardım ve varım sonuna dek var olacağım
zamanın; çünkü yoktur sonum benim.
…
Sözcüklerin dalgası hep üstümüzde olsa da,
derinliklerimiz daima dinginliğini korur.
…
Sözler zamansızdır. Onları zamansızlıklarını
bilerek söylemeli ya da yazmalısın.
Şeytan
Güz vakti bir akşam, Peder Samaan uzakça bir
köye doğru, dağ bayır aşarak yürürken, yolun kenarında,
bir çukurdan gelen ıstıraplı bir feryat ve ardından
inlemeler işitti. Durup sesin geldiği yana baktı ve orada
çukurda iç çamaşırlarıyla yatan bir adam gördü. Adamın,
derince yaralarından çıkan kan, başına ve göğsüne
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sızıyordu. Acı içinde inliyor, binlerini yardıma
çağırıyordu.
‘Kurtarın beni; acıyın, yardım edin bana,
ölüyorum.’
Peder Samaan şaşkınlıkla baktı acı çeken adama
ve kendi kendine:
‘Bir hırsız olmalı bu.’ dedi.
‘Muhtemelen gelip geçeni soyuyordu ama son
seferinde başarısız oldu demek ki. Ve soymak istediği
yolcu yaraladı onu. Ölürse, onun canını almakla
suçlanabilirim; neme lazım, burada durmamalıyım.’
Papaz, durumu böyle değerlendirerek, yoluna
devam etmek istedi. Fakat ölmek üzere olan adam
seslenerek durdurdu onu:
‘Bırakma beni, ne olur! Ölüyorum!’ Bunun
üzerine Peder durumu tekrar değerlendirdi ve içinde ona
yardım etme yönünde bir istek duymadığı için gizli bir
utançla yüzü sarardı. Dudakları titremeye başladı, fakat
yine kendi kendine, ‘Issız yerlerde serseri serseri dolaşan
şu kaçık insanlardan biri olmalı bu. Yaralarının görünüşü
korku veriyor bana. Ben, bu halimle, ne yapabilirim ki
onun için? Esasen, ruhani bir hekimin böyle bedeni
yaraları olan biri için yapabileceği pek bir şey yoktur.’
Peder Samaan yine yola koyulup birkaç adım attı
ama yaralı adam onun arkasından, soluğunu zorlukla
toplayarak, kayaların bile içini eritecek bir sesle yalvardı:
‘Yaklaş bana, ne olur!’ dedi.
‘Biz çok eski dostuz seninle. Sen, iyi çoban, Peder
Samaan’sın. Ben de ne bir hırsızım, ne de bir kaçık.
Yanıma gel ve beni bu ıssız yerde ölüme terk etme.
Yaklaş, sana kim olduğumu söyleyeceğim.’
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Peder Samaan, yaralı adama yaklaştı, diz çöktü ve
dikkatle adamın yüzüne baktı. Adamın yüzünde gördüğü
birbiriyle çatışan çizgiler, tanıdığı birini hatırlatmıyordu
ona. Bu yüzde zekâ yanında kurnazlık, güzellik yanında
çirkinlik, gaddarlık yanında yumuşaklık okunuyordu.
Ayakları üzerinde sertçe doğrulurken, ‘Peki, kimsin sen?’
diye sordu ona.
Ölmek üzere olan adam, baygın bir sesle:
‘Benden korkma Peder.’ Dedi.
‘Çünkü, dediğim gibi, biz çok eski ve sıkı iki
dostuz seninle. Kalkmama yardım et ve beni yakındaki
dereye götür; orada mendilinle ya da fanilanla yaralarımı
temizle.’
Peder üsteledi: ‘Söyle bana, kimsin sen?
Tanıyamadım seni. Daha önce görüp görmediğimi de
hatırlamıyorum.’
Yaralı adam can çekişir gibi ıstıraplı bir sesle:
‘Kim olduğumu biliyorsun benim!’ diye cevap verdi.
‘Bin defa gördün beni ve her gün konuşuyorsun
benimle. Ben, senin için kendi hayatından daha
değerliyim.’
Peder kızarak: ‘Yalancı sahtekârın tekisin sen!’
dedi.
‘Ölmek üzere olan bir adam gerçeği söylemelidir.
Hayatım boyunca bir tek kere bile görmüş değilim senin
o günahkâr yüzünü. Şimdi söyle bana, kimsin sen? Yoksa
fena olacak, kalan canından da olacaksın.’
Bunun üzerine, yaralı adam papaza doğru
yavaşça, ama iyice yaklaşarak, onun gözlerinin içine
baktı; dudaklarında garip, gizemli, biraz da alaycı bir
tebessüm, sakin, kendinden emin, derinden gelen bir
sesle: ‘Şeytan’ım ben.’ dedi.
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Bu meşum, uğursuz sözcüğü işitince, Peder
Samaan, vadinin her köşesinde yankılanan korkunç bir
çığlık attı. Sonra karşısındaki figüre iyice bakınca, o
zaman fark etti ki, garip, ürkütücü, grotesk çarpıklığıyla,
ölmek üzere olan bu adamın görünüşü, köy kilisesinin
duvarına asılı Şeytan tasviriyle tıpa tıp örtüşüyor. Peder
irkildi ve nefretle haykırarak, ‘Tanrı bana senin bu
cehennemlik yüzünü gösterdi ve böylece edebileceğim
kadar nefret etmemi sağladı senden; lanet olsun sana
sonsuza kadar! Yoldan çıkan kuzu çoban tarafından telef
edilmelidir ki, öteki kuzuları da yoldan saptırmasın!’
Şeytan: ‘Acele etme Peder!” diye karşılık verdi.
‘Acele etme ve akıp giden zamanı bu boş lakırdılarla
boşa harcama. Yaklaş ve hayat, bedenimi terk etmeden
önce yaralarımı kapat.’
Rahip, sert ve kesin konuştu: ‘Her gün Allah’ı
yüceltmek, O’na yakarmak için göğe çevrilen bu eller,
Cehennem ateşinden yaratılmış bir bedene asla
dokunmayacak. Çağların laneti, insanlığın çağlar boyu
biriken hıncı ve nefreti altında ezilerek geberip gitmelisin
sen. Çünkü insanlığın düşmanısın sen. Çünkü tüm
erdemleri yok etmek, kendi ağzınla ikrar ettiğin tek
amaç, senin için.’
Şeytan, sıkıntı ve ıstırap içinde kımıldadı,
dirseğine dayanıp hafifçe doğrularak:
‘Ne söylediğini bilmiyor, şu an kendine karşı
işlediğin suçu anlamıyorsun.’ dedi.
‘Şimdi iyi dinle beni; başıma gelenleri anlatayım
sana. Bugün bu ıssız vadide yürüyordum. Buraya
vardığımda, bana saldırmak için göklerden bir grup
melek indi ve amansızca saldırdı bana. İçlerinde, elinde
iki yanı da kıldan keskin, ağır, ışıl ışıl bir kılıç taşıyan
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biri olmasaydı, hepsini saf dışı bırakabilirdim. Bu ışıl ışıl
kılıca güç yetiremedim.’
Şeytan, bir an sustu ve elini yumruk yaparak
böğründeki derin yaraya bastırdı. Sonra devam etti:
‘Mikail olduğunu düşündüğüm bu silahşör melek, tam bir
gladyatör ustalığı sergiliyordu. Uygun bir yere kendimi
bırakıp ölü numarası yapmasaydım, hunharca parçalayıp
işimi bitirecekti.’
Gözlerini göğe kaldıran Peder, muzaffer bir sesle:
‘Tanrım!’ diye yakardı, ‘İnsanlığı bu lanetli düşmanından
kurtaran Mikail’in adı kutlu olsun, yücelsin göklerde!’
