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Elizabeth Edwards’dan 

Önsöz

G eçtiğimiz sekiz yılda kendisiyle sadece bir kez karşılaş-
mış olmama rağmen Gordon Livingston hayatımdaki en 

önemli kişilerden biri oldu. İkimiz de genç değiliz, ama daha 
çok gençlerin kullandığı bir mecrada tanıştık: İnternette, yas 
sürecindeki ebeveynlerden oluşan çevrimiçi bir toplulukta. O 
ve birkaç kişi daha, evladım öldüğünde tam da ihtiyacım olan 
şeyi bana sundular: Kendileri de aynı şeyi yaşadıklarından, 
içine yuvarlandığım uçurumda bazen de isteksizce tutunacak 
dal arayarak bu düşüşü durdurmaya çalışmanın nasıl bir dene-
yim olduğunu iyi biliyorlardı.

O günlerde Gordon’ın sağlam hitabetinin benim için ifade 
ettiklerini anlatacak sözcükleri bulamıyorum. Gordon’ın bu 
düşüşü iki kere yaşamış olması zorlayıcı, hatta halen uçurum-
dan yuvarlanmakta olan bizler için akıl almaz bir gerçekti. Tu-
tunacak dal olarak Gordon’ın teklifsiz dürüstlüğüne ve insanı 
sarıp sarmalayan şefkatine sahip olduğum için şanslıydım. 
Gordon, lafını esirgemeyen biri olmasına rağmen vaaz vermez 
ya da yargılamazdı. Yaptığı, kendimi ve etrafımdaki dünyayı 
daha iyi görebilmem için durduğum yeri aydınlatmak ve son-
ra o ışığı alıp ileri doğru tutarak üretken bir hayat yaşamaya 
geri dönebilmem için uçurumda ayak basacağım girintileri ve 
tutunacağım çıkıntıları görebilmemi sağlamaktı.
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Yıllar bana Gordon’a dair şunu öğretti: Düşüşümüz ister o 
derin uçurumun içine olsun ister Alice’in Harikalar Diyarı’na 
düşüşüne benzesin -“Fazla küçüğüm, fazla büyüğüm, hiçbir 
şey olması gerektiği gibi değil”- Gordon’ın duyarlı sözleri, 
yaşadığı sıra dışı hayatın getirdiğinden de büyük bir bilgeliği 
ifade ediyor. Bu kitaptaki denemeler, her bir okuyucu için geç-
tiğimiz sekiz yılda benim yakından izleme şansına eriştiğim 
manzaraya pencere açıyor. Bu düşünceli sese ne zaman ihti-
yaç duysanız başvurabileceğiniz bir kitaptır elinizdeki. Tıpkı 
benim, katı ve rahatlatan, aynı zamanda da ümit verici ama 
herhangi bir garanti vermekten kaçınan sözlere ihtiyaç duydu-
ğumda, onun e-postalarını ve paylaşımlarını içeren “Gordon” 
isimli dosyaya sıkça başvurduğum gibi… Hepimizin fark 
edebileceği üzere, Gordon da hayatta zorluklar yaşayacağımı-
zı ve kendimizi bu zorlu yolculukla uyumlu hale getirmekten 
fazlasını umamayacağımızı biliyordu. Bir keresinde bana şöy-
le yazmıştı: “Tek bildiğim, ne hissettiğim ve ne umduğum.” 
Gordon her zamanki gibi kendine haksızlık ediyordu; çünkü 
belli ki benim de ne hissettiğimi ve ne umduğumu, sizin de ne 
hissedip ne umduğunuzu, hatta bu hislerin hangilerinin dürüst, 
bu umutların hangilerinin ulaşılabilir olduğunu da biliyordu. 
Aynı zamanda bir pilot olan Gordon şöyle devam etmişti: 
“Hız göstergesi altmışa ulaştığında levyeyi çektiğimde uçağın 
uçmasını umarım. Fizik biliminin konuyla ilgili açıklamasını 
yüz kere okudum. Şansımıza, İsviçreli fizikçi Bernoulli hak-
lıydı; ama bu hâlâ mucize gibi geliyor.” Gordon deneyimli bir 
pilot olsa da onun bu sözleri kulağa mantıksız gelmiyor; çün-
kü o, deneyimine rağmen içindeki saf, tecrübesiz ama inançlı 
tarafı da korumayı bir şekilde başarmış biri.

Onun denemelerini okurken aklıma TV’deki bir kişisel 
gelişim programının tanıtım cümlesi gelir: “Arkadaşlarınız 
size bunları söylemez; ama biz arkadaşlarınız değiliz, biz söy-
leriz.” Aslında daha güçlü, daha iyi, daha cömert, daha ce-
sur, daha nazik olmak istiyorsak belki de gerçek arkadaşlar 
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bilmemiz gereken zor şeyleri söyleyebilmelidir. Gordon’ın 
söyledikleri her zaman kolay yutulur şeyler olmayabilir. O, 
elektrik kesilmediği sürece bir yandan TV izleyerek üzerinde 
oturmayı umduğunuz rahat sandalyenizden sizi kaldırır. Tabii 
ki sizin iyiliğiniz için… Bizi ne kadar az kontrole sahip oldu-
ğumuza dair uyarırken, aynı zamanda hiçbir zaman tamamen 
seçeneksiz olmadığımızı da hatırlatır. Tıpkı bilge bir ebeveyn 
gibi, bizi nazikçe doğru tarafa yönlendirir.

