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!K!NC! HAYATIN 
TEK B!R HAYATIN OLDU"UNU 

ANLADI"INDA BA#LAR 

Raphaëlle Giordano

Çeviren
Gül$ah Ercenk



Yazar, ressam, yaratıcı koç olan Raphaëlle G!ordano, Est!enne 
Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulundan mezun oldu. Yaratıcılık da!-
ma onun ya"amının ana ç!zg!s!n! olu"turdu. Kel!melere ve kavramlara 
olan tutkusunu, Par!s’te uzun yıllar çalı"tı#ı b!r reklam ajansında gel!"-
t!rd!kten sonra kend! koçluk ve organ!zasyon ajansını kurdu.
Ps!koloj!, pek çok farklı bran"ta aldı#ı e#!t!mler ve sert!f!kalar sa-
yes!nde gel!"t!rd!#! !k!nc! uzmanlık alanıdır. Les Secrets du Docteur 
Coolzen (dört k!taptan olu"an b!r kolleks!yon), Mon Carnet de Coach!ng  
100 % Bonheur, J’a! Déc!dé d’Etre Zen !s!ml! k!tapları hem !çer!k hem 
de b!ç!m açısından, k!"!sel gel!"!m konusunda son derece yaratıcı yak-
la"ımlar sunmaktadır. $lk romanı olan "k!nc! Hayatın Tek B!r Hayatın 
Oldu#unu Anladı#ında Ba$lar yazarın hayatında öneml! b!r yer tutan 
b!r ba"ka konuyu, huzur ve mutlulu#a g!den yolu ke"fetmek !ç!n ya"a-
mı de#!"t!rme sanatını ele almaktadır.
Raphaëlle G!ordano’nun gündem!n! tak!p etmek !ç!n  
(www.rout!nologue.com), ajansı hakkında b!lg! sah!b! olmak !ç!n 
(www.emotone.com)

Gül"ah Ercenk, 1991 yılında Hacettepe Ün!vers!tes! Fransız D!l! 
Edeb!yatı Bölümünden mezun oldu. Cezay!r Büyükelç!l!#!nde çe-
v!rmen, Par!s Türk Büyükelç!l!#!nde büyükelç! sekreter! olarak çalı"-
tı. Farklı yayınevler!ne Fransızcadan Türkçeye k!taplar çev!rd!. Halen 
Kanada’da ya"ayan Ercenk, anaokulu ö#retmenl!#!yle b!rl!kte çev!r! 
yapmaya devam etmekted!r.



Bu projeye inanıp gerçekle"mesi için desteklerini esirgemeyen 
Eyrolles Yayınevi editörlerinden Stéphanie Ricordel ve 
Élodie Dusseaux’ya sonsuz te"ekkürlerimi iletiyorum.

Ayrıca kitabın yazım a"amasında her konuda yardımcı olup 
iyi niyetli, yapıcı görü"lerini benimle payla"an anneme ve ikiz 
karde"im Stéphanie’ye; bana kitabın adını fısıldayan yaratıcı 
sevgilim Régis’e; ve nihayet hem varlı#ı hem de hayatıma 
kattı#ı mutluluktan dolayı o#lum Vadim’e çok te"ekkür 
ederim.





Hayalim, bir gün her insanın sahip oldu#u yeteneklerinin 
farkına varıp kendi mutlulu#unun sorumlulu#unu eline alması. 
Çünkü hayatta hiçbir $ey çocukluk dü$lerini gerçekle$tirmekten 

daha önemli olamaz...

Yolunuz açık olsun, Raphaëlle.
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G!tg!de büyüyen ya#mur damlaları arabamın ön camını dö-
vüyordu. S!lecekler gıcırtıyla b!r sa#a b!r sola g!d!p gel!rken, 
d!reks!yona sımsıkı yapı"mı" hâlde gıcırtıyı ben de !ç!mde 
h!ssed!yordum. Ya#mur an!den öyle "!ddetlend! k! !çgüdüsel 
b!r dürtüyle aya#ımı gazdan çekt!m. Hayatımda b!r de araba 
kazası eks!kt! zaten! Her "ey bana kar"ı !"b!rl!#! yapmaya mı 
karar verm!"t! bugün? 

