
Matt Haig

Suyun Üstünde Kalmamı  
Sağlayan Düşünceler

Çeviri: Kıvanç Güney

RAHATLAMA
KİTABI



YAZAR HAKKINDA

Kitapları bugüne kadar kırktan fazla dile çevrilen ve 
pek çok ülkede çoksatanlar listelerine giren MATT 
HAIG, Domingo Yayınevi’nden çıkan Gece Yarısı Kütüp-
hanesi, Zamanı Durdurmanın Yolları, Nevrotik Bir Gezegenden 
Notlar, İnsanlar ile Yaşama Tutunmak İçin Nedenler’in hari-
cinde The Radleys, The Possession of  Mr. Cave, The Dead 
Fathers Club ve The Last Family in England  kitaplarının 
da yazarıdır. 
Ayrıca Haig, yazdığı çocuk ve genç yetişkin kitaplarıyla 
Blue Peter Kitap Ödülü’nü kazanmış, üç kez Carnegie 
Madalyası’na aday gösterilmiştir.

@matthaig | matthaig.com



RAHATLAMA KİTABI
Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler
MATT HAIG

Özgün ismi: The Comfort Book
© 2021 Matt Haig

Bu kitap ilk olarak The Comfort Book adıyla İngilizcede basılmıştır.
Türkçe yayın hakları AnatoliaLit Telif Ajansı aracılığıyla Canongate Books Ltd.’ten 
alınmıştır.

Türkçe yayın hakları: 
© 2022 Bkz Yayıncılık Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 
Domingo, Bkz Yayıncılık markasıdır.
Sertifika No: 46105

Çeviri: Kıvanç Güney
Editör: Ümran Özbalcı
Son okuma: Ece Kılıçak
Kapak tasarım: Rafaela Romaya
Kapak uyarlama: Betül Güzhan
Sayfa uygulama: Bahadır Erşık

ISBN: 978 605 198 236 6

Baskı: Temmuz 2022
Pasifik Ofset
Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3/1 Baha İş Merkezi
A Blok Kat: 2 Haramidere Avcılar 34310 İstanbul
Tel: (212) 412 17 77 •  Sertifika No: 44451

Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın tümünün veya içeriğinin herhangi bir bölümünün yayıncının 
yazılı izni olmadan, fotokopi yöntemi dahil, elektronik ya da mekanik herhangi bir yolla 
çoğaltılması yasaktır.

Bkz Yayıncılık Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 
Harbiye Mah. Cumhuriyet Cad. Pak Apt. No: 30 
Kat: 1 Daire: 3  Şişli İstanbul
Tel: (212) 245 08 39
e-posta: domingo@domingo.com.tr
www.domingo.com.tr



vii

zaman zaman kendimi rahatlatmak için bir şey-
ler yazarım. Kötü zamanlarda öğrenilen şeyler. Düşün-
celer. Fikirler. Listeler. Örnekler. Kendime hatırlatmak 
istediklerim. Ya da başkalarından ve başka hayatlardan 
öğrendiklerim. 

En açık, en rahatlatıcı hayat derslerinin çoğunu en 
kötü zamanlarımızda öğreniyor olmamız tuhaf  bir çeliş-
ki. Fakat yemek yemeyi de en çok acıktığımızda, cankur-
taran botlarını ancak denize düştüğümüzde düşünürüz 
zaten. 

Yani bunlar benim cankurtaran botlarımdan bazıları. 
Suyun üstünde kalmamı sağlayan düşünceler. Umarım 
bazıları sizleri de karaya çıkartabilir. 

Giriş
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bu kitap da hayat kadar karmaşık.
Birçok kısa bölümün yanında uzun bölümleri de var. 

Listeler, özdeyişler, alıntılar, vaka çalışmaları, yine lis-
teler ve hatta birkaç yemek tarifi içeriyor. Bunlar dene-
yimlerden yola çıkan şeyler olsa da, içlerinde kuantum 
fiziğinden felsefeye, sevdiğim filmlerden eski dinlere ve 
Instagram’a kadar, çok farklı şeylerin akla getirdiği par-
lak fikirler de var.

Kitabı istediğiniz şekilde okuyabilirsiniz. Baştan baş-
layıp sona kadar gidebilir, sondan başlayıp başa doğru 
okuyabilir ya da zaman zaman elinize alıp dikkatinizi çe-
ken bölümlere bakabilirsiniz.

