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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 bireyselciliği değil, ak-
sine kolektivizmi temel alır ve bir yandan “ben” kavramının 
keşfedilmesinde anlam bulmaya çalışırken, diğer yandan da 
insanların ve hatta grupların eylemlerine ve düşüncelerine 
odaklanır. Temel ilkesi birlik olmadır. Özetle, Batı felsefesi 
“ben” derken, Doğu felsefesi “biz” üzerine düşünce sistemini 
oturtmuştur. 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 bilimsel ve daha 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. Eserle-
rinde lirizmle dolu oldukça romantik bir tarz görmek müm-
kündür.

Kum ve Köpük, Halil Cibran’ın aforizmalarını derlediği ki-
tabıdır.

Melinda Andonyan
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Devamlı yürüyorum bu kıyılarda,
bu kum ve köpük arasında.

Ayak izlerimi silecek bu dev dalgalar
ve köpüğü uçuracak bu rüzgâr.
Ama bu deniz ve sahil kalacak,

sonsuza dek burada.

i i i

Avucumu sisle doldurdum bir kere.
Ardından açtım, baktım ki sis olmuş solucan.

Kapatıp açtım avucumu; ne göreyim, avucumda bir kuş.
Yine kapattım ve açtım, baktım bir adam duruyor avucumda, 

başı göğe doğru kalkık, üzgün, boş bakışlarla.
Tekrar kapattım avucumu ve bu kez açtığımda yoktu bir şey, 

dağılmış sisten başka.
Fakat olağanüstü güzellikte bir ezgi vardı kulaklarımda.

i i i
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Daha dün bu yaşamda ritmi olmayan, titrek bir parça 
sanıyordum kendimi.

Şimdi ise bu yerkürenin kendim olduğunu biliyorum ve bu 
ritmik parçaların içinde bulunan yaşam benim içimde hareket 

etmekte.

i i i

Bana kendi uyanışları içerisinden diyorlar ki: “Sen ve içinde 
yaşadığın bu dünya, bu sonsuz denizin, bu sonu gelmez 

sahilin yanında ancak bir kum tanesisiniz.”
Bense dedim ki onlara rüyalarımda, “Bu sonsuz deniz 

benim ve geriye kalan her şey de benim bu sonu gelmez 
sahillerimdeki kum tanelerinden başka bir şey değil.”

i i i

Sadece bir kez suskun kaldım; o da bir keresinde bir adam 
bana, “Sen kimsin?” diye sorduğunda.

i i i
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Tanrı’nın ilk düşüncesi melekti,
ilk sözü ise insan oldu.

i i i

Biz, deniz ve orman bize ilk sözleri vermeden binlerce yıl 
önce, çırpınan, etrafta dolaşan yaratıklardık.

Şimdi kendi geçmiş günlerimizi sadece düne ait seslerle nasıl 
ifade edebiliriz ki?

i i i

Sfenks sadece bir kez konuştu ve dedi ki: “Bir kum tanesi bir 
çöl, bir çöl de bir kum tanesidir ve şimdi izin ver de hepimiz 

yeniden sessiz olalım.”
Sfenks’i duydum ama anlayamadım.

i i i
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Uzun zamandır Mısır’ın tozunda toprağında uzanıyordum, 
sessizce ve mevsimlerden habersiz.

Sonra güneş uyandırdı beni ve ben de kalkıp Nil’in kıyısına 
doğru yürüdüm,

Gün içinde şarkı söyledim, gece boyunca da hayaller kurdum.
Ve şimdi güneş, Mısır’ın toprağına tekrar uzanmam için 

binlerce ışınıyla üzerime çullanıyor.
Ama şu harikulade mucizeye bakın!

Beni kendime getiren güneş, şimdi beni dağıtamıyor.
Hâlâ dimdik ayaktayım ve eminim ki hâlâ Nil’in kıyısında 

yürüyebilirim.

i i i

Hatırlamak, bir çeşit görüşmektir,
Unutmak ise bir çeşit özgürlük.

i i i