Cuma ak"amının yo#un traf!#!ne saplanıp kalmamak 
!ç!n otoyoldan g!tmek yer!ne kest!rmeden g!tmeye karar ver-
m!"t!m. Tıklım tıklım olan ana arterlerde ve akordeon g!b! 
b!r traf!kte !"kence çekmekten daha kötü olamazdı ya! $ç!nde 
bulundu#um karma"ayı artırmak !sterces!ne arabamın cam-
larına arsızca çöreklenen s!s yüzünden, gözler!m çares!zce 
tabelaları okumaya çalı"ıyordu. Ve bütün bunlar yetmezm!" 
g!b!, ormanlık alanın orta yer!nde nav!gasyonum ben!mle 
b!rl!kte yol almaktan vazgeç!verd!. Teknoloj! an!den ben! terk 
ett!. Ben dümdüz g!tmek !sterken, o aynı yerde dönüp dur-
maya karar verm!"t!.

O anda bulundu#um yer, har!tada b!le görünmeyen, h!ç-
l!#!n ortasında b!r yerd! sank!. Ama !"te... Patronumun ben! 
oraya göndermes!n! kend!nce haklı gösterecek ölçüde t!car! 
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potans!yele sah!p küçük !" merkez!, nasıl olmu" da b!r ara-
ya gelm!"ler d!ye dü"ündüren “Nad!ren Kâr Eden %!rketler 
Toplulu#u” orada bulunuyordu. Daha az makul ba"ka b!r se-
beb! oldu#undan da "üphe etm!yor de#!ld!m. Yarı zamanlı 
çalı"ma !ste#!m! kabul ett!#!nden ber!, ba"kalarının !steme-
d!#! görevler! bana devrederek b!r anlamda yaptı#ı !y!l!#!n 
acısını çıkarmaya çalı"tı#ını h!ssed!yordum. Bu pekâlâ, kafam 
saçma sapan b!r sürü "eyle me"gulken, bulundu#um dört te-
kerlekl! teneke kutuda, Par!s’!n uzak banl!yöler!n! kat ed!"!-
m!n açıklaması olab!l!rd!.

Had! Cam!lle... Dü$ünüp durmayı bırak da yola konsantre ol!
Derken b!r patlama ses!!.. Kalp atı"ımı dak!kada 120’ye 

çıkarıp kontrolümü kaybett!ren ve arabamın yoldan çıkması-
na sebep olan korkunç b!r gürültü duydum. 

Ba"ımı arabanın ön camına çarptım ve o an tuhaf b!r "e-
k!lde fark ett!m k! !nsanın hayatının f!lm "er!d! g!b! san!yeler 
!ç!nde gözünün önünden geçmes!, h!ç de uydurma b!r h!kâye 
de#!lm!". B!rkaç san!yel!k serseml!kten sonra kend!me gel!p 
el!m! alnıma götürdüm. Kana benzer b!r "ey yoktu. Sadece 
yumurta g!b! b!r "!"l!k vardı. Çabucak vücudumu yokladım. 
Hayır, alnımdan ba"ka b!r yer!mde a#rı sızı da yoktu. Neyse 
k! ucuz atlatmı"tım!

Hasar tesp!t! yapmak !ç!n ya#murlu#uma sarınarak araba-
dan !nd!m. Last!k patlamı", arabanın yan tarafı göçmü"tü. $lk 
"oku atlatınca korku yer!n! öfkeye bıraktı. Kahrets!n! B!r günde 
bunca sorunla kar"ıla"mak mümkün müydü? Can s!m!d!ne sa-
rılır g!b! el!m! hemen telefonuma attım. Tab!! k! çekm!yordu! 
Pek de "a"ırmadım, "anssızlı#ıma çoktan tesl!m olmu"tum.

Dak!kalar geçt!. Sess!zl!k... Ne gelen vardı ne g!den. Bu 
ıssız yerde tek ba"ımaydım. G!tg!de büyüyen korkum, zaten 
susuzluktan kurumu" olan bo#azımı daha da kurutmu"tu.
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Oturup pan!k yapaca#ına harekete geç! Yakınlarda b!r ev fa-
lan vardır herhâlde.

Do#a "artlarına gö#üs germek üzere barına#ımdan çı-
karken sırtıma o "ahane !kaz yele#!n! geç!rd!m. Ba"a gelen 
çek!l!rm!"! Ayrıca dürüst olmak gerek!rse, !ç!nde bulundu-
#um durum göz önüne alındı#ında, ne kadar !y! göründü#üm 
pek de umurumda de#!ld!.