Gordon ve ben farklı dünyaların insanlarıyız, pek çok ko-
nuda farklı bakış açılarına sahibiz. Ara ara olduğu gibi birbi-
rimize katılmadığımız zamanlarda bile -ki bu kitaptaki dene-
melerde bahsedilen bazı konularda da bu böyle- çağdaş soh-
betlere damgasını vuran hınç ve nezaketsizliğe başvurmadan 
argümanlarını son derece ikna edici bir şekilde ifade edebil-
mesini kıymetli bulurum. Ve o aynı düşüncede olmadığımız 
zaman beni mutlaka alt ederek kendi fikrini destekleyen olası 
en iyi argümanı sunar.

Bana, Gordon Livingston’ı henüz onun zarafetiyle tanış-
mamış kişilere takdim edecek bu önsözü yazma şansı verildiği 
için çok mutluyum. Ama daha önemlisi, Gordon’ın altı yaşın-
daki oğlu Lucas’a bağışladığı kemik iliği, ikisinin de hak etti-
ği tıbbi sihri göstermeyince ölümünü beklemeye başlayan Lu-
cas’ın sözlerini Gordon’a tekrar etme şansı bulduğum için… 
“Sesini seviyorum.”

*

Tutkulu bir çocuk hakları savunucusu ve başarılı bir avukat 
olan ELIZABETH EDWARDS, March of Dimes, Kuzey Ca-
rolina Üniversitesi mütevelli heyeti, Books for Kids ve Wade 
Edwards Vakfı da dahil olmak üzere, pek çok topluluk ve va-
kıfta aktif rol oynamaktadır. John Edwards ile evlidir ve ikisi-
nin, gurur duydukları dört çocukları var: Cate, Emma, Claire 
ve Jack. (Wade 1996’da öldü.)
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İnsan kurallara sığmaz!
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1Harita zeminle uyuşmuyorsa 
yanlış olan zemin değil haritadır.

U zun zaman önce bir gün, 82. Hava İndirme Tümeni’ne 
bağlı genç bir teğmen olarak Kuzey Carolina, Fort 

Bragg’deki bir saha sorununu çözmeye çalışıyordum. Ben ha-
ritayı incelerken birçok subayın üstü konumundaki müfreze 
çavuşu yanıma yaklaştı ve “Nerede olduğumuzu çıkartabildin 
mi teğmen?” diye sordu. “Harita şurada bir tepe olması ge-
rektiğini söylüyor, ama ben tepe falan görmüyorum” dedim. 
“Efendim” dedi, “Harita zeminle uyuşmuyorsa yanlış olan ze-
min değil haritadır.” O zaman bile, duyduğum bu sözün derin 
bir hakikat olduğunu anlamıştım.

İnsanların hikâyelerini, özellikle de işlerin ters gittiği du-
rumları dinleyerek geçirdiğim yıllar içinde, hayatımızın, kafa-
mızdaki haritayı, üzerinde yürüdüğümüz zemine uydurmaya 
çalışmakla geçtiğini öğrendim. Bu işlem, ideal olarak, büyüme 
sürecimizin bir yerlerinde aktive oluyor. Ebeveynlerimiz en çok 
da örnek oluşturmak suretiyle, kendi öğrendiklerini bize aktarı-
yorlar. Maalesef biz bu derslere nadiren tamamen açık oluyoruz 
ve çoğu zaman ebeveynlerimizin hayatının bize faydası doku-
nacak çok az şey içerdiğini hissedip öğrendiklerimizin çoğunu 
ıstıraplı deneme-yanılmalar sonucunda elde ediyoruz.
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Hayatın önemli konularından biri olan, hakkında biraz daha 
bilgi edinmemizin hiç fena olmayacağı eş seçme (ve onunla 
olan ilişkiyi sürdürme) işini ele alalım. Evliliklerin yarısından 
çoğunun boşanmayla sonuçlandığı gerçeği, dünya genelinde 
bu işte pek başarılı olmadığımızı gösteriyor. Ebeveynlerimi-
zin ilişkisine baktığımızda da moralimizin yükseldiği söylene-
mez. Ailelerinde görmüş oldukları şeyi tatminkâr bulan çok az 
insan tanıyorum. Ebeveynlerinin ilişkisi on yıllardır sürüyor 
olsa dahi… Ebeveynleri hâlâ birlikte olan kişiler, genelde bu 
ilişkiyi ekonomik işlevi olan, sıkıcı ya da çatışmalı bir ortak 
yaşam olarak tarif ediyor ve heyecana ya da duygusal tatmine 
dair hiçbir şey içermediğini düşünüyorlar.

