
“Yalnızlığımın ötesinde başka bir yalnızlık var ve kimsesizliğime adım atan herkes 
ancak bir pazar yeriyle karşılaşır.”

İlk kez 1920 yılında yayımlanan ve Halil Cibran’ın ikinci kitabı olan Haberci, Deli ile 
birlikte yazarın en önemli eseri olan Ermiş’in öncülü olarak kabul edilir. Haberci, 
Cibran’ın evrensel insani değerleri bilgelikle yoğrulmuş şiirsel üslupla aktardığı 
yirmi dört hikâyeden oluşur.

Herkesin, yaşamın ve doğanın özünü kendi içinde taşıdığı ve kendisinin habercisi 
olduğu düşüncesini esas alan bu hikâyeler; ahlak kavramının sorgulandığı, insani 
değerlerin yüceltildiği ve her kültüre hitap etmeyi başaran anlatım diliyle 
okuyucuyu bilgelik yolculuğuna davet eder. Cibran’ın duygu ve düşünce dünyasında 
gezinirken kendimizi maneviyatın derin sularında yönümüzü ararken buluruz.

Yaşamının son yıllarını ABD'de geçiren yazar, ölümüne kadar kaldığı bu ülkede 
eserlerini İngilizce olarak yazmıştır.

Aynı zamanda başarılı bir ressam olan Cibran’ın eserleri 20’den fazla dile 
çevrilmiştir ve resimleri hâlâ dünyanın pek çok şehrinde sergilenmektedir.
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ÖNSÖZ

Halil Cibran denince öncelikli olarak akla gelen kavram, 
‘Doğu felsefesi’dir. Bu yüzden kitaplarını okumadan önce 
Doğu felsefesinin mantığını biraz çözümleyebilmek gerekir. 
Aksi takdirde şiir ve metinlerin ardında yatan anlamı çözebil-
mek oldukça zorlaşır ve bazen de bu anlatım tarzı pek bir şey 
ifade etmez.

Burada kısaca ele almak gerekirse Doğu felsefesi, yaşamın 
anlamı üzerine eğilme ve varlığın özündeki hakikate ulaşma 
çabasıdır. Batı felsefesinin savunduğu bireyciliği değil, aksine 
kolektivizmi temel alır ve bir yandan ‘ben’ kavramının keşfe-
dilmesinde anlam bulmaya çalışırken diğer yandan da insan-
ların ve hatta grupların eylemlerine ve düşüncelerine odak-
lanır. Temel ilkesi ‘birlik olmak’tır. Özetle, Batı felsefesi ‘ben’ 
derken, Doğu felsefesi düşünce sistemini ‘biz’ üzerine oturt-
muştur. Biri hakikati, diğeri ise anlamı bulmayı kendine hedef 
edinmiştir. Bu yönüyle de Doğu felsefesi kendince daha çok 
manevi bir yaklaşım tarzı yakalamış, Batı felsefesi gibi daha bi-
limsel ve akla yakın olmamıştır.

Halil Cibran, eserlerinde daha çok aşk, ölüm, doğa ve yurt 
özlemi gibi konuları işlemiştir ve eserlerini bir nevi kendi din-
sel ve mistik iç dünyasını yansıtmak için kullanmıştır. Yapıtla-
rında lirizmle dolu oldukça romantik bir tarz görmek müm-
kündür.

Yazarın kısa hikâyelerden oluşan bu kitabı da her eserinde 
olduğu gibi yine ders verici nitelikte kaleme alınmış ve konu-
lar yazarın geniş bakış açısıyla değerlendirilip bilge insana dö-
nüşmenin ipuçları okuyucuya sunulmuştur.

Melinda Andonyan
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GİRİŞ

Siz kendinizin habercisisiniz ve inşa ettiğiniz kuleler, ken-
di dev benliğinizin temelidir. Ve bu benlik de bir başka temel 
oluşturacaktır.

Ben de kendimin habercisiyim çünkü şafak vaktinde 
önümde uzanan gölge, öğle saatlerinde küçülüp ayaklarımın 
altında yok olacak.

Biz, her zaman kendimizin habercisi olduk ve her zaman 
da öyle olacağız. Bugüne dek topladığımız ve bundan sonra 
da toplayacağımız her şey henüz sürülmemiş tarlalarda tohum 
olacak.

Tarlalar da çiftçiler de bizleriz; hem toplayıcı hem de topla-
nanlarız. 

Siz, sisin içinde başıboş dolaşan bir arzuyken ben de ora-
daydım; başıboş dolaşan bir arzuydum. Birbirimizi aradık dur-
duk ve bu hevesimiz hayallerimizi doğurdu. Hayallerimizin 
bir zaman sınırı ya da bir ölçüsü yoktu. 

Ve siz hayatın titreyen dudaklarında sessiz bir sözcükken 
ben de oradaydım, hem de başka bir sessiz sözcük olarak. Son-
ra hayat dile getirdi bizi ve biz de dünün anılarıyla ve yarının 
hasretiyle yılları devirerek geldik buraya. Çünkü dün ele geçi-
rilendi, yarın ise kovalanan. 