Bana sonsuz g!b! gelen on dak!kalık b!r yürüyü"ten sonra b!r 
mal!kânen!n dem!r parmaklıklarını fark ett!m. Görüntülü 
d!yafonun tu"larına ac!l serv!s!n numarasını tu"lar g!b! tela"-
la bastım. Buz g!b! b!r erkek ses!, !stenmeyen m!saf!rler !ç!n 
kapı arkasından kullanılan b!l!nd!k tonlamayla cevap verd!:

“Evet? Ne vardı?” 
$ç!mden dua ed!yordum: Umarım burada !nsanlar b!raz 

olsun yardımsever ve m!saf!rperverd!rler!
“$y! ak"amlar beyefend!... Rahatsız ett!#!m !ç!n özür 

d!ler!m ama ev!n!z!n arka tarafındak! ormanlık alanda kaza 
yaptım. Last!#!m patladı ve telefonum çekm!yor. Çek!c!y! 
araya...”

Açılmaya ba"layan parmaklıklı kapının metal!k ses!yle 
yer!mden sıçradım. Köpek yavrusu g!b! bakan gözler!m m! 
yoksa den!ze dü"mü" g!b! sırılsıklam hal!m m! bu kıyı sak!n!-
n!, ev!ne sı#ınmama !z!n vermes! !ç!n !kna etm!"t!? Ne önem! 
vardı? Süklüm püklüm b!r hâlde kapıdan geçt!m ve kend!m!, 
bakımlı ve son derece !y! düzenlenm!" bahçeyle çevr!l! b!r b!-
nanın önünde buldum. Tıpkı balçı#ın ortasında parıldayan 
b!r altın parçası g!b!yd!! 
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Dı" merd!ven!n ı"ı#ı yandı, a#açlıklı yolun sonundak! ev!n 
kapısı açıldı. El!nde tuttu#u kocaman "ems!yeyle bana do#-
ru yürüyen !nce uzun b!r erkek karaltısı seçt!m. Adam !y!ce 
yakla"tı#ında, der!n ç!zg!ler! olan, oval ve son derece ho" yü-
zünü göreb!ld!m. Kırı"ıklıkları yüzüne b!r hayl! yakı"ıyordu. 
Sean Connery’n!n Fransız vers!yonuydu adeta. A#zının !k! 
yanında, dudak kenarlarını ne"el! b!r !fadeyle kıvrımlandıran, 
v!rgül g!b! !k! gamze vardı ve bunlar !lk bakı"ta yüzüne sem-
pat!k b!r hava ver!yor, !nsanı onunla d!yalog kurmaya davet 
ed!yordu. Altmı"lı ya"larına, seksekte o “son” kareye ula"ır g!b! 
g!rm!" olmalıydı: yere sapasa#lam basan d!ng!n b!r huzurla... 
Açık gr!n!n ho" b!r tonuna çalan ve afacan b!r !fadeyle par-
layan gözler!, küçük b!r çocu#un özenle parlattı#ı !k! b!lyey! 
andırıyordu. Kırla"mı" ve ön tarafı haf!fçe açılmı" güzel saçla-
rı, ya"ına ra#men "a"ırtıcı gürlükteyd!. Ka"ları alnında !k! !nce 
ç!zg! g!b! uzanıyordu. En az ev!n bahçes! kadar !y! tıra"lanmı" 
kısa sakalı, bütün k!"!l!#!ne yayılan özen!n !lk !"aret! g!b!yd!.

Ben! !çer!ye davet ett!. Sess!zce yürüttü#üm !nceleme 
böylece yarım kaldı.

“Gel!n! $l!kler!n!ze kadar ıslanmı"sınız!”
“Te... Te"ekkür eder!m! Çok naz!ks!n!z. Rahatsız ett!#!m 

!ç!n gerçekten özür d!ler!m...”
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“Özür d!lemen!z! gerekt!recek b!r "ey yok. H!ç sorun de-
#!l. %öyle oturun, kurulanmanız !ç!n s!ze b!r havlu get!rey!m.”

Aynı anda, e"! oldu#unu tahm!n ett!#!m, "ık g!y!ml! b!r 
kadın b!ze yöneld!. Merakla çatılmı" ka"ları güzel yüzünün 
zarafet!n! b!r an !ç!n bozsa da varlı#ımı fark eder etmez he-
men toparlandı.