Şeytan buna karşı çıktı:
‘Benim insanlık için beslediğim küçümseme hissi,
senin kendine karşı duyduğun nefretten daha büyük
değil. Hiç de seni kurtarmak için gelmiş olmayan
Mikail’i kutluyorsun. Ama ben yenik düştüm diye, daha
önce de, şimdi de senin huzur ve mutluluğunun kaynağı
olduğum halde, beni lanetliyorsun. Beni kutlamıyor,
hamiyetinin dışında tutuyorsun, ama benim gölgemde
yaşıyor, benim gölgemde yükseliyorsun.
Benim varlığımı kendi mesleğin, kariyerin için bir
bahane, bir dayanak ve silah olarak benimsedin ve
ismimi, bir rahip olarak yapıp ettiklerin için bir
doğrulama, kesinleme olarak kullandın başından beri.
Benim geçmişim, şimdimi ve geleceğimi de zorunlu
kılmıyor mu senin için?
Amaçladığın miktarda servet birikimine ulaştığını
mı düşünüyorsun? Sana inananlardan, seni izleyenlerden,
benim hükümranlığımı tehdit olarak gösterip daha fazla
altın ve gümüş çıkarmanın artık imkânsız olduğunu mu
düşünüyorsun yoksa?
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Ben ölüp gidersem eğer, senin de açlıktan
öleceğini anlayamıyor musun?’
Suç ve Ceza
Ruhunuz, rüzgâra yaslı başıboş yol aldığı
zamandır ki,
Sizler, yapayalnız ve korunmasız, başkalarına ve
dolayısıyla kendinize karşı bir hata işlersiniz.
Ve işlenen o hata yüzünden mukaddesin kapısını
çalmak ve bir müddet önemsenmeden beklemek
zorundasınız.
Okyanus misalidir ilahi benliğiniz;
Ebediyen kirletilemez olarak kalır.
Ve esîr misali yalnızca kanatlanmışı yükseltir.
Hatta Güneş misalidir ilâhi benliğiniz;
Köstebeğin yollarını bilmez, ne de ejderin
deliklerini arar.
Fakat ilâhi benliğiniz, varlığınızı bir başına
mesken edinmez.
İçinizin çoğu hâlâ insandır ve içinizin çoğu henüz
insan değildir;
Aksine biçimsiz bir cücedir, kendi uyanışın
arayarak sis içinde uyurgezer yürüyen.
Ve içinizdeki insana dair konuşacağım şimdi.
Çünkü odur ve ilâhi benliğiniz değildir, ne de
sisler içindeki cücedir, suçu ve suçun cezasını bilen.
Bir hata işleyen biri hakkında sizden biri değil,
aksine size yabancı ve dünyanızca davetsiz misafir olarak
giren biriymiş gibi konuştuğunuzu işittim nice kez.
Fakat ben derim ki, kutlu ve dürüst olan nasıl her
birinizin içindeki en yükseğin ötesine yükselemezse,
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Aynen şerir (kötü) ve zayıf olan da içinizdeki en
aşağıdan daha aşağıya düşemez.
Ve nasıl tek bir yaprak, bütün bir ağacın sessiz
bilgisi olmadan sararmazsa,
Aynen hata işleyen de hepinizin gizli iradeleri
olmaksızın hata işleyemez.
Bir kafile misali birlikte yürürsünüz ilâhi
benliğinize doğru.
Yol sizlersiniz ve yolcular da.
Ve sizden biri yere düştüğünde, arkasındakiler
uğruna düşer, tökezleten taşa karşı bir ikaz olarak.
Evet ve önündeki yüzünden düşer, hızlı ve emin
adımlı olduğu hâlde yine de tökezleten taşı kaldırmamış
olan yüzünden.
Ve şunu da derim, her ne kadar söz yüreklerinize
ağır gelse de:
Maktûl, kendi katlinden sorumsuz değildir,
kabahatsiz değildir,
Ve soyulan, soyulmuş olmasında kabahatsiz
değildir.
Dürüst, şerîrin fiillerine karşı masum değildir,
Ve temiz elli, mücrimi yaptıklarından aklanmış
değildir.
Evet, suçlu çoğu zaman mağdurun kurbanıdır.
Ve daha da ötesi; mahkûm, suçsuz ve sabıkasız
yerine yük taşıyandır.
Sizler haklıyı haksızdan ve hayırlıyı şerirden
ayıramazsınız;
Zira onlar, Güneş’in çehresi karşısında birlikte
ayakta dururlar, tıpkı siyah ve beyaz ipliğin birlikte
örülmesi gibi.
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Ve siyah iplik koptuğunda, çulha bütün bir
kumaşa bakar ve tezgâhı da elden geçirir.
Sizden herhangi birini sadakatsiz bir kadın
yargılamak durumunda olursa,
Hâkim, kocasının yüreğini de terazide tartsın ve
ölçsün onun ruhunu ölçülerle.
Ve saldırganı kamçılamak isteyen, saldırıya
maruz kalanın ruhuna baksın.
Ve şayet sizden herhangi biri dürüstlük adına
cezalandırmak ve kötü ağaca balta indirmek isterse onun
köklerine baksın;
Ve elbet o, iyi ve kötünün, verimli ve verimsizin,
hepsinin köklerini toprağın sessiz kalbinde birbirlerine
sarmaş dolaş olarak bulacaktır.
Ve siz, adil olmak isteyen hâkimler!
Ne hüküm verirsiniz, bedenen güvenilir olsa da
ruhen bir hırsız olan hakkında?
Hangi cezayı isnat edersiniz, bedenen katleden
ama ruhen bizzat kendisi katledilmiş olana?
Ve nasıl dava edersiniz, fiil açısından bir hilekâr
ve bir gaddar olan,
Ama ayı zamanda incinmiş ve mazlum olanı?
Ve nasıl cezalandıracaksınız, pişmanlıkları daha
şimdiden kabahatlerinden daha büyük olanları?
Pişmanlık, seve seve hizmet ettiğiniz şu kanunun
ta kendisi tarafından uygulanan adalet değil mi?
Ama siz masumun içine pişmanlık koyamazsınız,
ne de suçlunun yüreğinden onu koparabilirsiniz.
Beklenmeden haykırır o geceleyin, insanlar
uyanabilsin ve kendilerine bakabilsinler diye.
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Ve adaleti anlamak isteyen sizler, bütün
hareketlere tam bir aydınlıkla bakmadıkça bunu nasıl
yapacaksınız?
Ancak dimdik ile yıkılmışsın, cüce -benliğinin
gecesi ile ilâh- benliğinin gündüzü arasındaki
alacakaranlıkta duran aynı adamdan başkası olmadığını
öğrendiğiniz zaman.
Ve mabedin köşe taşının, temelindeki en alttaki
taştan daha yüksek olmadığını.
Şarkı
Büyük
şarkıcı,
sessizliğimizi
şarkılarını
söyleyendir.
…
Eğer ağzın yemekle doluysa şarkı söyleyemezsin.
Ve altınla doluysa elin, kaldıramazsın şükür için.
…
Derler ki, bülbül aşkının şarkısını söylerken, bir
dikenle bağrını delermiş.
Hepimiz onun gibiyiz. Başka türlü olsa nasıl şarkı
söyleyebilirdik?
…
Dâhilik, geç gelen baharın başında bir kuşun
söylediği şarkılardır.
…
Kanatlı ruh bile doğal gereksinimlerden bağımsız
olamaz.
…
Deli de senin benim kadar müzisyendir. Ne var ki,
onun çaldığı aletten melodi sesi gelmiyor.
…
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Anne kalbini sessizliğinde saklı duran şarkılar,
çocuğunun dudaklarında yankılanır.
Şiir
Yüzyıllar önce Atina yolu üzerinde iki ozan
karşılaştılar; birbirlerini görmekten mutlu olmuşlardı.
Ozanlardan birisi diğerine sordu:
‘Son zamanlarda neler besteledin; lirinle aran hoş
mu?’
Diğer ozan gururla yanıtladı:
‘Belki de Grek dilinde yazılmış şiirlerin en
büyüğünü yeni tamamladım. Zeus’a bir yakarış.’
Ve pelerinin altından bir parşömen çıkartarak dedi
ki:
‘Bak, yanımda ve onu sana okumak isterim. Gel
şu beyaz selvinin gölgesine yerleşelim.’