Sayfalarını kırıştırabilirsiniz. Sayfaları yırtabilirsiniz. 
Kitabı arkadaşlarınıza ödünç verebilirsiniz (ama sayfa-
larını yırttıysanız vermeyin tabii). Yatağınızın başucunda 
ya da tuvalette durabilir. Pencereden dışarı atabilirsiniz. 
Kural yok. 

Kitabın Yapısına Dair Bilgi
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Yine de kitabın kendiliğinden ortaya çıkan bir teması 
var. Bağlantı. Bizler her şeyiz. Her şeyle bağlantı halin-
deyiz. İnsan insanla. Bir an öteki anla. Acı hazla. Çare-
sizlik hissi umutla. 

Zor zamanlarda, derin bir avuntuya gereksinim du-
yarız. Esaslı bir şeye. Sağlam bir desteğe. Tutunacak bir 
kayaya. 

Zaten kendi içimizde var olan türden bir şeye. Ama 
kimi zaman bunu görebilmek için biraz yardıma ihtiyaç 
duyarız.



Belki de insanın evi bir yer değil, 
yalnızca kaçınılmaz bir koşullanmaydı.* 

James Baldwin, Giovanni’nin Odası

* Çev. Çiğdem Öztekin, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2017.
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bebek olduğunuzu hayal edin. O bebeğe bakıp hiç-
bir şeyinin eksik olmadığını düşünürdünüz. Doğduğun-
da tastamamdı. Daha ilk nefesinde, doğuştan değerliydi. 
Değeri zenginlik, dış görünüş, siyaset ya da popülerlik 
gibi dış etkenlere bağlı değildi. Bir insan yaşamının paha 
biçilmez değeriydi. Zamanla bunu unutmak çok kolay 
olsa da, bu değer hiç değişmez. Hepimiz doğduğumuz 
günkü kadar capcanlı ve insan kalırız. Tek yapmamız ge-
reken, var olmaktır. Bir de umut etmek. 

Bebek
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Ormanda kaybolduğumuz bir seferinde 
babamın söylediği şey

bir seferinde babamla birlikte Fransa’daki bir 
ormanda yolumuzu kaybetmiştik. Sanırım on iki-on üç 
yaşlarındaydım. Neyse işte, hemen herkesin cep telefonu 
sahibi olmasından çok uzun zaman önceydi. Geziye çık-
mış, benim pek anlamadığım türden, doğaya yakın, de-
nize uzak, sıradan, orta sınıf  bir tatil yapıyorduk. Loire 
Vadisi’ndeydik ve koşuya çıkmıştık. Yaklaşık bir saat 
sonra gerçek, babamın kafasına dank etti. “Kaybolduk 
galiba.” Dönüp dolaşıp aynı yere geliyor, çaresizce yolu 
bulmaya çalışıyorduk. Babamın yol sorduğu iki adam –
iki kaçak avcı– da bizi yanlış yönlendirdi. Benden giz-
lemeye çalışsa da, babamın endişelenmeye başladığının 
farkındaydım. Artık saatlerdir ormandaydık ve annemin 
çoktan paniğe kapıldığından ikimiz de emindik. Okulda, 
İncil’den İsraillilerin ormanda öldüğü hikâyeyi daha yeni 
okumuştuk ve sonumuzun onlarla aynı olacağını hayal 
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etmek benim için hiç zor değildi. “Düz bir hatta gitmeye 
devam edersek buradan mutlaka çıkarız,” dedi babam.

Haklı çıktı. Sonunda araba seslerini duyduk ve bir 
anayola ulaştık. Yola çıktığımız köyden on yedi kilometre 
uzaktaydık ama hiç olmazsa karşımızda anlaşılır tabela-
lar vardı artık. Ağaçların içinden çıkabilmiştik. Kendimi 
–hem gerçek hem mecazi anlamda– kaybolmuş hissetti-
ğim zamanlarda, aklıma hep bu strateji gelir. Bir buhra-
nın ortasındayken de gelmişti. Depresyondayken ve ara 
ara panik ataklar yaşarken, kalbim korkuyla güm güm 
atarken, kim olduğumu bile anlayamadığım ve hayata 
nasıl devam edeceğimi bilemediğim zamanlarda. Düz bir 
hatta gitmeye devam edersek buradan mutlaka çıkarız. Aynı yöne 
doğru adımlar atmaya devam etmek bizi daireler çizerek 
koşmaktan daha çabuk ilerletir. İşin sırrı kararlı bir şekil-
de dümdüz yürüyebilmekte.
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Sorun yok

kendini kötü hissetmekte sorun yok.