“Her "ey yolunda mı hayatım?”
“Evet evet, yolunda. Bayan arabasıyla kaza yapmı" ve or-

manın kenarında telefonu çekmem!". Kend!n! b!raz toparla-
yıp telefon etmeye !ht!yacı var.”

“Ah, tab!!...”
Kadın so#uktan buz kesm!" hal!m! görünce b!r f!ncan sı-

cak çay hazırlamayı tekl!f ett!. Ben de h!ç nazlanmadan kabul 
ett!m. O mutfa#a do#ru yönel!rken, adam el!nde b!r havluyla 
merd!venlerden !nd!.

“Te"ekkür eder!m beyefend!, çok naz!ks!n!z.”
“Claude. Adım Claude.” 
“Ah... Ben de Cam!lle.”
“Buyrun Cam!lle. Telefon "urada, e#er b!r!ler!n! aramak 

!stersen!z...”
“Sa# olun. Uzun konu"mayaca#ım.”
“Ne kadar !stersen!z konu"ab!l!rs!n!z.”
%ık ve kal!tel! ah"ap mob!lyanın üzer!nde duran telefona 

do#ru yöneld!m. Duvardak! modern sanat eserler!ne bakılır-
sa, ev sah!pler! hem zevk sah!b! hem de varlıklı !nsanlardı. 
Böyle !nsanlara denk gelm!" olmak !ç!m! son derecede rahat-
lattı (zor durumdak!-umutsuz-kadınları-y!yen-b!r-canavarın 
!n!ne dü"mü" de olab!l!rd!m sonuçta!).
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Ah!zey! el!me alıp s!gorta "!rket!n!n yol yardım serv!s!n! 
aradım. Arabamın bulundu#u yer! tar!f edemeyece#!m !ç!n ev 
sah!pler!nden !z!n alarak çek!c!n!n önce bulundu#um adrese 
gelmes!n! önerd!m. B!r saat !ç!nde gelecekler!n! söyled!ler. 
Der!n b!r nefes aldım. Her "ey yoluna g!r!yordu.

Ardından ev! aradım. Claude rahat konu"ab!ley!m d!ye 
odanın öbür ucuna g!tt!, ma"ayı kaptı ve "öm!nede çıtırdayan 
ate"le !lg!lenmeye ba"ladı. B!tmek b!lmeyen sek!z uzun çal-
dırı"tan sonra kocam telefonu açtı. Ses!nden anladı#ım kada-
rıyla telev!zyonun kar"ısında uyuyakalmı"tı. Arayanın ben ol-
du#umu !drak ett!#!nde !se, ne "a"ırmı" ne de end!"elenm!"t!. 
$"ten zaman zaman çok geç saatlerde dönmeme alı"kındı. 
Ba"ıma gelenler! anlattım. Ben! d!nlerken b!r yandan da s!-
n!rl! ve anlamsız sesler çıkarıyor, ho"nutsuzlu#unu bell! et-
mek !ç!n d!"ler!n! gıcırdatıyordu. Tam!rc!n!n ne zaman gele-
ce#!nden, tam!r ücret!n!n ne tutaca#ına kadar b!r sürü tekn!k 
ayrıntı sordu. S!n!rler!m öyle gerg!nd! k! bu tavrı yüzünden 
ona ba#ırmamak !ç!n kend!m! zor tuttum! Hayatında b!r kez 
olsun empat! kuramaz mıydı? Ba"ımın çares!ne bakaca#ımı 
ve uyumak !ç!n ben! beklememes!n! söyleyerek telefonu öf-
keyle kapattım.

S!n!rden eller!m t!tr!yordu. Gözler!m bu#ulanmaya ba"-
lamı"tı. Claude’un yanıma geld!#!n! fark etmed!#!mden, el!n! 
omzumda h!ssed!nce b!rden sıçradım.

“$y! m!s!n!z? Her "ey yolunda mı?” d!ye sordu b!raz önce ko-
camdan duymu" olmayı nasıl da arzuladı#ım anlayı" dolu sesle.

