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INSANA DOST OLMAK...
Karamsar ruhlarimizi aydinlatabilmek için bir canliya sevgiyle yüreklerimizi, açabildik ve
dokunabildik mi? Bir dokunusun yaydigi enerjiyle bedenimize yayilan sevgiyi bir kez olsun
duyumsadik mi acaba ? O sevgiyi duyumsadigimizda ürperdik mi bir kez?... Duyumsamadiysak
eger; gün dogumunda günesin sevgiyle gülümseyen isinlarinin, bedenimizde yarattigi sicakligi
defalarca yüregimize doldurmaliyiz. Iste o zaman enerji yüklü ipliksi isinlariyla günes ile ilikça
denizden ese n meltemin uyumla oksadigi bedenlerimiz daha da canlanacaktir. Ancak o zaman, bir
günlük ömrü olan kelebegin bir çiçege, civiltisiyla dogayi senlendiren bir kusun pençeleriyle bir
dala tutunusundaki minneti algilayabiliriz. Bu minnet duygusuyla belki, kendi türümüze ve özü
oldugumuz dogaya sevgiyle baglanabiliriz. Insani ve dogayi içtenlikle kucakliybildigimizde ancak
o zaman, örümcek agiyla sarmalanmis kötülüklerin barindigi köhnemis yüreklere hiç yolumuz
düsmez artik. Aksi halde yoksunlugun verdig i açlikla, sinirlerimiz gerilir ve ruhlarimiz kararir.
Bir çok seyi tek basimiza da yapabilecegimizi saniriz; ama yasam, arkasinda kosarken
çevirdigimiz çember gibidir. Çember nasil ki, bir engelle yola devrilirse; insanlarinda karsilarina
çikan engellere takilarak düsmesi dogaldir. Ve yanildigimizi da ancak, düstügümüzde anlariz.
Çünkü yürüdügümüz yasam yollari engebelidir, düsmek de vardir sonunda... Bu yollari, dost
bildiklerimizle yürürken; ayriminda bile olmadan nice engeller asariz. Bu nedenle dost olmayi
bilmek kadar dost edinmekte , zor ve sikintilidir. Her zor sey gibi dostlukta , sabir ve çaba ister.
Dostluk zor yollarda , engeller asmak gerektirir Dostluk için gösterdigimiz her özveri,
bencilligimizi azaltir ve yararli olma gücümüzü artirir çünkü.
Dostluk, denizden sahile vuran bir dalga gibidir. Sahile vuran bir dalga nasil ki, içine
alabildigince kum alirsa; sahile döndügünde geriye, ancak o kadar kum birakir. Bu nedenledir ki
yasami dostça paylastiklarimizdan, ne alacagimiz, ne de verecegimiz vardir. Çünkü. dostluk
düzenini binbir güçlükle, adil ve esit olmak üzerine kurmustur. Ama karsisina dost görünen
insanlar çiktiginda yine de, darbe üstüne darbe yiyen hep onlar olmustur. Kimi bir dost gibi yüzüne
gülerken arkasindan küfretmistir. K imi de kendi eliymiscesine onun elini tasin altina sokarak, onu
yari yolda birakmistir. Iste bu yasamin engebeli yollarinda , dost olmak ne kadar zorsa ; dost
edinmekte, kendi küllerinden kendini yaratmak kadar zordur .
Sayet yüregimizde paylasilacak bir dostlu k varsa onu, tüm duygularimizi ortaya koyarak
paylasmaliyiz. Çünkü, dostça ve açik yüreklilikle ortaya konan duygular acilari azaltir. Duygular
paylasildikça, incinir, güceniriz belki; ama dostluklar, emek ister! Çünkü kaynayan suyun
buharinin suyu azalttigi gibi, dostluk yoluna dökülen emekler de dostlugu azaltmaz, artirir...
Ama bir zaman sonra, agir bir yükün altindan kurtuldugumuz andaki gibi, hafifledigimizi
duyumsariz. Eger bir insani dost bilmissek duygularimiz kolayca degismez artik. Çünkü dost
bildigimiz insanlar için, elimizden geleni yapmaktan kolayca vazgeçemeyiz. Söylenen aci sözler
ve gösterilen içtensizlikler belki dünyamizi da karartmis olabilir; ancak parildiyan bir kivicimla da,
yüzlerin aydinlanabilecegini unutmamaliyiz. Dostlugu aydinlatacak bir kivilcim umuduyla da olsa,
dost bildiklerimizden umut kesmemeliyiz. Dostluklar örselenmis de olabilir; ama duygular her
zaman, küllenmis bir kor gibidir. Yelpazelenen atesin külünden arindigi gibi dostlukta, özveri ve
sabirla örselenmislikten kurtarilabilir. Sayet bir insana dost olmak istiyorsak, önce kendimizle olan
mücadeleyi göze alarak dostluk yolunda ilerlemeliyiz.
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