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GİRİŞ 

Neden Walden’ı Okumalıyız?

W alden’a yeni bir giriş için bu sözcükle-
ri yazarken Gize’de, Büyük Sfenks’in 
altında oturuyordum ve bir şey beni 

derinden etkiledi. Sfenks kadar inanılmaz bir 
anıttan ve onun antikliği ve gizeminden derinden 
etkilenmiş olsam da yirmi yıl kadar önce, Thore-
au’nun Concord, Massachusetts’teki Walden Gö-
leti kıyılarında tamamen çorak bir noktaya inşa 
ettiği küçük kulübeyi ziyaret ettiğimde daha duy-
gusal bir an yaşamıştım.

İlk ziyaretimi asla unutmayacağım. Noel’e 
yaklaştığımız karlı bir gündü ve oraya vardığım-
da tek orijinal kalıntının Thoreau’nun ocak taşına 
ait olduğunu gördüm. Diz çöktüm ve üstündeki 
karları temizledim. Onu öptüm ve ağlamaya baş-
ladım. O kadar derinden etkilendim ki bir ada-
mın, hayatı dolu dolu deneyimlemek için geldiği 
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yer burasıydı. Daha sonra orada bir tür Sfenks 
olduğunu yazdım. Yazarken, Thoreau’nun şöy-
le yazdığını unutmuştum; “Havada kaleler inşa 
ettiyseniz, işinizin kaybolmasına gerek yoktur; 
olması gereken yer orasıdır. Şimdi temelleri alt-
larına koyun.”

Sonra ormanda yürüyüş yapan bir kadın yanı-
ma geldi ve karda diz çöktüğümü gördüğünü söy-
leyip yanlış giden bir şey olup olmadığını sordu. 
“Hayır,” diyerek gülümsedim, “Arabanın anah-
tarlarını düşürmüşüm.” Böyle bir anda böylesine 
duygusal bir tepkiyi nasıl açıklayabilirsiniz? Gün-
lük konuşmanın bir parçası değil sonuçta. 

O zamandan bu yana geçen yıllarda, birkaç 
edebiyat eleştirmeni Thoreau’nun samimiyeti-
ni sorguladı ve onu, Concord kasabası göletinin 
kıyılarında, inzivaya inandırdığını düşündükleri 
yerde iki yıl yaşayarak yutturmaca peşinde koş-
makla suçladı. Bu tür bir kahraman düşüşünün; 
aşırı abartıldığına ve bazen de sığ olduğuna inanı-
yorum. Thoreau’nun kitap incelemelerinde hâlâ, 
özünde hayata bakmak isteyen bir kişiden başka 
biri ortaya çıkmaz. 

İşte bunlardan biri; “En iyi sanat eserleri, in-
sanın kendini özgürleştirme mücadelesinin ifade-
sidir.”
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Thoreau’nun tüm kişisel teşebbüsleri için ne-
den bir kişi aşırı derecede tanıdık gelebilecek veya 
ilkokul ödevlerinden arta kalan bir durum olan 
1854 anı kitabını okumaya devam etsin ki? Çün-
kü Walden, Amerikan yaşamının en iyilerini yan-
sıtan bir isyan ve bağımsız düşünce kültürü yarat-
tı; özellikle de kabalık, öğrenilmemiş fikir ve grup 
düşüncesinin bizi aşmakla tehdit ettiği şu anda.

Thoreau, Ralph Waldo Emerson ve işbirlikçi-
leri tarafından şekillendirilen Transandantalizm 
adlı felsefe, Amerika’nın Eski Dünya’nın dinî 
dogması ve entelektüel uyumlarından en keskin 
kopuşunu yansıtıyordu. Transandantalizm; içsel 
deneyi, kişisel deneyimi ve bireysel anlam arayı-
şını kucakladı.

Yeni İngiltere Transandantalistleri, dinî uygu-
lamanın amacı olarak öbür dünyada ödüllendir-
me fikrini reddettiler. Bunun yerine şu andaki en 
yüksek potansiyelinizi yaşamaya, gücü ve amacı, 
Yüce ile elle tutulur bir şekilde hissedilen bir ilişki-
den türetmeye inanıyorlardı. Transandantalistler, 
Amerikalılar’ı meditasyon, karma ve bağlanmama 
kavramlarıyla tanıştırarak, pratik ve yapılabilir bir 
ton verdikleri Doğu’dan gelen mistik fikirleri de 
benimsediler. Thoreau ve Emerson, insan zih-
ninin yaratıcı ve nedensel güçlerini ve bunların 