Yüzünü, yüzümün h!zasına get!rmek !ç!n e#!lerek soru-
sunu tekrarladı:

“$y! m!s!n!z, her "ey yolunda mı?”
Onda yakaladı#ım anlık b!r "ey ben! allak bullak ett!, 

dudaklarım t!tremeye ba"ladı ve b!r süred!r engellemeye 
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çalı"tı#ım gözya"larımı daha fazla tutamadım. Yüzüm gözüm 
r!mel !ç!nde; "u son b!rkaç saatt!r, b!rkaç haftadır, b!rkaç aydır 
hatta b!rkaç yıldır !ç!mde b!r!km!" ne kadar öfke varsa hep-
s!n! bo"alttım.
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Claude sıcak el!n! anlayı"la omzuma koydu ve öylece durup 
tek b!r söz söylemeden d!nled! ben!. Gözya"larım tükend!-
#!nde, b!r ara önüme b!r f!ncan sıcak çay bırakıp g!den e"!, bu 
sefer el!nde b!rkaç mend!lle bel!r!p tekrar ortadan kayboldu. 
Varlı#ının !sted!#!m g!b! !ç!m! döküp rahatlamama engel ola-
ca#ından çek!nm!" olmalıydı.

“Çok... çok özür d!ler!m. Ne kadar saçma! Bana ne oldu 
böyle b!lm!yorum. Son zamanlarda kend!m! b!raz hassas h!s-
sed!yorum, üstüne de bu kâbus g!b! gün eklen!nce b!raz fazla 
geld! gal!ba!”

Claude kar"ımdak! koltu#a oturmu" bütün d!kkat!y-
le ben! d!nl!yordu. Onda, !nsanı kend!s!ne açılmaya davet 
eden b!r "eyler vardı. Gözler!n! gözler!me d!kerek uzun uzun 
baktı. Bakı"ında ne yers!z b!r merak ne de sorgulama vardı. 
Kocaman açılmı" bekleyen !k! kol m!sal!, !y!l!k dolu b!r ba-
kı"tı bu. Gözler!n!n !ç!ne bakınca, ona kend!m! oldu#um g!b!, 
h!çb!r aldatmacaya kaçmadan, oyunsuz ve maskes!z açmam 
gerekt!#!n! h!ssett!m. $ç!mdek! bütün k!l!tler b!rb!r! ardına 
kırılıyordu. Ne fena! Yoksa ne !y! m! demel!y!m?

Ona genel hatlarıyla ruhumdak! dalgalanmalardan bah-
sett!m. Görünü$te mutlu olmamı sa#layacak her "eye sah!p 
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oldu#um hâlde, yıllardır b!r!km!" !r!l! ufaklı öfke ve hayal kı-
rıklıklarının ya"ama sev!nc!m! nasıl yok ett!#!n! anlattım.

“Aslında mutsuz de#!l!m ama tam olarak mutlu da de-
#!l!m. Mutluluk eller!mden uçup g!tt! ve bunu b!l!yor olmak 
çok korkunç b!r h!s! Fakat böyle b!r "ey !ç!n doktora g!tmek 
!stem!yorum, kes!n depresyonda oldu#umu söyley!p b!r sürü 
!laç yazar! Aslında tek sorun ruhsuzluk... Öneml! b!r sorun 
sayılamaz belk! ama !"te... Sank! artık !ç!mden h!çb!r "ey gel-
m!yor. Ayrıca bütün bunların b!r anlamı olup olmadı#ından 
em!n b!le de#!l!m!”

Sözler!mden o kadar etk!lenm!" görünüyordu k! b!r an 
!ç!n bütün bunların ona çok k!"!sel bazı "eyler! hatırlatıp ha-
tırlatmadı#ını merak ett!m. B!rb!r!m!z! tanıyalı b!r saat b!le 
olmamı"tı ama "!md!den aramızda tuhaf b!r suç ortaklı#ı –
g!zl! b!r anla"ma– do#mu" g!b!yd!. Daha b!rkaç dak!ka önce-
s!ne kadar b!rb!r!m!ze tamamen yabancıyken, kend!m! böy-
le açarak, !t!ra&arımla sank! !k! yakın dostmu"uz g!b! hayat 
h!kâyeler!m!z arasında b!r ba# kuruverm!"t!m.

Görünü"e bakılırsa, hayatım hakkında anlattıklarım 
onda hassas b!r noktaya dokunmu"tu. Bütün !çtenl!#!yle ben! 
rahatlatmaya çalı"ıyordu.

“Papaz P!erre ‘ Ya!amamızı sa"layacak !eyler kadar, ya-
!ama sebeb#ne de #ht#yacımız var.’ der. Öneml! b!r sorun de#!l 
dememek lazım. Aks!ne, çok öneml!! Ruhumuzun acılarını 
haf!fe almamak gerek. Anlattıklarınıza bakılırsa, sorununu-
zun ne oldu#unu b!ld!#!m! söyleyeb!l!r!m.”

