MUTLULUK BAHÇESİ
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GİRİŞ
Mutlu olmak hem kolaydır hem de zor. Zorluk anlayana
ve arayana göre değişir çoğu zaman. Mutluluğun ne olduğunu da bilmek gerek tabii. Kimine göre mutluluk mutsuzluk oluşturmak iken, kimine göre ise mutluluk çölü gül
bahçesine çevirmektir. Bazı düşünceler vardır insanı diriltir,
bazı düşünceler ise bunaltır ve bitirir. Zenginlik bazen mutluluktur, bazen ise mutsuzluk. En büyük zenginlik ise sağlıklı bir mutluluk. Var olan ve ulaşılan aslında çoğu zaman
yeter, ancak varlığı bilindiğinde. Rahat alınan ve verilebilen
nefes aslında yeter insana. Kıymetini anlamak ise çok kolay, ta ki alınamadığında…
Nice değerler vardır, varlığında kıymeti bazen pek bilinmez. Ana gibi, yar gibi, ar gibi, dost gibi, para gibi hep
aranan, varlığında ve bulunduğunda ise değeri bazen yitirilebilen. Mutlu olmak için hep var olmak gerek. Varlık için
ise hareket. İster yerinde olsun, isterse başka yerlere yönelmiş. Biraz düşünme, biraz duygu, biraz emek, biraz da
istek. Mutlu olmak isterseniz eğer mutluluk bahçesine girmek gerek. İster kapıdan, ister duvardan, isterse zıplayarak
havadan. Bahçeden çiçek koklamak, biraz da sevmek, gülü
dikeniyle, ağacı ise dalıyla kabullenmek. Dikeni olmayan
güle ise acaba ne demek gerek?
Bu kitaptaki yazıların sizleri biraz daha mutlu edeceği
düşüncesiyle iyi okumalar.
Prof. Dr. Sami ÖZTÜRK
www.allerjik.com

GÖZBEBEĞİ
ÇOCUKLARIMIZ
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Başlarken
Başlamak, bir işe, bir davranışa, bir düşünceye, bir
inanışa. Önemli bir adım başlayanlar için. Neye başladığını bilmeli insan. “Başlamak o işi bitirmektir” der
atalarımız. Madem iş bitecek, madem işi bitirme düşüncesindeyiz, o zaman farkında olmalı insan. Farkında
olmalı ki yapılan başlangıcın önemi anlaşılsın. Her şeye, her doğruya başlamalı, en azından başlama azminde
olmalı. Başlayın bir kere, bakın neler göreceksiniz…
***
Öpücük
Adam 3 yaşındaki kızını, pahalı bir hediyelik kaplama kâğıdını ziyan ettiği için azarlamıştı. Küçük kız,
koskoca bir paket altın yaldızlı kâğıdı, küçük bir kutuyu
eğri büğrü sarmak için kullanmıştı. Bunu gören baba
sinirlendi çok ama pek belli etmedi kızgınlığını.
Bayram sabahı küçük kız bu paketi getirip “Bu senin
babacığım…” dediğinde üzüldü, acaba gereğinden fazla
mı tepki göstermişti kızına... Bir gece önce yaptığından
utandı... Ne var ki paketi açınca yeniden öfkelendi. Kutunun içi boştu... Kızına gene bağırdı:
“Birisine bir hediye verdiğinde, kutunun içinde bir
şey olması lazım, bunu da mı bilmiyorsun?”
Küçük kız gözlerinde yaşlarla babasına baktı:
“O kutu boş değil ki baba.” dedi, “İçini öpücüklerimle senin için doldurmuştum.”
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Adam öyle fena oldu ki... Koştu... Kızına sarıldı...
Beraber ağladılar. Adam o kutuyu ömrünün sonuna
kadar yatağının başucunda sakladı. Ne zaman keyfi
kaçsa, ne zaman morali bozulsa, ne zaman kendini kötü
hissetse kutuya koşar, içinden minik kızının sevgi ile
doldurduğu hayali öpücüklerinden birini çıkarırdı.
Kızımın adı Buse Öztürk, Buse’nin anlamı öpücük,
öpücük sonrası mutluluk olduktan sonra. Eh şimdi çocuklarınızı öpmeyin de göreyim sizi...
***
Çocuk Ne Duyarsa
Çocuklarımızın gözünde anne ve babaların yeri çok
büyüktür. Çocuk ilk yıllarda ya annesini, ya da babasını
kendine örnek edinir ve onun yaptıklarını yapmaya
çalışır. Tabii ki örnek aldıkları örnek alınanın tüm davranışlarıdır. Çocuk gözünde örnek alınan kişi modeldir,
yani her yaptığı doğru, her dediği gerçektir.