Ve ozan şiirini okudu; uzun bir şiirdi bu.
Diğer ozan: ‘Görkemli bir şiir bu. Çağlar boyu
yaşayacak ve sen de onunla birlikte onurlanacaksın.’
Ve birinci ozan sordu:
‘Ya sen son günlerde ne yazıyorsun?"
Diğeri yanıtladı: ‘Pek bir şey yazdığım
söylenemez. Bahçede oynayan bir çocuğu anımsatacak
sekiz dize yalnızca.’ Ve dizeleri okudu.
Ozanların ilki dedi ki: ‘Fena değil, fena değil.’ Ve
ayrıldılar.
İki bin yıl sonra, günümüzde, ozanlardan birinin
sekiz dizesi hâlâ her dilde okunur ve beğenilir ve sevilir.
Ve öbür şiir, çağlar boyunca kütüphanelerde ve âlimlerin
hücrelerinde yaşamasına ve anımsanmasına karşın ne
sevilir, ne de okunur.
…
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Eğer şiir yazma gücü ile yazılmamış olanın
tutkusu arasında seçim yapmam gerekseydi, tutkuyu
seçerdim. Çünkü tutku şiirden üstünüdür.
Ama sen ve bütün komşularım ve tanıdıklarım
kötü olanı seçtiğime eminsinizdir her zaman.
…
Şiir, üzerinde yorum yapılabilir bir görüş değildir.
Kanayan bir yaradan yahut gülümseyen dudaklardan
yükselen bir şarkıdır o.
…
Şair, tahtından indirilmiş, sarayının külleri
arasında oturmuş, küllerden bir şekil oluşturmaya çalışan
bir kraldır.
…
Şiir, birazı sözcükten; çoğu sevinç, acı ve
hayretten oluşan bir şeydir.
…
Şairin, kalbindeki şiirlerin annesini bulmaya
çalışması boşunadır.
…
Bir defasında bir şaire dedim ki: ‘Senin değerini,
ancak sen öldükten sonra anlayacağız.’
Onun yanıtı şöyle oldu: ‘Evet, ölüm, gerçeğin
yüzündeki perdeyi kaldırır daima. Ama gerçek değerimi
ölümümle anlamayı temenni ediyorsanız, bu olamaz.
Çünkü dilimdekinden fazlası kalbimdedir ve elimde
olandan fazlası özlemlerimde.’
…
Güzelliğin türküleriyse eğer söylediğin, çölün
ortasında bile olsan seni dinleyen birilerini bulursun.
…
Kalbi büyüleyen bir felsefedir şiir.
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Felsefe, fikir şarkıları söyleyen bir şiirdir.
İnsanın kalbini büyüleyip aynı anda fikir
şarkılarını da söyleyebilseydik, o zaman Tanrı’nın
gölgesinde yaşayabilirdik.
…
İlham daima şiir söyler, yorumda bulunmaz.
…
Pek çok zaman, kendimizi uyutan ninniler
söyleriz çocuklarımıza.
…
Sözlerimizin hepsi, fikir soframızdan düşen
kırıntılardır yalnızca.
…
Düşünce, şiirin yolunda sürekli bir engeldir.
Toprak
Ağaç adama dedi ki: ‘Köklerim kırmızı toprağın
derinliklerindedir; sana meyvemi sunacağım.’
Ve adam ağaca dedi: ‘Ne denli benziyoruz
birbirimize. Benim de köklerim kırmızı toprağın
derinliklerindedir ve kırmızı toprak sana, bana meyveni
sunma gücünü verirken bana da senin sunduklarını
şükranla karşılamayı öğretiyor.’
…
Toprağımı özlerim, güzeldir çünkü, orada
oturanları severim yorgun olduklarından.
Fakat halkım kılıç aldı eline, toprak aşkından
başka şeyler uğruna ve komşularımın topraklarına
saldırdı, güzellikleri yağmaladı, erkekleri öldürdü,
çocukları yetim, kadınları dul bıraktı, kendi oğullarının
kanıyla suladı toprağı ve vahşi hayvanları gençlerin etiyle
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besledi, bunun için nefret ettim toprağımdan ve
halkımdan.
Doğduğum yerleri hatırladığımda ateşlendim ve
büyüdüğüm evi görmek istedim;
Fakat bir yolcu olarak yemek ve yatak
istediğimde, o evden geri çevirdiler beni, o zaman neşem
yasa döndü, arzum avuntuya ve dedim ki:
‘Aslında, muhtaçtan ekmeği ve isteyenden yatağı
esirgeyen ev layıktır yıkılmaya.’
Toprağıma olan aşkımın bir parçasıyla severim
doğduğum yeri;
Ülkemi severim, evim olan dünyaya aşkımın bir
kısmıyla;
Ve dünyayı bütün kalbimle severim; çünkü o,
kutsallığın dünyadaki ruhu olan İnsan’ın otlağıdır.
Kutsal insanlık, dünyadaki ruhudur kutsallığın. O
insanlık, paçavralar içindeki çıplaklığıyla kalıntıların
arasında durur ve oluk oluk gözyaşları süzülür
yanaklarından, oğullarını çağıran sesi, havayı feryat ve
yasla doldurur.
Oğulları kendi savaş ilahilerinden onları
duymazlar, parıldayan şimşeğin kılıçlarında kaçarlar
onun gözyaşlarından.
İnsanlık, yalnızlığında oturur insanlardan yardım
dilenerek, ama onu görmezler. Birisi onun yanın gidip
gözyaşlarını kurutur ve kederini dindirirse, diğerleri ‘ter
ket onu’ diye bağırırlar,
çünkü yalnız zayıfları
kederlendirir gözyaşları.
İnsanlık, kutsallığın dünyadaki ruhudur. Aşkı
konuşur kutsallık, hayat yolunu göstererek yürür
ulusların arasında.
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Ve kalabalık güler, onun sözleriyle alay eder, dün
Nazere’nin duyduklarıyla ve onun çarmıha gerilmesinin
öğrettikleriyle alay ettikleri gibi. Sokrates duymuştu
kutsallığın sesini, zehirlediler onu.
Nazarene’le ve Socrates’le birlikte duyanları ve
söyleyenleri bugün öldürmez kalabalık, ama alay eder
onlarla, ‘hor görme daha kabadır, daha acıdır ölümden’
diyerek.
Kudüs, Nazarene’i öldüremedi, çünkü O
sonsuzlukta yaşar. Ve Atina yok edemedi Socrates’i,
çünkü o da sonsuzlukta sürdürür hayatını.
Uyurgezerler
Doğduğum kentte uykularında gezen bir ana-kız
yaşardı.
Bir gece dünyayı sessizlik kucaklamışken, uykuda
yürüyen anneyle kızı sisle örtülü bahçelerinde
karşılaştılar.
Ve anne dedi ki, ‘Sonunda karşılaştık düşmanım!
Benim gençliğimi parçalayan sen, kendi hayatını
benimkinin kalıntıları üstüne kurdun! Seni öldürebilmeyi
isterdim!’
Ve kızı dedi ki, ‘Ah, kin dolu kadın, yaşlı bencil!
Özgür benliğinle aramda dikilen sen! Benim hayatımı
kendi solmuş hayatının bir yankısı yapmak isteyen sen!
Ölmüş olmanı isterdim!’
O anda bir horoz öttü ve iki kadın da uyandı.
Anne kibarca dedi ki, ‘Sen misin hayatım?’ Ve kızı
kibarca cevapladı, ‘Evet canım.’
Vaat
Daha başkaları size gelerek, üzerine inançlarınızı
bağladığınız altın vaatlerde bulundular ve siz onlara
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zenginlik, güç ve görkem verdiniz. Bense size hiç bir
vaatte bulunmamıştım, ama sizler bana daha cömert
davrandınız. Bana hayatın ardı sıra duyduğum en derin
susuzluğu verdiniz. Hiç kuşkusuz ki, bir kimseye, bütün
hedeflerini kavrulan dudaklara ve bütün hayatını bir
pınara dönüştüren böyle bir armağandan daha büyük
armağan verilemezdi. İşte benim şerefim ve ödülüm de
budur. Ki, ne zaman su içmek için o pınara eğilsem, o
canlı suyun da benim gibi susamış olduğunu görürüm. Ve
ben onu içerken o da beni içer.