“Yaa, öyle m!?” d!ye sordum b!r yandan burnumu çekerek.
“Evet.”
Sank! söyleyecekler!n! anlayıp anlamayaca#ımı tahm!n 

etmeye çalı"ır g!b! b!r an duraksadı. Anlayab!lece#!me karar 
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verm!" olmalı k! b!r sır ver!rces!ne devam ett!:
“Büyük !ht!malle b!r çe"!t akut rut!n!zme yakalanmı"sınız.”
“Akut ne?”
“Akut rut!n!zm. Dünyada, özell!kle Batı’da g!tt!kçe yay-

gınla"an ruhsal b!r sorun bu. Ço#unlukla aynı bel!rt!lerle 
ortaya çıkıyor: mot!vasyon eks!kl!#!, müzm!n b!r kasvet hal!, 
anlam ve yön kaybı, hayal kırıklı#ı, bıkkınlık, madd! her "eye 
sah!p olup b!r türlü kend!n! mutlu h!ssedememe...”

“Ama... S!z… Bütün bunları nereden b!l!yorsunuz?”
“Ben b!r rut!nolo#um.”
“Rut!no... ne?”
Her "ey tamamen gerçeküstüydü!
Bu tür tepk!lere alı"ık olmalıydı z!ra h!ç !st!f!n! bozmadı.
Sonra bana kısaca rut!noloj! uzmanlı#ının ne oldu#unu 

anlattı. Bunun ülkem!zde henüz pek !y! tanınmayan ancak 
dünyanın d!#er bölgeler!nde çok yaygın olan yen! b!r uzman-
lık dalı oldu#unu söyled!. Ara"tırmacıların ve b!l!m !nsanla-
rının, bu sendroma yakalanan !nsan sayısının hızla arttı#ını 
tesp!t ett!kler!n! bel!rtt!. Depresyonda olmayan b!rçok !nsa-
nın nasıl her "eye ra#men !çler!nde b!r bo"luk ve ruhsal buna-
lım h!ssett!#!nden; nasıl mutlu olmaları !ç!n yeterl! olan her 
"eye sah!p oldukları hâlde, mutlulu#u kucaklamalarını sa#la-
yacak anahtardan yoksun oldukları h!ss!yle ya"adıklarından 
bahsett!.

Gözler!m! kocaman açmı", h!sler!me tercüman olan söz-
ler!n! pür d!kkat d!nl!yordum:

“Do#rusunu !stersen!z, akut rut!n!zm !lk bakı"ta zarar-
sız g!b! görünür ancak !nsanlar üzer!nde daralma salgınları, 
ruhsal bunalım tsunam!ler!, yıkıcı kasvet rüzgârları g!b! son 



12

derece büyük zararlara sebep olab!l!r. Yakın b!r gelecekte gül-
mek yeryüzünden s!l!necek! Gülmey!n, gerçekten olacak bu! 
Kelebek etk!s!nden bahsetm!yorum b!le! Bu fenomen her 
geçen gün yayılıp daha fazla !nsana bula"ıyor. E#er do#ru 
müdahale ed!lmezse, bütün b!r ülken!n mutluluk sev!yes!n! 
dü"ürecek güçte b!r hastalık!”

Kullandı#ı cafca&ı ton b!r yana, b!raz fazla abarttı#ı kes!n-
d! ama bunu ben! güldürmek amacıyla yaptı#ını sez!yordum.

“B!raz abartmıyor musunuz?”
“Zannett!#!n!z kadar abarttı#ımı sanmıyorum. Mutluluk 

fak!r! !nsanların sayısını tahm!n b!le edemezs!n!z! Heyecan 
kel!mes!n!n anlamını dah! b!lmeyenlerden h!ç bahsetm!yo-
rum! Tam b!r felaket! B!r !nsanın hayatını arzuları do#rultu-
sunda "ek!llend!rmeye cesaret edemed!#!; kend! de#erler!ne, 
çocukken kurdu#u hayallere veya koydu#u hede&ere sadık 
kalamadı#ı !ç!n hayatı ıskaladı#ı duygusuyla ya"aması kadar 
korkunç b!r "ey olamaz, s!zce de öyle de#!l m!?”