Güzel bir örnek size… Mehmet Ege Durak 5 yaşındadır. Babası onun için örnek alınacak mükemmel bir
kişidir. Ege’nin babası onun her dediğini yapmakta,
onun bir dediğini iki etmemektedir. Ege mutludur. Babasının sık telefon konuşmalarında bir kişi ve konuşmaları dikkati çeker. Babası o kişiyle konuşması bittikten
sonra telefonu kapatıp “şerefsiz” demektedir. Ege’nin
bir süre sonra babasına bu kişinin kim olduğunu sorar.
O da adını söyleyip, “Boş ver onu şerefsiz işte…” der.
Günler günleri kovalar, bir gün Ege’nin evine birisi
gelir. Bu kişinin adı hiç de yabancı değildir Ege için.
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Babası o kişiyi karşılar, eve misafir eder. Babası Ege’ye
“Bak oğlum kim gelmiş” der. Ege de babasına; “Ben
onu biliyorum, o Şerefsiz Amca” der.
Gerisini siz düşünün. Bizi örnek alan kişilere gerçekten örnek olmamız dileğiyle…
***
Çocuk Ne Yaşarsa Onu Öğrenir
Hep çocuklardan şikâyet ederiz. Otobüste yer vermediler, yaşlılara saygıları yok, büyükleri dinlemiyorlar, anne babaları yaşlanınca bakmıyorlar, hatta huzurevine bırakıp gidiyorlar diye. Acaba neden böyle yapıyorlar hiç düşündünüz mü? Kusur bizde mi, eğitim sisteminde mi, yoksa yine zamanı mı suçlayacağız? İşte
cevabı, biraz da bu yönden bakın lütfen!
Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmişse kınama ve ayıplamayı öğrenir.
Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse kavga etmeyi öğrenir.
Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmışsa sıkılıp
utanmayı öğrenir.
Eğer bir çocuk devamlı utanç duygusuyla eğitilmişse
kendini suçlamayı öğrenir.
Eğer bir çocuk hoşgörüyle eğitilmişse sabırlı olmayı
öğrenir.
Eğer bir çocuk desteklenip yüreklendirilmişse kendine güven duymayı öğrenir.
Eğer bir çocuk övülmüş ve beğenilmişse takdir etmeyi öğrenir.
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Eğer bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüşse adil olmayı öğrenir.
Eğer bir çocuk güven içinde yetişmişse inançlı olmayı öğrenir.
Eğer bir çocuk kabul ve onay görmüşse kendini
sevmeyi öğrenir.
Eğer bir çocuk aile içinde dostluk ve arkadaşlık
görmüşse bu dünyada mutlu olmayı öğrenir.
(Doğan Cüceloğlu)
Sözün özü; çocuğunuz varsa eğer ona ne yaşatıyorsunuz? Gelecekte nasıl bir evlatla karşı karşıya kalacaksınız? İleride üzülmemek için şimdiden neler yapmalısınız?
***
Evladıma Altın Öğütler
Sevgili evladım, canım ciğerim…
İnsan belli bir yaşa kadar nasihat edilmesini istemez.
Ancak yıllar geçtikçe bir de bakar ki nasihatin ne kadar
önemli olduğunu anlar. Her nasihat aslında altın bir
bilezik, elmas bir yüzük, pırlanta bir küpedir. Geç anlaşılanlar bazen fayda etmez insana. Olsun, yine de nefes
aldığımız sürece başta ben olmak üzere hepimizin altın
öğütlere ihtiyacı var. İşte sana gümüş bir tabakta altın
öğütlerim. Okuman ve elinden geldiğince uygulaman
ricasıyla…
Kimsenin hakkını yeme, eğer yersen geri ver.
Her zaman doğru söyle, ya da sus.
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Her zaman konuşmak zorunda değilsin, bazen de
başkalarını dinle.
Kimseyle dalga geçme, kimseyi küçümseme.
Asla kalp kırma, kalp kırarsan hemen özür dile.
Özür dilerim demekten korkma, çekinme.
Düşenin elinden tut, yediğinden yanındakine ver.
Teşekkür etmeyi unutma, sana iyilik yapana mutlaka
teşekkür et.
Güler yüzlü olmaya çalış, gülümsemeyi unutma.
Sabahları günaydın, gündüzleri iyi günler, akşamları
iyi akşamlar, yatarken iyi geceler demeyi unutma.