Deneyimlerden kalma yara izlerini üzerinde taşımakta 
sorun yok. 

Berbat durumda olmakta sorun yok.

Kenarı kırık bir fincan olmakta sorun yok. Bir hikâyesi 
olanlar o fincanlardır.

Duygusal ve içinden geldiği gibi davranmakta, sevme-
men gereken şarkılarda ve filmlerde acı acı ya da tatlı 
tatlı ağlamakta sorun yok. 

Sevdiğin şeyleri sevmekte sorun yok.
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Bir şeyleri havalı, zekice ya da popüler oldukları için de-
ğil, yalnızca sevdiğin için sevmekte sorun yok.

İnsanların seni bulmalarına izin vermekte sorun yok. 
Hummalı faaliyetlerle kırk parçaya bölünmek zorunda 
değilsin. Elini uzatan taraf  hep sen olmak zorunda de-
ğilsin. Bazen de birilerinin sana el uzatmasına izin vere-
bilirsin. Müthiş yazar Anne Lamott’ın dediği gibi: “De-
niz fenerleri adalarda oradan oraya koşturup kurtaracak 
gemi aramaz; tek yaptıkları öylece durup ışıldamaktır.”

Her ânı değerlendirmemekte sorun yok.

Kendin olmakta sorun yok.

Sorun yok.
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İyi ve kötü diye bir şey yoktur

hamlet çocukluk arkadaşları Rosencratz ve 
Guildenstern’e, “İyi ya da kötü diye bir şey yoktur çün-
kü; düşünce, her şeyi öyle yapan,”* derken olumlu duy-
gular içinde değildir. Shakespeare’in prensi berbat ve 
depresif  bir ruh hali içindedir ama nedensiz yere değil. 
Danimarka’nın ve aslında bütün dünyanın bir hapisha-
ne olduğunu söyler. Hamlet için, Danimarka hem fiziki 
hem de psikolojik açıdan bir hapishanedir. Fakat bakış 
açısının bunda rol oynadığının da farkındadır. Ne dün-
yanın fıtratında kötülük vardır ne de Danimarka’nın. İkisi 
de onun bakış açısından kötüdür. Hamlet kötü oldukları-
nı düşündüğü için kötüdürler. 

Dışımızda olanlar nötrdür. Zihnimize girdikleri anda 
olumlu ya da olumsuz bir değer kazanırlar. Onları na-
sıl karşılayacağımız son kertede bize bağlıdır. Bunu 

*  William Shakespeare, Hamlet, çev. Bülent Bozkurt, 9. Basım, Remzi Kitabevi, 
Nisan 2007.
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yapabilmek tabii ki her zaman kolay değil ama her şeyi 
farklı farklı gözlerle görebileceğimizi bilmenin rahatlatıcı 
bir tarafı da var. Asla kontrol edemeyeceğimiz bir dün-
yanın değil, biraz çaba ve gayretle geliştirip değiştirmeye 
başlayabileceğimiz bir zihnin merhametine kalmış oldu-
ğumuzu bilmek, aynı zamanda bize güç kazandıran bir 
şey. Zihnimiz zindanlar yaratabilir ama bize anahtarları-
nı da verir.
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Değişim gerçektir

sürekli anahtar çeviririz. Daha doğrusu, zaman 
sürekli anahtarları çevirir. Çünkü zaman, değişim de-
mektir. 

Değişim yaşamın doğasıdır. Umut edebilmemizin 
sebebidir. 

Beynimiz deneyimlerimize dayanarak nöroplastisite 
yoluyla yapısını değiştirir. Hiçbirimiz on yıl önceki in-
sanlar değiliz. Kötü şeyler hissettiğimiz ya da deneyim-
lediğimizde, hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmeyeceğini 
hatırlamak işimize yarayabilir. Bakış açıları değişir. Ken-
dimizin farklı versiyonlarına dönüşürüz. Bana sorulan 
en zor soru şuydu: “Hiç kimsem yokken başkaları için 
nasıl hayatta kalabilirim?” Bunun cevabı, kendi farklı 
versiyonlarınız için hayatta kalmanız. Karşınıza çıkacak in-
sanlar için, tabii, o da var ama aynı zamanda dönüşeceği-
niz insanlar için de. 
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