Vaaz
Bir zamanlar münzevi bir ermiş yaşardı ve ayda
üç kez büyük kente inerek pazar yerlerinde insanlara
verme ve paylaşma üzerine vaazlar verirdi. İyi bir
konuşmacıydı ve ünü tüm ülkeye yayılmıştı. Bir akşam,
inziva halinde bulunduğu yere üç kişi çıkageldi; o da
onları selamladı. Ve dediler ki: ‘Verme ve paylaşmayı
vaaz ediyorsun; çok şeyi olanlara aza sahip olanlara
vermeyi öğretmeye çabalıyorsun ve ününün sana çok
zenginlik getirdiğine kuşkumuz yok. Şimdi bu
zenginliklerinden bize de ver, çünkü ihtiyacımız var.’
Münzevi yanıtladı: ‘Dostlarım bu yatak, bu döşek
ve bu su testisinden başka hiçbir şeyim yok. İstiyorsanız
onları alın. Ne altınım ne de gümüşüm var çünkü.’
Adamlar ona küçümseyerek baktılar ve yüz
çevirdiler. Kapıdan çıkmakta olan adamlardan birisi bir
an durdu ve dedi ki:
‘Seni
kalleş!
Seni
sahtekâr!
Kendi
uygulamadıklarını öğretiyor ve vaaz ediyorsun.’
…
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Ruhum bana vaaz etti ve insan biçimine girmemiş
olana dokunmayı öğretti; dokunduğumuz her şeyin
arzumuzun
parçası
olduğunu
gösterdi.
Yanan
dudaklarınla ruhumun dudaklarına bir öpüş kondurdu;
artık ruhum bir meşale gibi yanıyor…
Vatan Hasreti
Ülkem için çektiğim hasret kalbimi eritmekte.
Eğer kendi ellerimde dokuyarak yaptığım bu kafes
olmasaydı, şimdiye kadar Şark’a giden ilk gemiye atlayıp
gitmiştim buralardan…
Veda
İşte hazırım. Irmak denizine kavuştu ve işte bir
kez daha o büyük ana, yavrusunu bağrına basıyor.
Veda sizlere Orphales halkı!
Gün sonuna erdi. Zambağın kendi yarınına
kapanışı gibi, gün de bizim üzerimize kapanıyor. Burada
bizlere neler verilmişse onları saklayacağız. Eğer
elimizdekilerle yetinemiyorsak, yeniden bir araya gelip
kollarımızı Veren’den yana uzatırız. Yeniden aranıza
döneceğimi unutmayın. Çok kısa bir süre geçecek ve
özlemim yeni bir vücut için toz ve köpük toplayacak.
Çok kısa bir süre geçecek, rüzgâra yaslanıp biraz
dinleneceğim ve bir kadın bana gebe kalacak.
Veda sizlere ve sizlerin arasında geçirdiğim
gençliğe!
Daha dündü ki, sizlerle bir düş'te buluşmuştuk.
Kendi yalnızlığımda bana türküler dinlettiniz ve ben de
sizlerin özlemlerinden gökyüzüne bir kule kurdum. Ama
artık uykumuz kaçtı ve düş dağıldı. Üstelik artık şafak da
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yok. Nerdeyse üstümüze öğlen inecek ve yarı
uyanıklığımız tam bir güne dönüşecek; artık ayrılmalıyız.
Eğer anının alaca aydınlığında yeniden
karşılaşırsak, yeniden bir daha beraberce konuşuruz ve
sizler bana daha derin bir şarkı söylersiniz. Ve eğer
ellerimiz başka bir düş’te birbirlerini bulursa, gökyüzüne
bir başka kule daha dikeriz.
Vermek
Ancak az verirsiniz malınızdan verdiğinizde.
Kendinizden verdiğinizde gerçekten verirsiniz.
Zira mallarınız, yarın onlara ihtiyacınız olabilir
kaygısıyla sakladığınız ve koruduğunuz şeylerden başka
nedir ki?
Ve yarın; kutsal şehre giden hacıları takip
ederken, izsiz kumlara kemikler gömen aşırı tedbirli bir
köpeğe yarın ne getirecektir ki?
Ve ihtiyaç kaygısı, ihtiyacın kendisinden başka
nedir ki?
Kuyunuz dopdoluyken susuzluktan korkmak
dindirilemez bir susuzluk değil mi?
Öyleleri var ki, sahip olduklarının çok azını
verirler ve onu şöhret uğruna verirler ve onların gizli
arzuları, hediyelerini hayırsız kılar.
Ve öyleleri var ki aza sahiptir ve onu tamamen
verirler.
Onlar hayata ve hayatın lütfuna inananlardır ve
onların sandığı asla boş olmaz.
Öyleleri var ki, neşeyle verir ve bu neşedir onların
mükâfatı.
Ve öyleleri var ki, ıstırapla verir ve bu ıstıraptır
onları arındıran su.
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Ve öyleleri var ki, verir ve verirken ıstırap
duymazlar, ne neşe ararlar, ne de erdem düşüncesiyle
verirler.
Onlar, şuradaki vadide mersin ağacının rayihasını
fezaya salışı gibi verirler.
Bu gibilerin elleri aracılığıyla konuşur Allah. Ve
onların gözlerinin ardından gülümser yeryüzüne.
Güzeldir istendiğinde vermek, fakat evlâ olan
istenmeden vermektir, farkına vararak.
Ve eli açık kimse için kabul edecek birini aramak,
vermekten daha büyük bir bahtiyarlıktır.
Ve alıkoyabileceğiniz herhangi bir şey var mı?
Sahip olduğunuz her şey günün birinde verilmiş
olacak.
Öyleyse şimdi verin; verme mevsimi sizin
olabilsin diye ve varislerinizin değil.
Çoğu kez ‘Vereceğim, fakat yalnızca lâyık olana.’
dersiniz.
Bağınızdaki ağaçlar böyle demez, ne de olsa
meranızdaki sürüler.
Yaşayabilmek için verir onlar, zira esirgemek
helâk olmaktır.
Kendi günlerine ve kendi gecelerine nail olmaya
lâyık olan kimse, muhakkak sizden gelen başka her şeye
de lâyıktır.
Ve hayat okyanusundan içmeye hak kazanan
kimse, sizin küçük derenizden kâsesini doldurmayı da
hak eder.
Ve hangi sahra daha büyük olabilir, kabul
etmenin cesaret ve güveninde, hatta merhametinde
uzanan sahradan?
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Ve siz kimsiniz ki, insanlar bağırlarını paralamalı
ve gururlarının peçesini kaldırmalılar, onların
liyakatlerinin üryan ve gururlarının arsız olduğunu
görebilesiniz diye.
Siz, önce kendinizden bir veren ve bir verme
vasıtası olmaya lâyık olup olmadığınıza bakın.
Çünkü hakikatte, hayattır hayata veren; oysa siz,
kendilerinin veren olduğu farz edenler; sizler sadece birer
şahitsiniz.
Ve siz alıcılar -ve sizler hepiniz alıcılarsınızminnetin ağırlığını yüklenmeyin, kendinize ve veren
kimseye boyunduruk vurmayasınız diye.
Bilâkis, verenle birlikte onun hediyeleri üzerinde
kanatlar üzerindeymişçesine yükselin;
Zira zihnin sürekli borcunuzla meşgul olması,
anne yerine özgür yürekli toprağa ve baba yerine Allah’a
sahip olan kimsenin cömertliğinden kuşku duymak
demektir.
Yağmurun Şarkısı
Gümüş ipliklerim ben,
Tanrılar bıraktı beni yükseklerden,
Ve doğa vadilerini süslemeye aldı.