Şimdi Tanrı’nın elindeyiz. Sen onun sağ elindeki Gü-
neş’sin, ben ise sol elindeki Dünya. Yine de benden daha 
parlak değilsin.

Biz, yani Güneş ve Dünya, daha büyük bir Güneş’in ve 
daha büyük bir Dünya’nın başlangıcıyız. Ve her zaman da 
başlangıç olarak kalacağız.

Siz kendinizin habercisisiniz ve bahçe kapımın önünden 
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geçen bir yabancısınız.
Ben de kendimin habercisiyim, hareketsiz bir şekilde otu-

ruyorum ağaçlarımın gölgesinde.
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TANRI’NIN DELİSİ

Bir gün büyük Şarika şehrine çölden hayalperest bir adam 
gelmiş; üzerindeki giysisi ve elindeki asasından başka bir şeyi 
yokmuş.

Sokaklarda yürürken tapınaklara, kulelere ve saraylara hay-
ranlık ve şaşkınlıkla bakmış. Onun gözünde Şarika şehri ola-
ğanüstü güzellikteymiş. Yoldan geçenlerle konuşmuş ve onlara 
şehir hakkında sorular sormuş. Fakat ne onlar onun dilini an-
lamış ne de o, onların dilini.

Öğle vakti geniş bir hanın önünde durmuş. Sarı 
mermerden inşa edilmiş olan hana insanlar rahatça girip 
çıkabiliyormuş.

“Bu bir mabet olmalı.” demiş kendi kendine ve içeri girmiş. 
Ama kendini çok görkemli bir salonda bulunca çok şaşırmış. 
Kadın ve erkeklerden oluşan büyük bir grup masalara otur-
muş, yiyip içiyor, çalgıcıları dinliyormuş. 

“Yo,” demiş hayalperest. “Bu bir ibadet değil. Bu ancak bü-
yük bir olayı kutlamak üzere prens tarafından halka verilen bir 
şölen olmalı.”

Tam o anda prensin kölesi olduğunu sandığı bir adam ya-
nına gelmiş ve onun da masaya buyurup oturmasını istemiş. 
Ona et, şarap ve en güzel tatlılar ikram edilmiş.

Yeterince doyduktan sonra hayalperest oradan ayrılmak 
için ayağa kalkmış. Kapıya vardığında görkemli kıyafetiyle 
heybetli bir adam onu durdurmuş.

“Herhalde bu prens olmalı.” diye düşünmüş hayalperest ve 
adamın önünde eğilerek ona teşekkür etmiş. 

Ardından heybetli adam şehrinde konuşulan dille ona şöy-
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le demiş: 
“Efendim yemeğinizin parasını ödemediniz.”
Hayalperest söyleneni anlamamış ve tekrar tüm kalbiyle 

adama teşekkür etmiş. Heybetli adam bir kez daha söylediğini 
tekrarlamış ve hayalperest adama daha yakından bakmış. Üze-
rinde eski püskü giysiler olan bu adamın bir yabancı olduğunu 
ve gerçekten de yemeğin parasını ödeyemeyecek durumda ol-
duğunu anlamış. Ardından ellerini çırpmış ve şehrin dört mu-
hafızını yanına çağırmış. Muhafızlar, heybetli adamı dinlemiş-
ler ve sonra da hayalperesti aralarına almışlar. Hayalperestin 
her iki yanında ikişer muhafız bulunmaktaymış. Hayalperest 
ise onların törenlere yakışan kıyafetlerini ve tavırlarını büyük 
bir keyifle izleyip, “Bunlar şehrin seçkin insanları olmalı.” diye 
geçirmiş içinden.

Hep birlikte mahkeme salonuna varıncaya kadar yürümüş-
ler ve sonra da içeri girmişler.

Hayalperest, önündeki tahtta oturan, heybetli kaftanını 
giymiş, gür sakallı soylu adama bakmış. Onun kralın kendisi 
olduğunu düşünmüş. Huzuruna çıkmış olmaktan memnuni-
yet duymuş. 

Muhafızlar, soylu yargıca suçlunun durumunu anlatmışlar. 
Yargıç kendilerini savunabilsinler diye birini davacıya diğeri-
ni de davalıya olmak üzere iki avukat tayin etmiş. Avukatlar 
sırayla ayağa kalkıp savunmalarını yapmışlar. Hayalperest ise 
tüm bu konuşmaların kendisini karşılamak adına yapıldığını 
düşünmüş ve dinlemiş. Kendisi için yapılan her şey için de 
kral ve prense şükran duymuş.

Ardından suçlu için hüküm verilmiş. Suçlunun boynuna 
üzerinde suçunun yazılı olduğu bir tabela asılacak ve çıplak bir 
şekilde at üzerine oturtulup davul zurna eşliğinde şehirde gez-
dirilecekmiş. Cezası da hemen hayata geçirilmiş.
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