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22. Eseridir



Duygularım her zamankinden daha dalgalı. Kızsam
bir işe yaramıyor, bağırsam hiç bir şey değişmiyor.
Bir umutsuzluk çöküyor üstüme bazen öyle
karartıyor ki düşüncelerimi yaşamaya halin kalmaz.
Sonra bir öfke geliyor, adeta bir ejderha gibi açıyor
ağzını ateş püskürüyor, içimdeki her şeyi kül ediyor.
Bazen etrafındakileri de etkiliyor bu ateş. Sonra bir
utanç ki sorma gitsin. Sanki tüm kötü şeylerin sebebi
benmişim gibi utanıyorum. Bir kelime etmeye dahi
hakkım yokmuş gibi. Sonra etrafımdakilere
bakıyorum, gülüyor eğleniyorlar, kafalarında en ufak
bir endişe yok. Yaşamadıkları sıkıntılar, görmedikleri
acılar, pek de umurlarında olmayan başkalarının
yaşadığı eziyetler, zulümler, adaletsizlikler sanırım
onları böyle vurdumduymaz yapan diyorum. Ama
sonra diyorum ne yapsınlar. Ben de burada doğsam
ve bu kadar korunaklı bir ortamda büyüsem ben de
aynen böyle olurdum herhalde. Sonra yine bir öfke
ve karanlık büyüyor içimde geçmişe ve doğduğum
şehre, insanlara karşı. İşte böyle sanki duygu
dalgaları arasında bir türlü selamete çıkamıyorum
gibi geliyor. 
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Annem bu halimi anlamış olacak ki geldi yanıma
konuşmaya başladık. Dedim anne neden böyle içim
köpük köpük dalga. Neden alevler dinmiyor bir türlü.
Biraz sakinleşsem konuşarak veya yazarak yine de
peşimi bırakmıyor bazı duygular. Neden diğer
arkadaşlarım gibi vurdumduymaz olamıyorum?
Neden hep bu duygular ile boğuluyorum?

Dedi “Oğlum, her insanın derdi tasası kendine
büyük. Her insan bir takım sıkıntılar yaşıyor ve kalbi
ferahlıyor veya sıkışıyor. Bu duygular her insanın
kalbinin kapısını tıklatıyor sebebi her ne olursa
olsun. Önemli olan nasıl karşıladığın o duyguları.
Mevlana Celaleddin Mesnevisinde insan benliğini bir
misafirhaneye benzetir. “Her gün gelir yeni biri.
Beklenmeyen misafirdir. Bir sevinç, bir hüzün, bir
kötülük arzusu. Ve bir anlık şuur hali. Hoş karşılayın
hepsini, hoş tutmaya bakın” der. Ve şöyle devam
eder “Evini talan etse de, hiç bir şey bırakmasa da
geride sen yine de hürmetle muamele et hepsine.
Sende yeni bir lezzet için yer açmaya gelmiştir belki. 
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Utanç, karanlık bir düşünce ve ya garez gelse de
kapına güleryüzle karşıla. Unutma ki her gelen
ötelerden bir rehber olarak gönderilir sana..” Bu
duygulara davetsiz misafir nereden çıktı ne zaman
gidecek diye bakarsan getirdikleri mesajı anlaman
güç olur. Kötü duygu iyi duygu diye bir şey yoktur
oğlum. Bunların her biri bize bir yol gösterir ve bunu
anlamanın yolu da onları bastırmak ve ya kovmak
değildir. Onlara müsaade etmek ve gözlemlemek, iyi
davranmak ve güzelce uğurlamaktır.” "Yaşamak için
bir 'neden'i olan kişi, neredeyse tüm 'nasıl'lara
dayanabilir" diyor Nietzsche. Çok bunaldığımda
bunu düşünüyorum. Benim ve ailemin buraya gelme
nedeni haz arayışı filan değildi diyorum. Dolayısıyla
burada yaşadığımız sıkıntılarda yaşamayı
bırakmadık çalışmaya devam ediyoruz.

Annemin bu sözleri kalbime bir ferahlık verdi ki
sormayın. Hep merak ederdim annemin her sıkıntıya
karşı nasıl güleryüzle durduğunu. Meğer o
bambaşka bakıyormuş yaşadıklarına ve
duygularına. 
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Hep görünene değil arkasındaki mesaja tebessüm
ediyormuş. Onun bu hali bana Niyazi Mısri’den bir
dizeyi hatırlattı. “Hak şerleri hayreyler, zannetme ki
gayreyler. Ârif ânı seyreyler.” Tüm kargaşayı yüksek
bir tepeden seyredip kargaşayı değil ardındaki
mesajı gören bir derviş hayal ediyorum bu dizeyi her
okuyuşumda. Kendime de diyorum artık işte sana
yeni bir misafir daha. Onu seyreyle yaksa da içini
talan etse de yüreğini, karanlıklara boğsa da her
yeri, bakalım ne mesaj getirdi...
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