Belki, bırakın elli yılı, beş yıl sonra bile bir insanın nasıl 
biri olacağını (ve ona karşı ne hissedeceğimizi) öngörmemiz 
imkânsız. Belki insanların zamanla değiştiğini ve gençlik aş-
kımızın sonsuza kadar sürmesini beklemekteki naifliği idrak 
ettikçe, toplum olarak seri tekeşliliğe doğru ilerliyoruz. Öte 
yandan sorun şu ki seri tekeşlilik, çocuk yetiştirmek için pek 
uygun bir model değil; çünkü çocuğun dünyanın nasıl işledi-
ğine dair bir harita oluşturması için gereken istikrar ve güven-
liği içermiyor.

Peki, birinin yaşam boyu bağ kurmaya uygun bir aday olup 
olmadığını anlamak için tam olarak neyi bilmemiz gerekiyor? 
Belki bu ayıklama sürecine yaklaşmanın bir yolu, kimin bariz 
şekilde uygunsuz olduğuyla ilgili daha fazla bilgi toplamak-
tır. Bu muhakemeyi yapabilmek içinse kişilik denen yapının 
önemli bir özelliğini bilmek gerekir.

Bizler, insan karakteriyle ilgili olarak son derece yüzeysel 
düşünmeye alıştırılmışız. Birinden bahsederken “dolu dolu bir 
kişiliği var” dediğimizde, genellikle bu kişinin sempatik ya 
da eğlenceli olduğunu kastederiz. Ne var ki kişiliğin özünde 
esasen bizim alışılagelmiş düşünme, hissetme ve başkalarıyla 
ilişki kurma biçimlerimiz yer alır. Çoğumuz insanların içe-
dönüklük, detaycılık, can sıkıntısına dayanıklılık, yardımse-
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verlik, kararlılık gibi birçok kişisel özellikte farklılık göster-
diğini anlarız. Pek fark etmediğimiz şey ise değer verdiğimiz 
özelliklerin -incelik, tolerans, bağlanma kapasitesi- rasgele 
dağıtılmış olmadığıdır. Bu özellikler dışarıdan fark edilen ve 
zamanla belli ölçüde sabitlenen “hasletler” bütünü olarak var 
olma eğilimindedir.

Benzer şekilde, dürtüsellik, benmerkezcilik, çabuk sinir-
lenme gibi daha az makbul karakter özellikleri de çoğunluk-
la fark edilebilir biçimde bir araya toplanır. Kişisel ilişkiler 
geliştirmek ve bu ilişkileri korumakta yaşadığımız zorlukla-
rın çoğu, bir insanı ciddi bir ilişki için uygun aday olmaktan 
uzaklaştıran kişilik özelliklerini başkalarında da kendimizde 
de fark edemeyişimizden kaynaklanır.

Psikiyatri mesleği kişilik bozukluklarını kategorize etme 
zahmetine girmiştir. Bense her zaman, tanısal el kitabında-
ki bu bölümün “kaçınılacak insanlar” olarak adlandırılması 
gerektiğini düşünmüşümdür. Burada sıralanan birçok etiket 
-histrionik, narsisist, bağımlı, borderline vb- bir nahoş kişiler 
katalogu oluşturmaktadır: şüpheci, bencil, öngörülemez, istis-
marcı. Anneniz sizi işte böyle insanlara karşı uyarmıştı. (Ve 
maalesef bu özellikler bazen annenizin ta kendisini tarif eder.) 
İstatistiksel el kitabında verilen katışıksız formda nadiren bu-
lunan bu kişilerin tespitine dair bir şeyler öğrenmek, olası pek 
çok kalp kırıklığını önleyecektir.

Kanımca, kendimizde beslemek isteyeceğimiz, arkadaşları-
mızda ve sevgililerimizde arayacağımız erdemli karakter özel-
liklerini tarif eden bir el kitabı da aynı derecede faydalı olurdu. 
Listenin en üstünde incelik, kendinden başkasına verme isteği 
bulunurdu. Erdemlerin en makbulü olan bu özellik, empati ve 
sevme kapasitesi de dahil olmak üzere tüm erdemleri yönet-
mektedir. Sanatın diğer formları gibi onu da tarif etmekte zorla-
nabiliriz; ama onunla karşılaştığımızda bunu hissederiz.

Kafamızda oluşturmak isteyeceğimiz harita da budur: Za-
man verdiğimize değmeyen kişilerden kaçınıp zaman verdi-
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ğimize değen kişileri kucaklamamızı sağlayan bir rehber. Her 
daim sorgulanmaya açık olan haritamızın hatalı olduğunu 
üzüntü, öfke, ihanet, sürpriz ve yönsüzlük hislerinden anla-
yabiliriz. Bu hisler yüzeye çıktığında zihinsel navigasyon ale-
timize göz atıp haritayı nasıl düzelteceğimizi anlamaya çalış-
malıyız ki acı dolu deneyimimizin tek avuntusu olan öğrenme 
sürecini alt üst eden bir döngüye sıkışıp kalmayalım.


