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Naz Eva’ma...



Ve kalbimin ritmini bu

şekilde değiştirene ithafen...

O, benim denizimin

en güzel kıyısı.





Dün ne düşündüysen bugün osun.
Bugün ne düşünüyorsan yarın tam olarak o olacaksın.

Sadece tek bir sorun var.
O da ne istediğini bilmiyor oluşun.

Ruh sadece özgürlük ister, deli gömleği değil.
Gömleğinden kurtul ve yola koyul.

Hakikat sadece kendinden sorumludur
senin ne anladığından değil.

Hakikat açıklamalarla da ilgilenmez.
Ona ulaşmanın tek yolu eyleme geçmektir.

Gereken şey yola çıkmaktır.
Gereken yaşamaktır.

Ve unutmadan:
İmkânsıza ulaşmanın tek yolu
onun yokluğuna inanmaktır.



“Aradığın şey o kitaplarda değil
aradığın şeyi okuyarak bulamazsın.

Sende eksik olan şeyi gözlerinle tamamlayamazsın.
Aradığın şeyi dünyada arayacaksın
aradığın şeyi yüreğinle bulacaksın.

Dünyadaki tüm kitaplar, tüm hesaplar
akıl oyunları, sayfalarca laflar, sevginin yerini tutmaz.
Okuyarak öğreneceksin ama severek anlayacaksın...”  

diyor Şems.

Bu dünya herkese yeter.
Asıl mesele sen kendine yetebiliyor musun?

Öncelikle şuna karar vermelisin:
Sen pusula mı istiyorsun, pusula olmak mı?

Karar ver.
Bu kitabı öyle okumaya başlamalısın.

Sevgimle...
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Dünya yuvarlak. 
Köşesine çekilemiyor insan.

Yaşamak başlı başına bir sanat ve birçoğumuzun pek 
sanatkâr olduğu söylenemez. Yorgunsun. Yol yorgunu, insan 
yorgunu, yaşam yorgunu. Durmadan çabalıyorsun. Uzun yollar 
kat ediyorsun kendince. Bu gidişat nereye dersin?

Samuel Johnson’ın dediği gibi mi yoksa?
“Hayatım kendimden uzun bir kaçış.”
Bir çemberin etrafında dönüp duruyorsun. Çok yol almış, 

bayağı bir ilerlemiş gibi hisseder insan böyle olunca. En büyük 
yanılsamalardan biridir bu. Çemberin etrafında bir yaşam sü-
renler daima hareket halinde olsalar da hiçbir yere varamazlar. 
Yerlerinde sayarlar çünkü çember çizip duranlar. Yerinde say-
mak ise, tekrar etmek demektir. Yerinde saymak ölmek demek-
tir, yaşarken ölmek.

Koşuyor, koşuyor ve koşuyorsun. İstediğin yere hep ulaşa-
cakmışsın gibi geliyor ancak vardığın yer olduğun yerden başka 
bir yer değil. Bazen daha çok çabalıyorsun ve belki de yaptığın 
asıl şey daha büyük bir çemberin etrafında dolaşmaktan baş-
kası değil.

Dünya’nın yuvarlak, daha doğru bir tabirle geoit oluşu-
nun Kuran’da 1400 yıl öncesinde belirtilmesi rastlantı olamaz. 
1633 yılının 21 Haziran günü engizisyon mahkemesi önünde 
Dünya’nın döndüğüne ilişkin tezini inkâra zorlanırken, bir ri-
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vayete göre, Galileo’nun önce teorisini yalanlayıp, sonra “Ama 
yine de dönüyor...” demesi de biraz düşündürücü. Hinduların 
Dünya için kullandıkları “sansar” kelimesinin de “dairesel” an-
lamına gelmesinin bir hikmeti var olmalı. Ne dersin?

Yaşam kıyılarda sürdürülemez. Yaşamın özü merkezdedir. 
Bir çemberin etrafında 360 derecelik yay çizerek ömrünü geçi-
rebilirsin. Ama yaşamın kıyısında sürülen bir yolculuk seni bir 
misafire dönüştürür.

Ölümü –ki bana göre yaşamın başlangıcını– tadana kadar 
keşfetmekten, bilgi depolamaktan vazgeçemezsin. Ve tüm ke-
şiflerinin, saklanan bilgilerin nihai amacı seni başladığın yere 
sürüklemek olur. Her varışında bulunduğun yerden ilk kez ge-
çiyormuş hissine kapılırsın.

Birçok bilgi edinebilirsin, çalışıp öğrenebilirsin, onlarca ki-
tabı satır satır ezberleyebilirsin. Büyük bir âlim bile olabilirsin 
ama yine de hiçbir şey bilmiyor olursun yaşam hakkında. Çün-
kü bunların hepsi çepere ait bilgilerdir. Dışsaldır. Bilgi seni dolu 
bir insan haline getirir ancak yaşamı boşluk vasıtasıyla idrak 
edebilirsin. Bilgi egoyu besler. Ve ego da asla merkeze ulaşa-
maz, dışsaldır. Çemberin çevresiyle ilgilidir.

Ego bildiğini söyler. Sevdiği bir tanıdığının ölüm haberini 
başkasına verirken bile haz duyar insan derinlerde. Hoşlandı-
ğın bir şarkıyı, kitap alıntısını paylaşırsın bazen. Paylaşımın 
beğeni alırsa, kendi şarkınmış, kendi sözlerinmiş gibi gurur 
duyarsın kendinle.

Bilgi egoya aittir. Tanrı hakkında her şeyi biliyorum der ego. 
Yaşam hakkında bilgi sahibiyim der. Halbuki Tanrı hakkında 
ya da yaşam hakkında bilgi sahibi olduğunu söylemek aslında 
bu konularda hiçbir şey bilmediğini itiraf etmektir. Tanrı mer-
kezdir. Yaşam merkezdedir. “Hakkında” harici olana aittir. Dış-
saldır. Çemberdeki yay üzerine aittir. Merkeze ait değildir.
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“Ve ben
olduğum her şeyi borçluyum

kendime kendimi borçluyum.”
– Miguel de Unamuno

Hu hu... Kimse yok mu?

Ben diye bir şey yoktur. Kulağa iddialı geliyor aslında değil 
mi? Ben yokum!

Biri sana “Siz kimsiniz?” benzeri bir soru yönelttiğinde ge-
nellikle fiziksel özelliklerini, mesleğini, hedeflerini vb. bilgileri 
sıralarsın. Bu kavram aslında senin hakkındaki çeşitli bilgilerin 
bir koleksiyonudur.

“Hakkında” harici olana aittir demiştim. Kendine bile o kadar 
uzaksın ki. Bir yapbozu tamamlar gibi parça parça tanımlamak 
özünü, kendine ne kadar mesafeli olduğunun bir aynasıdır. Ken-
dini, yaşamı, Tanrı’yı tanımak parçalara ayrılamaz. O bir bütün-
dür. Tanrı bir bütündür. Yaşam bir bütün olarak vuku bulur.

Ancak zihin tümden gelemez. Bütünü idrak etmekte nok-
sandır hep. O bölünebilen, kısımlara ayrılabilen, parçalardan 
oluşan her şeyi anlamaya meyillidir. Bu nedenle zihnin seni her 
seferinde aldatır. Onu dinlediğin sürece her şey hakkında bir 
şeyler bilen bir misafir olarak çember çizip durursun.