Değerli incilerim ben,
Astarte’nin tacından dökülen,
Ve sabahın kızı, beni kırlarını bezemeye çaldı.
Ben ağlarım ve tepeler gülümser,
Ben alçaltırım ve yükseltir çiçekler.
Bulut ve kır, iki âşıktır
Ve haberciyim ben, birinden ötekine;
Birinin
susuzluğunu
gideririm
öbürünün
bereketiyle;
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Ve hastalığını iyileştiririm.
Gök gürlemesinin sesi ve şimşeğin kılıçları,
Müjdeler gelişimi.
Yolculuğumun bittiğini gökkuşağı ilan eder,
Böyledir dünyevi hayat da,
Öfkenin ayaklarıyla gelir,
Ölümün huzurlu elleriyle gider.
Gölün kalbinden yükselirim,
Ve havanın kanatlarında süzülürüm
Taze bir bahçe bulmak için.
Orada dökülürüm,
Ve dudaklarından öperim çiçeklerin,
Dalları kucaklarım.
Sessizlikte nazik parmaklarımla,
Hafifçe vururum pencere camlarına:
Hisseden ruhların bildiği bir şarkı olur bu ses.
Toprağın ısısı ile oluşurum,
Ve katili olurum onun;
Böyledir kadın da; erkekten aldığı güçle,
hükmeder ona.
Okyanusun hıçkırığıyım ben,
Ve cennetin gözyaşı,
Ve kırların gülümseyişiyim.
Aşk da böyledir…
Duyguların okyanusundan bir hıçkırık,
Düşüncelerin cennetinden bir damla yaş;
Bir gülümseyiş,
Ruh’un kırlarından…
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Yalnızlık
Yalnızlık, bütün ölü dallarımızı kıran sessiz bir
fırtınadır. Ama o, yaşayan toprağın diri kalbindeki
köklerimizin canlılığını artırır.
…
Yalnızlığım, insanlar geveze hatalarımı övüp,
sessiz erdemlerimi eleştirmeye başladığında doğdu.
…
Düşüncede, kalben ve ruhen yalnız olup
olmadığımı soruyorsunuz, hanımefendi. Sana ne yanıt
verebilirim ki? Yalnızlığımın başkalarının yalnızlığından
daha derin ya da daha belirgin olduğunu sanmıyorum.
Herkes yalnız ve herkes kendi başına. Her birimiz bir
bilmeceyiz. Her birimiz binlerce örtüyle örtülmüşüz ve
yalnız bir insanın diğerinden, birinin yalnızlığını
anlatması ve diğerinin kendine saklaması dışında, ne
farkı var? Konuşmada biraz rahatlık, sessizlikte biraz
erdem var.
Yalnızlığımın,
bütün
hüznüyle
birlikte,
‘kişiliğimin kaprisleri mi’ yoksa ‘ben’ dediğim şeyin
kişiliksiz olduğunun göstergesi mi olduğunu bilmiyorum,
hanımefendi. Yo, bilmiyorum. Ancak, yalnızlık bir
güçsüzlük belirtisiyse, o zaman ben kesinlikle insanların
en güçsüzüyüm.
…
Saflığın insanı boş kıldığı, boşluğun da onu
aldırmaz yaptığı söylenir. Fakat çok hisseden ve az şey
bilen duyarlı genç, iki güç tarafından zorlandığı,
kemirildiği için, güneşin altındaki en talihsiz yaratık
durumundadır. Yalnızlığın yumuşak, ipek elleri vardır;
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güçlü parmaklarıyla yüreği kavrar ve ıstırapla inletir onu.
Yalnızlık, kederin müttefiki olduğu gibi, ruhsal
yücelmenin de yol arkadaşıdır
Yanılgı
Olgunluğa ermek istiyorum. Ama ben, üzerinde
akıllı canlıların yaşadığı bir krallığa dönmeden bu
mümkün olur mu?
Aslıda yeryüzündeki her insanın yanılgısı değil
mi bu?
Yardım
Hepimiz, kalplerimizin arzularının ulaşmak
istediğimiz doruğuna tırmanıyoruz. Eğer yanında
tırmanan, senin çantanı ve keseni çalar da, ilkiyle
şişmanlayıp ikincisiyle ağırlığı artarsa onu da
beraberinde götürmeli ve ona acımalısın: Çünkü
şişmanlık, onun için tırmanışı daha zor hale getirecek;
yüklendiği ağırlık ise önündeki yolu daha da uzatacaktır.
Senin zayıflık ve cılızlığına rağmen, onu yükünün
altında çökmüş ve yavaşlamış görürsen, hemen yardım et
ona. Çünkü bu, senin hızını artıracaktır.
Yasa Yapıcılar
Çağlar önce bir kral yaşardı ve bilge bir kraldı o.
Ve tebaası için yasalar yapmak istiyordu. Bin farklı
aşiretten bin bilge adamı başkentine çağırıp yasa
yapmalarını istedi. Ve hepsi olup bitti.
Ama bir parşömen üzerine yazılı bin yasa kralın
önüne getirilip de onları okuduğu zaman, yüreği kan
ağladı; çünkü krallığında bin çeşit suç olduğunu
bilmiyordu.
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Ardından kâtibini çağırdı ve dudaklarında bir
gülümseyiş, yasaları kendi yazdırdı. Ve bu yasalar
yalnızca yedi taneydi.
Ve bin bilge onu öfke içinde terk edip, yazdıkları
bin yasayla her biri kendi aşiretine döndü. Ve her aşiret
bilge adamlarının yasasını izledi.
Bu nedenledir ki günümüzde dahi bin yasa vardır.
Bu, büyük bir ülke, ama bin yasayı çiğneyen
kadın ve erkeklerle dolu bin hapishanesi vardır.
Bu, gerçektende büyük bir ülke, ama halkı bin
yasa yapıcısının ve bir tek bilge kralın torunlarıdır.
Yaş ve Gülümseyiş
Ben,
gönlümün
kederlerini,
kalabalığın
sevinçleriyle değiştirmeyecektim. Ve üzüntülerimin her
parçamdan akıttığı gözyaşlarım, gülüşlere dönmeyecekti.
Yalnızca bir damla yaş ve bir gülümseyiş olacaktı benim
hayatım. Bir damla yaş ki, gönlümü arıtan ve hayatın
gizlerini, saklı olan her şeyi bana anlatan. Bir gülümseyiş
ki, beni benim cinsimden olanlarına çocuklarına benzeten
ve tanrıların beni yüceltmesinin bir işareti olan.
Bir damla yaş ki, beni şu kırılmış gönüllerde
birleştiren; bir gülümseyiş ki, varoluşta sevincimin
belirtisi olan. Ben istekli ve arzu dolu ölecektim, bu
bıkkınlık ve umutsuzluk yaşamak yerine. Ruhumun
derinliklerinde aşkı ve güzeli arzulamayı istiyorum ve
insanların en perişanını mutlu görmeyi. İsteğin ve
özlemin iç çekişini duymuştum bir kez, o, en tatlı
müzikten de tatlıydı. Akşam çökünce çiçek, taç
yapraklarıyla sarar özlemini, koynuna alır, uyur. Sabahın
gelmesiyle dudaklarını aralar güneşin öpüşü için.
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Bir çiçeğin hayatı, istemek ve yapmaktır. Bir
damla yaş ve bir gülümseyiş. Denizin suları buhar olur,
yükselir, birleşir, bulut olur. Ve bulutlar, tepelerin
üstünde uçar, vadileri aşar, ta ki nazlı bir rüzgârla
buluşana dek, sonra kırlara iner damla damla ve derelere
karışır, ırmaklara birleşir, denize kendi evine dönmek
için.
Bulutların hayatı bir ayrılıktır ve bir kavuşma. Bir
göz
yaşı
ve
bir
gülümseme.
Ruh da işte böyle ayrılır büyük ruhtan, madde dünyasına
gitmek için; bir bulut gibi kederin dağlarını, neşelerin
ovalarını aşar ve ölüm meltemiyle buluşur geldiği yere
dönmek
için.
aşkın ve güzelliğin okyanusuna Allah’a...
