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Bu eserin tüm yayın hakları Güçlü Çocuk ve
Advocates of Silenced Turkey-AST’ye aittir.

22. Eseridir

Eserde yer alan metin ve resimlerin, Güçlü
Çocuk ve AST'nin önceden yazılı izni olmaksızın,
elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir
kayıt sistemi ile çoğaltılması, yayımlanması ve
depolanması yasaktır.

Bu hafta yine çok kar yağdı buralara. Her yer
bembeyaz. Karı seyrederek müzik dinlemek ayrı
zevkli oluyor. Sıcak çayın da varsa yanında keyfine
değme. Tabi ne dinlediğimi hemen söyleyeyim:
Schindler’s List- Ithzak Perlman. İshak amca çok
sevdiğim bir keman virtüözü ve John Williams’ın
aynı isimli film için bestelediği bu parçayı da
kemanıyla en duygu yüklü çalabilen kişi bana göre.
Film gerçek bir hikayeden uyarlanmış. Müzikteki acı
dolu melodileri duyunca aklıma o katliamlara tanık
olan, türlü zorluklar çekmiş insanların hayata
tutunma mücadelesi geldi. Şöyle bir düşününce
sanki bu çekilen sıkıntılar yapılan zulümler artık
geride kalmış ve tarih olmuş gibi geliyor fakat bu
sadece bir yanılsama. Evet 21. Yüzyıldayız ve
zulüm form değiştirse de kitabına uydurulsa da
durmaksızın dünyanın çeşitli yerlerinde devam
ediyor. Sadece benim bile tanıdığım yüzlerce
mazlum insan var etrafımda. Her geçen gün yeni
insanlar ekleniyor bu topluluğa. Dünyanın çeşitli
ülkelerinden bu ülkeye gelmiş sığınmış gelirken türlü
badireler atlatmış insanlar.
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Zulümlerden kaçtım kurtuldum derken sığındığı
ülkelerde de türlü sıkıntılara maruz kalıyorlar. Ama
hala devam ediyorlar mücadeleye... Aralarında öyle
sıkıntılar çekenler var ki ben olsam diyorum bunları
yaşayan herhalde delirirdim. Nedir bu insanları
böylesine ayakta tutabilen diye sormaktan kendimi
alamıyorum. Sorumun cevabını yine bir kitapta
buldum. Victor Frankl’ın İnsanın Anlam Arayışı
kitabı.. Auschwitz toplama kampında Frankl’ın ve
etrafındakilerin hayata tutunma motivasyonunu
irdeleyen harika bir eser. Düşünsenize bir toplama
kampındasınız ve türlü işkenceler ölümler oluyor her
gün gözlerinizin önünde fakat siz hala hayatta
kalmaya ve çalışmaya devam ediyorsunuz.
Dr.Frankl da aynı benim gibi soruyor kendine. Bu
insanları hayatta tutan ne? Ve gözlemlerinin
sonucunda uğrunda yaşanası bir anlam ve amacı
olan insanların hayatını devam ettirip türlü sıkıntılara
daha iyi göğüs gerebildiğini anlıyor. Bir amacı olan
insan,
hayatını
o
amaç
çerçevesinde
anlamlandırıyor ve bu amaç ona müthiş bir direnme
gücü veriyor.
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Frankl kitabında hayatta kalan ve kamptan
kurtulanların fiziksel olarak güçlü sağlıklı olanlar
değil bir amacı ve umudu olanlar olduğunu yazıyor.
Hayatın anlamını mutlu olmak ve hayattan haz
almak gibi bir amaca yükleyenler ise en ufak
sarsıntıda ümitsizlik ve yetersizlik hislerinde
boğuluyorlar. Aslında, diyor Frankl, mutluluk ve haz
duyguları bir amaç değildir yan etkidir. İnsanın
uğruna yaşamaya değer bulduğu anlam ve amacına
ulaşmaya çalışırken mutluluk ve haz buna eşlik
eder. Biz mesela ailecek buraya tutunmak, burada
huzurlu bir hayat kurmak, ve iyi eğitim almak için
canla başla çalışıyoruz. Ailemin birliği ve huzuru
benim hayatımı anlamlı kılan sebeplerden birisi. Bu
yüzden benim çektiğim sıkıntılar daha katlanılır
geliyor.
"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.
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Bildiğim tek şey varsa o da yaşadığım sıkıntılara
takılırsam umudumu yitirip gücümün tükeneceği. O
yüzden sorgulasam da başıma gelenleri, sinirlensem
de, adaletsizliğe isyan etsem de biliyorum ki hayatı
yaşamaya devam etmem lazım. Ailem için, kendimi
geliştirmek için, haksızlıklara daha güçlü bir şekilde
karşı gelebilmek için, ve başkalarına yardım
edebilmek için... İşte bunlar tüm bu sıkıntıları
katlanılır kılan, yavaş yavaş anlıyorum.
Tarihte yaşananlar ve insanların mücadelesi bize yol
gösteriyor. Bu tip tarihi olayları sadece üzücü ve
geçmişte kalmış bir hikaye ya da iyi bir film
senaryosu olarak düşünmek sığ bir değerlendirme
olur. Tarih tekrar ediyor, dünyada yaşanan zulümler
bitmiş değil ve insan bir anlama tutunmak ve hayatta
kalmak zorunda. Anlamı tam bulamasan da
arayışında olmak dahi insana umut veriyor. Güzel
bir soru buldum kendime arada sorup cevapları ile
umudumu tazeliyorum. Hayatımı anlamlı kılan şeyler
neler? Ailem, başkalarına yardım etmek, öğrenmek,
okumak, müzik, ve bu liste böyle uzayıp gidiyor.
Listeye bakıp işte sıkıntılara değer diyorum ve
devam ediyorum yaşamaya ve izlemeye bu hayatı...
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