“Mu... Muhakkak...”
“Mutlu olab!lme kapas!tem!z! gel!"t!rmek okullarda ö#-

ren!leb!len b!r "ey de#!l maalesef. Oysa bunun pek çok tek-
n!#! mevcut. $nsan çok zeng!n olup aynı zamanda çok mut-
suz olab!l!r veya aks!ne, madd! olanaksızlıklar !ç!nde de olsa 
ya"amdan büyük tat alab!l!r. Mutlu olma kapas!tes! günden 
güne !"len!p gel!"t!r!leb!len b!r "ey. Bunun !ç!n !nsanın de-
#erler s!stem!n! gözden geç!rmes!, olaylara ve hayata bakı" 
açısını de#!"t!rmes! gerek!r.”

Kalktı, yemek masasının üzer!nde duran, !ç! "ekerle-
me dolu kâsey! alıp çayın yanında yemem !ç!n !kram ett!. 
Oldukça önemser göründü#ü konu"mamıza kaldı#ı yerden 
devam ederken, kend!s! de arada b!r, kâseye el!n! daldırıp b!r-
kaç "ekerleme alıyordu. B!r yandan ya"amda kend! yönünü 
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ve mutlulu#u bulmak, etrafına sevg! ve mutluluk yaymak !ç!n 
!nsanın öncel!kle kend!ne dönmes!n!n, kend!n! sevmey! ö#-
renmes!n!n önem!n! anlatı"ını d!nlerken, b!r yandan da bu 
konuyla bu denl! !lg!lenmek !ç!n kend! hayatında neler ya"a-
mı" olab!lece#!n! merak ed!yordum.

Söyled!kler!ne ben! !kna edeb!lmek !ç!n bütün varlı#ını 
saran b!r co"kuyla konu"uyordu. B!rden sustu. Görme engel-
l! b!r!n!n, Bra!lle alfabes!n! okudu#u kolaylıkla !ç!m! okuyan 
!y!l!k dolu b!r bakı"la ben! süzdü.

“Cam!lle b!l!yor musunuz, aslında hayatta ba"ınıza ge-
lenler!n ço#u burasıyla alakalı.” d!ye devam ett! parma#ıyla 
ba"ına vurarak. “Kafanızda! Z!hn!n gücü b!z! her geçen gün 
"a"ırtmaya devam ed!yor. Dü"ünceler!n!z!n ya"adı#ınız ger-
çe#! ne denl! etk!led!#!n! tahm!n b!le edemezs!n!z. Bu b!raz 
Platon’un Ma#ara Alegor!s!’nde bahsett!#! olaya benz!yor: B!r 
ma#arada z!nc!re vurulmu" !nsanlar gerçek hakkında yanlı" 
b!r !zlen!m ed!n!yorlar z!ra arkalarında yanan ate"!n kar"ı du-
vara yansıttı#ı b!ç!ms!z gölgeler! gerçek kabul ed!yorlar.”

Sess!zce oturmu" durumun tuha&ı#ının tadını çıkarıyor-
dum. Açıkça söylemek gerek!rse, araba kazası geç!rd!kten b!r 
saat sonra "ık b!r salonda oturup felsefe konu"aca#ımı asla 
tahm!n edemezd!m!

“Platon’un efsanes!yle !nsan z!hn!n!n çalı"ma b!ç!m! ara-
sında benzerl!k m! kuruyorsunuz? Vay!..”

Verd!#!m tepk!ye güldü.
“Elbette! Gerçekle aramıza f!ltre koyan ve gerçe#!; 

!nançlar, kanılar veya yargılar do#rultusunda de#!"t!ren dü-
"üncelerde benzerl!k görüyorum. Bütün bunları üreten k!m? 
Z!hn!n!z! Sadece ve sadece z!hn!n!z! Ben bunu ‘dü"ünce fab-
r!kası’ olarak adlandırıyorum. Z!hn!n!z gerçek b!r fabr!ka g!b! 
!"l!yor. Ama s!ze !y! b!r haber!m var: Bütün bu dü"ünceler! 
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de!"#t"rme yet"s"ne sah"ps"n"z. Kara kara dü#ünmek veya 
pembe pembe dü#ünmek tamamen kend" "raden"ze ba!-
lı. Onun s"ze kötü oyunlar oynamasına engel olab"l"rs"n"z. 
$ht"yacınız olan sadece b"raz cesaret, b"raz sabır ve b"raz da 
yöntem.”