Yaz
Kırlara çıkalım aşkım, gelen hasat günleri için;
ürün toplama zamanı yaklaştı.
Tohumlar, güneşin doğaya aşkının sıcaklığıyla
olgunlaştı;
Kuşlar meyvelerimizi toplamadan gel, karıncalar
topraklarımızı tüketmeden.
Gel,
Yeryüzü’nün
ürünlerini
toplayalım,
gönlümüze çabalarımızın ektiği mutluluk tohumlarını
toplar gibi ve Hayat gibi, Doğa’nın bereketiyle
dolduralım tenekelerimizi ruhumuzun kilerinde.
Gel eşim, yatağımızı tarlamız yapalım, örtümüzü
cennetimiz.
Yumuşak ottan bir yastığa koyalım başımızı ve
günün yorgunluğundan sıyrılıp huzuru bulalım vadideki
derenin mırıltısında.
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Yazmak
Yazmak için içinde bir istek duyuyorsan -ki bu
isteğin sırrını sadece azizler bilir- sende şunlar
bulunmalı; bilgi, sanat ve büyü. Yani kelimelerin
müziğinin bilgisi, sadelik ve içtenliğin sanatı, okurlarını
sevmenin büyüsü.
Yedi Benlik
Gecenin en sessiz saatinde yarı dalmışken, yedi
benliğim birlikte oturup fısıltıyla tartışmaya başladılar:
İlk benlik: Bütün bu yıllar boyunca burada bu
delinin içinde, günlerce onun acısını yenileyip gecelerle
kederini tekrar oluşturmak dışında hiçbir şey yapmadan
oturdum; artık bu yükü daha fazla taşıyamayacağım ve
baş kaldırıyorum..
İkinci benlik: Sen benden daha şanslısın
kardeşim; çünkü bana bu delinin neşeli benliği olmak
düştü. Onun kahkahalarıyla güler, mutlu saatlerinde şarkı
söylerim ve üç kanatlı ayaklarla dans eder gibi onun
parlak düşünceleriyle dans ederim. Güçsüz varlığım
karşısında baş kaldırabilmeyi isterdim..
Üçüncü benlik: Ya bana; vahşi tutkuların ve
hayali arzuların alevleriyle yanan, sevgiyle kurtulan
benliğe ne demeli? Bu deliye baş kaldırması gereken
sevgi hastası benim…
Dördüncü benlik: Hepinizin içinde en mutsuzu
benim; çünkü bana iğrenç bir kin ve yıkıcı bir nefret
dışında hiçbir şey verilmedi. Bu deliye hizmet etmeye
baş kaldırması gereken benim; Cehennem’in karanlık
mağaralarında doğmuş olup fırtınaya benzeyen benlik.
Beşinci benlik: Hayır, o benim… Düşünen benlik,
tuhaf benlik, aç ve susuz benlik, bilinmeyen ve henüz
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yaratılmamış şeylerinden arasında dinlenmeksizin
gezinen benlik; baş kaldırması gereken sizler değilsiniz,
benim…
Altıncı benlik: Ve ben, çalışan benlik, zavallı işçi,
sabırlı elleri ve arzulu gözleriyle görüntülerden günleri
yaratan ve şekilsiz maddelere yeni ve ölümsüz şekiller
veren ben. Bu yorulmaz deliye baş kaldırması gereken
sadece benim…
Yedinci benlik: Hepiniz bu adama baş
kaldırmaktan ne kadar uzaksınız; çünkü her birinizin
işlerini yapması için önceden belirlenmiş bir yazgısı var.
Ah, oysa ben kendi yazgısı olan sizin gibi miyim? Benim
hiçbir şeyim yok; ben hiçbir şey yapmayan, siz hayatı
tekrar şekillendirirken sessizlikte oturan, hiçbir zaman
hiçbir yerde olmayan benliğim. Baş kaldırması gereken
siz misiniz, yoksa ben miyim komşular?
Yedinci benlik bunları söylediğinde diğer altısı
ona acıyarak baktılar. Artık başka hiçbir şey söylemediler
ve gece daha da koyulaşırken birbiri ardından yeni ve
mutlu bir boyun eğmeyle uykuya teslim oldular..
Fakat yedinci benlik her şeyin ardındaki hiçliğe
bakarak gözlemeyi sürdürdü…
Yemek, içmek
Keşke toprağın rayihasında yaşayabilseydiniz ve
bir epifit (bitki üzerinde yaşayan) misali ışıkla ayakta
kalabilseydiniz.
Fakat mademki yemek için öldürme ve
susuzluğunuzu dindirmek için yeni doğmuş yavruyu
anasının sütünden mahrum etmek zorundasınız; öyleyse
bırakın, bu bir ibadet eylemi olsun.
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Ve bırakın, sofranız bir sunağa dönüşsün, orman
ve ovanın saf ve masumunun, insanın içindeki daha saf
ve hâlâ en masum olan uğruna kurban edildiği.
Bir hayvan boğazladığınızda yüreğinizden ona
deyin:
‘Seni katleden aynı kuvvet tarafından ben de
katledileceğim ve ben de tüketileceğim.
Zira seni benim elime teslim eden kanun, beni
daha kudretli bir ele teslim edecek.
Senin kanın ve benim kanım, cennet ağacını
besleyen usareden gayrı hiçbir şeydir.’
Ve bir elmaya dişlerinizi geçirdiğinizde ona
yüreğinizden deyin:
‘Senin çekirdeklerin benim gövdemde yaşayacak,
Ve senin yarının tomurcukları benim gönlümde
çiçeklenecek,
Ve senin rayihan benim soluğum olacak,
Ve birlikte göneneceğiz (mutlu olacağız) bütün
mevsimler boyu.’
Ve güzün, üzüm cenderesi için bağlarınızdan
üzümleri devşirdiğinizde yüreğinizden deyin:
‘Ben de bir bağım ve benim meyvem üzüm
cenderesi için derlenecek,
Yenilgi
Yenilgi, yenilgim, yalnızlığım ve kimsesizliğim.
Binlerce yengiden de bana değerli olan sen!
Dünyadaki tüm parlak başarılardan,
Sensin yüreğime yakın olanı!
Yenilgi, yenilgim, başkaldırım,
Ve de benim kendimle tanışmam.
Sayendedir ki, hâlâ ben ayağı yere basan,
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Ve solmuş defneler peşinde koşmayan,
Biri olduğumun bilincindeyim;
Ve sende, yalnızlığımı buldum,
Ve de herkesten uzak,
Ve de gururlu olmayı.
Yenilgi, yenilgim, benim parlak kılıcım,
Ve de kalkanım.
Gözlerinde okudum tahtı arayanın,
Kendi kendisinin kuluna dönüştüğünü...
Ve bir kimsenin derinliklerindeki,
Esasını anlayabilmemiz için,
Onun gücünü söndürmemiz gerektiğini…
Ve ancak böylesine olgunlaştıktan sonradır ki,
Bir meyvenin tadına varılabildiğini...
Yenilgi, yenilgim,
Benim sözünü sakınmaz yol arkadaşım;
Şarkımı, bağrışmalarımı, sessizliklerimi hep
duyacaksın.
Ve senden başka hiç kimse bana söz etmeyecek.
Kanat
çırpınmalarından
ve
deniz
kabarmalarından,
Ve de geceleri yanan dağlardan.
Ve sen, tek basına,
Ruhumun sarp ve kayalık
Yollarından tırmanacaksın.
Yenilgi, yenilgim, benim ölmez cesaretim;
Sen ve ben fırtınada birlikte güleceğiz;
Ve biz ikimiz, derin mezarlar kazacağız,
İçimizde ölmekte olanlara;
Ve tutunacağız, tüm gücümüzle,
Güneş’in karsısında;
Ve de tehlikeli olacağız.
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Yetmiş
Genç ozan prensese: ‘Sizi seviyorum.’ dedi.
