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GİRİŞ 

Güçlü Yaşam Rehberi

Mitch Horowitz

Şair Halil Cibran’ın Ermiş isimli eseri, ilham 
veren modern edebiyatın en yaygın ve etki-
leyici örneklerinden biridir. Politikacılardan 

tutun da film ve pop yıldızlarına kadar bütün 
okuyucuların hayatına dokunduğu için oldukça 
etkilidir. Ermiş, 1923 yılında ilk kez yayımlandı-
ğında dünyayı saran ruhani bir devrim ve sınırsız 
gerçek arayışı çağrısıyla 1950’lerin Beat kültürü-
nü etkileyip sevgi ve isyan ruhu taşıyan Woodsto-
ck kuşağını etkisi altına aldı. Bugün, ruhani oldu-
ğunu kabul eden ancak dindar olmayan insanlar 
için standart bir çalışma olmaya devam etmiştir. 
Ancak kitabın prensiplerinden hiçbiri dinle ters 
düşmediğinden geleneksel anlamda arayış içinde 
olanların kütüphanelerinde de bir yer bulmuştur.  



8

İsimsiz bir şahsın, bir grup köylüye bir dizi 
aforizma sunmasını anlatan Ermiş’i yazmak için 
Cibran’ın gösterdiği deha Doğu ve Batı, eski ve 
modern tüm inançların en yüce ve evrensel ilke-
lerini özetlemesidir. Kitabının gerçeği doğrulayan 
ayrıntılı arka planı, okuyucusuyla buluştuğunda 
o kadar derin bir şekilde yankı bulur ki birçok in-
san tarafından içgüdüsel olarak algılanır. Gerçeği 
doğrulayan detaylar, kitapta o kadar çok anlatılır 
ki doktrin ve dogma meseleleri bir yana, dünya-
nın uzun süreli inançlarının merkezinde gerçek-
ten ortak bir etik ve değerler temeli olduğunun 
farkına varılır. Bu öz, Ermiş’te sadeleştirilmiştir. 

Anlam ve etki açısından Ermiş’i, Tao Te Ching 
ve Marcus Aurelius’un meditasyonları gibi çalış-
malarla gruplandırıyorum. Bütün bu ifadeler 
gelecek kuşaklara ulaşmıştır çünkü bizi, dinlerin 
kendisi oluşmadan önce dinlerden istenilen şeye 
geri döndürür. 

Özünde Ermiş, etik yaşam için bir rehberdir. 
Bu kitabı sadeleştirmemin amacı hiçbir kitabın 
yapamayacağı gibi orijinalinin yerini alması değil, 
şairin en etkileyici ve uygulanabilir ideallerinin 
özünü açıklamaktır. Kitabı tek bir oturuşta bitir-
meniz beni, ömür boyu başucu kitabınız olaca-
ğı ve orijinal metni de okuyacağınız konusunda 
umutlandırır. 
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Cibran’ın mısraları bizim kültürümüze o ka-
dar çok nüfuz etti ki en çok bilinen deyimlerimiz-
den bazılarıyla karşılaştığınızda şaşırabilirsiniz. 
Cibran’ın şu özdeyişini ele alalım: “Peki, ihtiyaç 
korkusu da ihtiyaçtan başka bir şey değil midir?” 
Bu kelimeleri yazdıktan on yıl sonra, 1933’te 
Franklin Roosevelt ilk açılış konuşmasında şunla-
rı söyledi: “Korkmamız gereken tek şey korkunun 
kendisidir.” 

Yazar Joseph Wakim, John F. Kennedy’nin 
1961 yılındaki açılış töreni konuşmasında olduk-
ça benzer ifadeler kullandı. “Ülkenizin sizin için 
neler yapabileceğini değil, sizin ülkeniz için neler 
yapabileceğinizi sorun.” 2011’de Sydney Morning 
Herald ’da yazan Wakim, Lübnan asıllı Amerikalı 
şair Halil Cibran için “Bu sözlerinin bir başkan ta-
rafından halkına söyleneceğini sanmıyordu.” dedi.

1925’te Osmanlı İmparatorluğu’nun çö-
küşü sırasında, Lübnanlı parlamenterlere 
Arapça açık bir mektup yazıyordu. Mek-
tubu, tamamen farklı bir anlam ve bağ-
lam içeren ‘Yeni Sınır’ başlığını taşıyordu. 
“Ülkenizin sizin için neler yapabileceğini 
soran bir politikacı mısınız yoksa ülkeniz 
için neler yapabileceğinizi soran ateşli biri 
misiniz?” diye yazdı. 



“Aşk sizi çağırdığı zaman, yolları zorlu ve dik olsa da onu 
izleyin.

Kanatları sizi sardığı zaman, tüyleri arasına gizlenmiş kılıç 
sizi yaralayacak olsa da ona teslim olun.

Ve aşk sizinle konuştuğu zaman, Kuzey rüzgârının bahçeyi 
talan etmesi gibi sesiyle hayallerinizi darmadağın etse de ona 
inanın.”

Ermiş, ilham veren modern edebiyatın en yaygın ve etkileyici 
örneklerinden biridir. Politikacılardan tutun da film ve pop 
yıldızlarına kadar bütün okuyucuların hayatına dokunduğu için 
oldukça etkilidir.

PEN ödüllü yazar Mitch Horowitz’in editörlüğünü ve özetleme 
görevini üstlendiği Kısaltılmış Klasikler Serisi, çağımıza 
damgasını vuran ve milyonları etkileyen çok değerli kitapların 
öz hâle getirilmiş versiyonlarından oluşmaktadır. Bilginin 
büyük bir hızla yayıldığı modern çağda, vakti sınırlı olmasına 
rağmen kendini geliştirmek isteyen okurlar düşünülerek hazır-
lanmıştır.
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