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C.abuk!
“Çabuk git y›kan!”, “Çabuk paltonu giy!”,
“Gel çabuk!”, “Çabuk ödevlerini yap!”,
“Çabuk git yat!”, “Çabucak al›ﬂveriﬂ
yapaca¤›m!”, “Hemen yeme¤i
haz›rl›yorum!”, “Çabuk git ellerini
y›ka!”, “Çabuk git çantan› al!”,
“Çabuk yeme¤ini bitir!”,
“Çabuk telefona cevap ver!”
Hiçbir zaman ﬂöyle dendi¤ini
duymay›z: “Git yavaﬂ yavaﬂ
y›kan!”, “Yavaﬂ yavaﬂ paltonu
giy!”, “Yavaﬂ yavaﬂ gel!”,
“Yavaﬂ yavaﬂ ödevlerini yap!”,
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“Yavaﬂ yavaﬂ yatmaya git!”, “Yavaﬂ yavaﬂ al›ﬂveriﬂ yapaca¤›m!”, “Yavaﬂ yavaﬂ yeme¤i haz›rl›yorum!”, “Yavaﬂ yavaﬂ ellerini y›ka!”, “Yavaﬂ yavaﬂ
git çantan› al!”, “Yavaﬂ yavaﬂ yeme¤ini bitir!” ya
da “Yavaﬂ yavaﬂ telefona cevap ver!”
E¤er böyle denseydi, bir iﬂ yaparken acele
etmemek gerekti¤ini düﬂünürdük.

Yavaﬂ!
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Üstelik kimi zaman, bir ﬂeyi daha iyi yapabilmek
için yavaﬂ davranmam›z istenir: “Daha yavaﬂ yaz,
yoksa bir sürü karalama yapacaks›n!”, “Daha yavaﬂ gitseydin, daha az hata yapard›n!”
‹ﬂin içinden ç›kmak hiç kolay de¤il!
Öyleyse ne yapmal›? Zaman çok mu, zaman
yok mu? Çabucak büyümeli miyiz, yoksa bir süre
daha bebek kalmak istiyorsak, iﬂi a¤›rdan alabilir
miyiz? Pastam›z› bir ç›rp›da mideye mi indirmeliyiz, yoksa tad›n› ç›karmak için yavaﬂ yavaﬂ m›
yemeliyiz? Ödevlerimizi hemencecik bitirmeli miyiz, yoksa baﬂlamadan önce biraz oyun oynayabilir miyiz?
Acele etmezsek, zaman kaybedece¤imizi söylerler. Bir yandan da, hiçbir ﬂeyi aceleye getirmemek önemlidir derler. ‹ﬂin içinden ç›kmak her zaman o kadar kolay de¤ildir.
Üstelik, genellikle baﬂkalar›
bizim fikrimizi sormadan
karar verir. Ve ödüller,
neredeyse her zaman
h›zl› gidenler içindir!
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Peki öyleyse, zaman nedir?
Zaman› kimse göremez, duyamaz, kimse onun
kokusunu alamaz, ona kimse dokunamaz.
Gördü¤ümüz ﬂey, de¤iﬂen mevsimlerdir. Büyüyen çiçekler, yapraklar› dökülen a¤açlar, her
yeri örten kar.
Hissetti¤imiz ﬂeyler, daha fazla ›s›tan bir gü-

H

neﬂ ya da bizi dondurmaya gelen bir so¤uktur.
‹ﬂitti¤imiz ﬂeyler, akﬂamlar› yeniden ötmeye
baﬂlayan a¤ustosböcekleri ve c›rc›rböcekleridir.
Adam›n biri, 20 y›l boyunca uyuyor.
Uyand›¤›nda, c.evresindeki insanlar›n
de¤iﬂti¤ini görüyor. Kumral olan kar›s›n›n
sac.lar› a¤arm›ﬂ ve gözlerinin c.evresi
k›r›ﬂm›ﬂ; bisiklet süren o¤lu art›k araba
kullan›yor; biberondan süt ic.en k›z›
ﬂimdi kadehten ﬂarap ic.iyor; c.ocuklar›

oppaaa !

do¤du¤unda bahc.eye dikti¤i a¤ac.lar dev
gibi olmuﬂ; köﬂedeki kafe kapanm›ﬂ ve
yerine bir cep telefonu ma¤azas›
ac.›lm›ﬂ...

Bu adam, çevresindeki insanlar ve ﬂeyler de¤iﬂti¤i için, zaman›n geçti¤ini fark ediyor. E¤er, uyand›¤›nda kar›s›n›, çocuklar›n›, bahçeyi, soka¤› görmeseydi; uykuya yatt›¤› günden bu yana o kadar
zaman geçti¤ini asla anlayamazd›.
Dünyam›z sürekli de¤iﬂir. Zaman de¤iﬂimdir,
dönüﬂümdür.
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Zaman bizi de¤iﬂtirir
Her ﬂey zamanla de¤iﬂir ve baﬂka bir ﬂeye dönüﬂür; o kadar ki, bu de¤iﬂim bazen insan› korkutur.
Zaman bizi korkutabilir.
“Büyümekten biraz korkuyorum,” dedi¤imizde; “Boyumun 1.60 ya da 1.75 metre olmas›ndan korkuyorum!” anlam›nda söylemeyiz bunu.
Anlatmak istedi¤imiz ﬂey ﬂudur: “Anne babam›n
beni daha az sevmesinden, beni art›k okﬂay›p öpmemesinden korkuyorum.”
Ya da, neye benzeyece¤imizi bilmedi¤imiz
için endiﬂeleniriz; az çok ayn› kal›p kalmayaca¤›m›z› merak ederiz.
Zam
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Dedemize bakmam›z yeterlidir: Onun bir zamanlar meme emen küçük bir bebek oldu¤una inanmak mümkün mü? Olacak iﬂ de¤il; ﬂu bastonlu,
kel kafal›, pipolu dede, foto¤raftaki bebekle ayn›
insan m› yani?
Hem evet. Hem hay›r. Zaman onu baﬂka birine dönüﬂtürdü. Zaman, onun bedenini elbette
de¤iﬂtirdi, ama kiﬂili¤ini de farkl›laﬂt›rd›. Biraz ayn› kald›, biraz da de¤iﬂti.
Demek ki, zaman korkutur; çünkü herkes, zaman›n kendinden neler götürece¤ini merak eder.

Zaman: ‹nsanlar›n ﬂefi
“‹ki dakika sonra sofraya oturuyoruz!”
Yani, yelkovan saat kadran›nda iki tur att›¤›nda masaya geçmemiz gerekiyor.
Demek ki, yeme¤e oturaca¤›m›z
zamana karar veren, saatin içindeki
akrep ve yelkovan.
Emirleri veren zamand›r.
“Karn›n›z ac›kt›¤›nda masaya
gelin!” de denebilirdi. Öyle olsayd›,
ZAMAN ÇOK VE ZAMAN YOK
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