%a#kınlıktan a!zım açık kalmı#tı. Del"rm"# oldu!una mı 
kanaat get"rmel"yd"m yoksa bu "nanılmaz söylev" co#kuyla al-
kı#lamalı mıydım, b"r türlü karar verem"yordum. Sonuçta ne 
b"r"n" ne de ötek"n" seçt"m. Sözler"n" onayladı!ımı bel"rtecek 
#ek"lde ba#ımı sallamakla yet"nd"m.

Daha fazla b"lg"y" hazmedecek kapas"tem kalmadı!ını 
tahm"n etm"# g"b" ekled":

“A&eders"n"z, teor"ler"mle canınızı sıktım.”
“Hayır, asla! Söyled"kler"n"z" son derece "lg"nç buluyo-

rum. Sadece b"raz yorgunum.”
“Haklısınız, çok normal. E!er arzu edersen"z, ba#ka b"r 

sefer s"ze bu yöntem" açıklamaktan çok memnun olurum. 
Pek çok k"#"ye hayatlarının anlamını bulmakta ve mutlu b"r 
hayat projes" kurmakta yardımı dokundu!u kanıtlanmı# b"r 
yöntem bu.”

Aya!a kalktı ve k"raz a!acından yapılmı# küçük yazı ma-
sasına yöneld". B"r kartv"z"t alıp bana uzattı.

Sıcak b"r gülümsemeyle, “Bana b"r ara u!rayın.” ded". 
Kartı okudum:

Claude DUPONTEL
Rutinolog

15 rue de la Boét"e 
75008 Par"s
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Ne dü"ünmem gerekt!#!n! b!lemez hâlde kartı b!r süre 
el!mde tuttum. Nezaket gere#!, tekl!f!n! dü"ünece#!m! söyle-
d!m. Israr etmed!, cevabımdan pek etk!lenm!" g!b! görünmü-
yordu. Satı" uzmanı oldu#um !ç!n tavrını anlamakta zorlan-
mı"tım. Kend! hesabına çalı"an b!r!n!n yen! b!r mü"ter! ka-
zanmak !ç!n el!nden gelen! yapması gerekmez m!yd!? Böyle 
b!r t!car! ata#a kalkı"madı#ına göre kend!ne güven! hayl! 
yüksek olmalıydı ve bu da çok sık rastlanan b!r "ey de#!ld!. 
Tuhaf b!r "ek!lde, e#er böyle b!r fırsatı reddedersem, bu !"te 
tek kaybeden!n ben olaca#ımı h!ssett!m. Ama hâlen ak"am-
k! olayların get!rd!#! duyguların etk!s! altındaydım: "u aptal 
fırtına ve araba kazası. Her "ey kötü b!r korku f!lm! g!b!yd! 
ve "!md! de kar"ıma b!r rut!nolog çıkmı"tı! $nanamıyordum. 
B!razdan kamera görünecek ve b!r!ler! ba#ıracaktı: “kamera 
"akası!”

Kapının z!l! çaldı. Kapıdak! ne b!r kameraman ne de b!r 
telev!zyon sunucusuydu. Çek!c! gelm!"t!.

Claude nezaketle, “S!z!nle gelmem!z! !ster m!s!n!z?” d!ye 
sordu.

“Hayır, te"ekkür eder!m. Gerçekten gerek yok. Zaten 
yeter!nce yardımcı oldunuz. S!ze nasıl te"ekkür edece#!m! 
b!lem!yorum.”

“R!ca eder!m. Böyle b!r durumda yardımcı olmak gayet 
do#al. Eve vardı#ınızda b!ze b!r mesaj atın lütfen.”

“Tamam, söz ver!yorum. Ho"ça kalın, tekrar te"ekkürler!”
Çek!c!n!n "oförüyle b!rl!kte arabaya b!nd!m ve kend!s!ne 

kaza yer!ne kadar yolu tar!f edeb!lmek !ç!n ön koltu#a otur-
dum. Ba"ımı çev!r!p son b!r kez arkaya baktı#ımda ev sah!b! 
ç!ft, merd!venlerde b!rb!r!ne sevg!yle sarılmı", bana el sallı-
yordu. Müth!" b!r sevg! ve uyum !ç!nde oldukları a"!kârdı!
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Ben! sorunlarımın gerçekl!#!ne götüren aracın !ç!ne 
oturmu" sarsıla sarsıla karanlıkta yol alırken, bu d!ng!n mut-
luluk tablosu z!hn!mde dalgalanmaya devam ed!yordu.