Prenses cevap verdi:
‘Ben de seni seviyorum, çocuğum.’
‘Ama ben sizin çocuğunuz değilim. Ben bir
erkeğim ve sizi seviyorum.’ Dedi ozan prensese…
Prenses: ‘Kendileri de erkek ve kız evlat sahibi
olan, erkek ve kız evlatların anasıyım; ve oğlumun
oğullarından biri yaşça senden büyük.’
Genç ozan: ‘Ama ben sizi seviyorum.’ diyerek
ısrar etti.
Aradan çok zaman geçmedi ki, prenses öldü. Ama
son soluğu yeryüzünün daha büyük soluğuna karışırken
ruhundan şunları geçiriyordu:
‘Sevgilim, tek oğlum, genç ozanım; ola ki bir gün
bir daha karılaşırız ve benim yaşım yetmiş olmaz.’

Yol
Tepelerin ötesinde, ilk ve tek yavrusu, oğluyla
birlikte bir kadın yaşardı. Bir gün, doktor başucundayken
çocuk ateşten öldü. Üzüntüsünden perişan olan anne,
doktora ağlayarak haykırdı:
‘Söyle bana, söyle bana; uğraşını durduran,
türküsünü susturan nedir?’
Doktor dedi ki: ‘Ateştir.’
Ve anne sordu: ‘Ateş nedir?’
Ve doktor yanıtladı: ’Açıklaması zor. Bedene
giren, sonsuz ölçüde küçük bir şeydir ki, insan gözü onu
göremez.’
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Ve doktor onu yalnız bıraktı ve gitti. Ve o, kendi
kendine tekrarlıyordu: ‘Sonsuz ölçüde küçük bir şey;
insan gözü onu göremez.’
Ve akşam, teselli için rahip geldi. Ve o, ağlayarak
haykırdı:
‘Ah, neden oğlumu, tek oğlumu, ilk yavrumu
yitirdim?’
Rahip yanıtladı: ‘Yaratıcı’nın isteği bu.’
Ve kadın dedi, ‘Tanrı nedir, Tanrı nerededir?
Tanrı’yı bulup önünde göğsümü yarmalı, yüreğimin
kanını O’nun ayakları dibine boşaltmalıyım. Bana O’nu
nerede bulacağımı söyleyin.’
Ve rahip dedi ki: ‘Tanrı, sonsuz ölçüde büyük bir
şeydir ki, insan gözü onu göremez.’
O zaman kadın haykırdı: ‘Sonsuz ölçüde büyük
olanın isteğiyle sonsuz ölçüde küçük olan oğlumu
öldürdü. Şu halde biz neyiz? Neyiz biz?’
O anda elinde ölü çocuk için kefen beziyle
kadının annesi odaya girdi ve rahibin sözcükleriyle
kızının haykırışını duydu; kefen bezini yere bıraktı ve
kızının elini elleri arasına alarak dedi ki: ‘Kızım, hem
sonsuz ölçüde büyük olan ve hem de sonsuz ölçüde
küçük olan biziz; ve biz aynı zamanda ikisi arasındaki
yoluz.’
…
Evim bana dedi ki: ‘Beni bırakıp gitme, çünkü
senin geçmişin bende yaşıyor.’
Ve yol, ‘Hadi düş peşime, çünkü ben senin
geleceğinim.’ dedi.
Bense evime ve yola diyorum ki: ‘Benim ne
geçişim var, ne de geleceğim. Eğer burada kalırsam, bir
gidiş vardır kalışımda; yok, oraya gidersem eğer,
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gidişimde de bir kalış olacak. Çünkü her şeyi
değiştirebilen sevgi ve ölümdür yalnızca.’
…
‘En doğru yol; en dikensiz yoldur’ diyenler seni
aldatıyorlar. Onlar, karanlık evlerinde kaybettiklerini
sokak lambasının altında arayan şaşkınlardır...
Yürümek
Durmadan yürüyorum bu kıyılarda,
Kum ve köpüğün arasında yürüyorum,
Bir gün ayak izlerim silinecek kumdan
Ve rüzgâr köpüğü götürecek elbet,
Ama denizle kıyı ebediyen kalacak arkamda.
Yüz
Bin bir türlü ifadesi olan bir yüzle; bir kayaya
yapışıp kalmış bir midye gibi tek bir ifadesi olan yüz
gördüm.
Parlak görünümü ile içerideki sıradanlığın
saklandığı bir yüz ile; parlak görünümü ile içerideki
güzelliğin belirginleştiği bir yüzü gördüm.
Kırışıklarla dolu, ancak hiçbir anlam taşımayan
yaşlı bir yüz ile; üstünde her şeyin apaçık göründüğü
taptaze bir yüz gördüm.
Yüzlere kendi gözlerimin örülmüş olduğu doku
aralıklarından baktığım ve saklamakta oldukları gerçeği
hep aradığım için, onları ben tanıyorum.
Zaman
Sizler, endâzesiz ve ölçülemez zamanı ölçmek
istersiniz.
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Bir dere yapmak istersiniz zamandan, kenarına
oturduğunuz ve akışını seyrettiğiniz.
Ama içinizdeki zamansız olan, hayatın
zamansızlığından haberdardır,
Ve bilir ki, dün bugünün hatırasından başka bir
şey değildir ve yarın da bugünün rüyası.
Ve içinizde terennüm ve tefekkür eden o,
yıldızları fezaya saçan o ilk anın hudutları içerisinde
ikamet ediyor hâlâ.
Aranızdan kim hissetmez, kendi sevme kudretinin
payansız olduğunu?
Ve yine kim hissetmez, o aynı sevginin, payansız
(sonsuz) da olsa, onun varoluşunun merkezinde mahsur
kalmış olduğunu ve bir sevgi düşüncesinden bir sevgi
düşüncesine, sevgi eylemlerinden başka sevgi
eylemlerine hareket etmediğini?
Ve zaman da tıpkı sevgi gibi parçalanamaz ve
arşınlanamaz değil midir?
Fakat düşüncenizde, zamanı mevsimler hâlinde
ölçmek zorundaysanız bırakın her bir mevsim, bütün
diğer mevsimleri sarmalasın,
Ve bırakın bugün, maziyi hatırayla ve istikbali
hasretle kucaklasın.
Zevk
Zevk bir özgürlük türküsüdür. Ama özgürlük
değildir.
Tutkularınızın
tomurcuklanışıdır.
Ama
meyveleri değildir. O, kendine yükseklik arayan bir
derinliktir. Ama kendisi ne derinlik ne de yüksekliktir. O,
kafestekinin kanat takmışıdır. Ama çevrelenmiş uzay
değildir. Evet, işin gerçeği, zevk bir özgürlük türküsüdür.
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Bütün yüreğinizle onu çağırmanızı dilerim de; türküyü
çağırırken kendinizden geçmenizi isteyemem.
Gençlerinizden
bazıları,
sanki
her
şey
oymuşçasına zevki arıyorlar ve yargılanıp azarlanıyorlar.
Bense onları ne yargılarım ne de azarlarım. Bırakırım
arasınlar. Çünkü aradıkları zevki bulacaklardır... Ama
yalnızca zevki değil; zevkin yedi kız kardeşi vardır ve en
göze çarpmayanı bile zevkin kendisinden daha güzeldir.
Birtakım kökleri çıkarmak için toprağı kazan adamın bir
hazine bulduğunu hiç işitmediniz mi?
Aranızdaki kimi yaşlılar, geçmiş zevkleri, sanki
sarhoş kafayla işlenmiş birer hataymış gibi pişmanlıkla
anımsamaktadırlar. Oysa pişmanlık, aklın doğru yola
sokulması değil, bulutlandırılmasıdır. Bu gibiler,
geçmişteki zevklerini bir yaz sonunun hasadıymışçasına
minnetle anmalıdırlar. Ama eğer pişmanlık duymak
onlara huzur veriyorsa, bırakın huzur duysunlar.
Aranızdan bazıları da ne zevki arayacak kadar
genç, ne de onu anımsayacak kadar yaşlıdır. Bunlar,
zevki aramaktan ve anımsamaktan korktukları için tüm
zevklerden sakınırlar, böylelikle de ruhlarını ihmal
etmemiş ve ona karşı çıkmamış olduklarını sanırlar. Oysa
onların zevki de, işte bu davranıştır. Bu nedenledir ki,
bunlar da titrek elleriyle kökleri ararken bir hazine
bulurlar. Fakat söyleyin bana, ruhu sıkıntıya sokabilen
var mı? Bülbül gecenin, ateşböceği de yıldızların
sükûnetini bozabilir mi? Ateşinizin alevi ya da dumanı
rüzgara yük olabilir mi? Sanır mısınız ki ruh, içine
atacağınız herhangi bir şeyle durgunluğunu yitirecek bir
göldür? Edindiğiniz zevke çoğu kez karşı çıkmışsanız da,
tutkunuzu
benliğinizin
gizli
kuytuluklarında
biriktirmişsinizdir.
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Bugün bir kenara bırakılmış olanın, yarın tekrar
ortaya çıkabilmeyi beklemediğini kim bilebilir ki?
İnsanın gövdesi bile mirasını ve haklı gereksinimini bilir
ve hiç bir zaman aldatılamaz. Gövdeniz, ruhunuzun
çalgısıdır. Ondan tatlı nağmeler ya da bozuk sesler
çıkartabilmek size kalmış bir iştir.
Ve şimdi içiniz sıra sorun: ‘Zevklerin hangisinin
güzel, hangisinin çirkin olduğunu nasıl ayırt edeceğiz?’
Bağlarınıza ve bahçelerinize gidip bakın, arı için zevkin
çiçekten bal toplamak olduğunu öğreneceksiniz. Oysa
çiçeğin zevki de arıya balını sunabilmektir. Arı için
çiçek, hayatın pınarıdır. Çiçek için de arı, sevginin
elçisidir. Her ikisi için zevkin karşılıklı alınıp verilmesi
bir gereksinim ve doygunluğun mutluluğudur. Ey
Orphales halkı; sizler de arı ve çiçek gibi zevklerinizin
içinde olun.
Zıtlıklar
Kimimi mürekkep gibidir, kimimiz kâğıt.
Bazımızın siyahlığı olmasa, beyazlık sağırlaştırdı.
Ve bazımızın beyazlığı olmasa, siyahlık kör
olurdu.
…
Size içinizde en cılız ve bitkin görünen yanınız,
sizin en güçlü ve adanmış yanınızdır. Kemiklerinizin
çatısını sağlamlaştıran ve onu dimdik tutan içinize
çektiğiniz soluk değil midir? Kentinizi kuran ve içindeki
her nesneyi oluşturan, şimdi hiç birinizin düşlediğini
anımsamadığı bir düş değil midir?
O soluğun ‘gel-git’ini bir görebilseydiniz, bir
daha başka hiç bir şeyi görmek istemezdiniz. Ve eğer
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düş’ün fısıltılarını işitebilseydiniz, başka hiçbir sese
kulak vermezdiniz.
Oysa görmeseniz de işitmeseniz de iyidir.
Gözlerinizi bulutlayan peçe, onu dokumuş olan eller
tarafından kaldırılacaktır. Kulaklarınızı tıkayan çamuru,
onu yoğuran parmaklar çıkarıp atacaktır.
Ve o zaman görecek v e o zaman işiteceksiniz.
Ama bir zamanlar kör olduğunuza yakınmayacak,
sağırlığınıza üzülmeyeceksiniz. Çünkü o gün, her
nesnenin içinde gizlenen amacı bilmiş olacaksınız. Ve
karanlığı olduğu kadar, aydınlığı da kutsayacaksınız.
…
Suskunluğu gevezeden, hoşgörüyü hoşgörüsüzden
ve kibarlığı kaba olandan öğrendim. Ne garip ki, tüm bu
öğretmenlerime karşı oldukça nankörüm.
…
Ben hem alev, hem de kuru çalıyım ve benim bir
yanım diğer yanımı yok etmekte.
Anlayışlı olan beni anlayışlı, aptal olan ise aptal
bulur. Bence ikisi de haklıdır.
Zincir
Bir zincir olsanız, onun da en zayıf halkası
olurdunuz, denmiştir sizlere. Bu deyişin ancak yarısı
gerçektir. Çünkü sizler aynı zamanda halkalarınızın en
güçlüsü kadar da güçlüsünüz. Sizi en küçük çabanızın
boyutlarına bakarak ölçmek, okyanusun gücünü
dalgalarının köpüklerine bakarak tahmin etmeye benzer.
Sizi başarısızlıklarınıza bakarak yargılamak, mevsimleri
değişkenlikleri nedeniyle suçlamak olur.
Zindan
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Her halükârda bu kötü bir zindan değil. Ama beni
diğer odadaki mahkûmdan ayıran duvarı sevmiyorum.
Gerçi şunu da sana itiraf etmeliyim ki, bu konuyu
ne zindancıya ne de zindanın mimarına açmak
niyetindeyim.
…
Zindana götürülen bir adam görürsen, kalbinden
şöyle geçir: ‘Kim bilir, sürüldüğü daha dar ve karanlık
bir zindandan kaçıyordur belki.’
…
Zindandaki bir hırsız bile başka bir hırsızdan
güvendedir.
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Bir Ozanın Ölümü Onun Yaşamıdır, Halil Cibran
Deli, Halil Cibran, A. Erkin Köylügil
Deli, Halil Cibran, Feyza Karagöz
Dost Mektupları, Halil Cibran
Dünya Tanrıları, Halil Cibran
Ermiş-Gezgin, Halil Cibran, Kahraman Türel
Ermiş, Halil Cibran, Mesut Küçükoğlu
Ermiş, Halil Cibran, A. Erkin Köylügil
Ermişin Bahçesi, Halil Cibran, R. Tanju Sirmen
Fırtınalar, Halil Cibran, A. Erkin Köylügil
Gâvur Halil, Halil Cibran
Gece ile Sabah Arasında, Halil Cibran
Gezgin, Halil Cibran, Sibel Özbudun
Gezgin, Halil Cibran, A. Erkin Köylügil
Gezgin / Kıssalar ve Hikmetler, Halil Cibran
Gönlün Sırları, Halil Cibran
Gözlerin Fısıltısı, Halil Cibran, Mihail Nuayme,
Hüseyin Yazıcı
Gözyaşları ve Kahkahalar, Halil Cibran
Haberci, Halil Cibran, Feyza Karagöz
İnsanoğlu İsa, Halil Cibran, Deniz Carey
Kabuklar ve Özler, Halil Cibran
Kâfir Halil, Halil Cibran, Abdurrahman Acar
Kırık Kanatlar, Halil Cibran, Feyza Karagöz
Kırık Kanatlar, Halil Cibran, Ersan Devrim
Kırık Kanatlar, Halil Cibran, Cahit Koytak
Kırık Kanatlar, Halil Cibran, A. Erkin Köylügil
Kum ve Köpük, Halil Cibran, Feyza Karagöz
Kum ve Köpük, Halil Cibran, Selahattin Hacıoğlu
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Kum ve Köpük, Halil Cibran, A. Erkin Köylügil
Lazarus ve Sevgilisi, Halil Cibran, Feyza
Karagöz
Mezarlar Ne Söyler, Halil Cibran, A. Erkin
Köylügil
Nebi, Halil Cibran
Öncü, Halil Cibran
Rüzgâr Gülü, Halil Cibran, A. Erkin Köylügil
Sözler, Halil Cibran, Aytunç Altındal
Vadinin Perileri, Halil Cibran, Barkın Karslı
Vadinin Perileri, Halil Cibran, A. Erkin Köylügil
Veli'nin Bahçesi, Halil Cibran
Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf
"Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe
Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer Yıldırım)
Sultan Şimşek Araştırması
Hüseyin Günday, Cibran Halil Cibran ve Çağdaş
Arap Edebiyatındaki Yeri, Bursa 2002
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