Tanımadığın kişilere, senden büyüklere siz diye hitap et.
Yemekten sonra herkese afiyet olsun ve ellerinize
sağlık, yemek güzel olmuş demeyi unutma.
Hasta olmuş birine geçmiş olsun de.
Bayramlarda, bayramınız kutlu olsun de.
Size nasılsınız diyen bir kişiye teşekkür ederim iyiyim, siz nasılsınız demeyi unutma.
Gururlu olma, başkalarına karşı büyüklük taslama.
İçinden geleni karşıdaki kişinin kalbini kırmadan
söyle.
Gerçekten fakir olduğunu bildiğin arkadaşlarına veya çevrendeki kişilere yardım etmeyi ihmal etme.
Herhangi bir yerde askıda ekmek (çorba, çay, kahve,
vs.) görürsen mutlaka askıya bir şeyler ekle.
Annene anneciğim, babana babacığım diye hitap et.
Herhangi bir eve girerken merhaba, iyi günler, giderken hoşça kalın, Allah’a ısmarladık de…
***
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Sorumlusunuz
Çocuğunuz varsa çocuğunuzdan, eşiniz varsa eşinizden, en başta kendinizden sorumlusunuz. Yaptığınız her
işten, planladığınız her şeyden sorumlusunuz. Sorumluluğunuz her iyilikte ve her kötülükte az veya çok var
gerçekten. Çoban sürüsünden, baba ailesinden, öğretmen sınıfından, muhtar mahallesinden sorumludur.
Toplumun bir parçasıyız. Her parça bütününden, bütün
ise parçasından sorumludur. Sorumluluğu kabul etseniz
de etmeseniz de karşınıza çıkacak elbet bir gün. Ama
iyi ama kötü. Sorumluyuz insan olduğumuz için. En
başta çocuğumuzdan ve kendimizden. Biz iyiysek toplum da iyi. Biz kötüysek toplum da genelde kötü. Hesap soran olur elbet. “Hesap soran olmasa” deme, ne
gerek. Vicdan oldukça sende, zaten hesap sormaya başlanmış çoktan. Vicdanım yok dersen eğer, vicdanlı nice
fertler var toplumda derinden. Ne güzel de söylemiş
atalarımız: “Keser döner sap döner, gün gelir hesap
döner.” Yanlış yapanın, mutlaka bir gün elinde bir şeylerin patlayacağını anlatan atasözü. Unutmayın mutlaka…
***
Çocuğunuz Mutlu Değilse Eğer
Mutlu olmak için birçok faktör vardır. Kişisel, ailesel, ruhsal, bedensel, çevresel, mesleksel vs. Çocukların
mutlu olmamasının, olamamasının birçok nedeni vardır. İşte bazı öneriler:
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Her istediğini yapmayın, en azından kısa sürede
yapmayın, bir gerekçe uydurun.
Her ihtiyacını hemen gidermeyin. Yani helikopter
gibi hemen yanı başında bitmeyin. İhtiyaç halinde (her
ne olursa olsun) hemen yanı başında belirmeyin. Biraz
zaman geçmesini bekleyin veya bahaneler uydurun.
Zorlukla ele geçen kazanımların daha tatlı olduğunu
göreceksiniz.
Bazen düştüklerini görürsünüz, hemen yerden kaldırmayın. Kendi ayakları üzerine kalkmalarını bekleyin. Eğer desteğe ihtiyaçları olduklarını görürseniz hemen destek vermeyin. Kendi emekleri ile elde edilen
mutluluğun daha değerli olduğunu göreceksiniz.
Her istediğini almayın. Almak zorunda iseniz, bazen
geciktirin. Paramız yok deyin veya şu an için alamıyorum, en kısa sürede alacağım deyin. Yokluk sonrası
varlığın daha değerli olduğunu görecek ve daha mutlu
olacaktır. Bazen iki tane almak gerekse bile bir tane
alın. İkinciyi almanız gerekliyse biraz geciktirin almayı.
Paylaşmayı öğrensin çocuklarımız. Az almanızın bir
bahanesi olsun tabii. Ulaşılamayana biraz gayret ile
ulaşılmanın hep daha mutlu edeceğini göreceksiniz.
***
Sol Yanım Ağrıyor
Merhaba anne, yine ben geldim.
Merak etme, okuldan çıktım da geldim.
Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum
ama Ali, “Okula gitmezsem annem çok kızar, merak
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eder” demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta
öğretmen,
“Sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan,” dedirte
dedirte öğretti bana sağımı solumu.
Ben biliyorum artık anne sağım neresi, solum neresi.
Ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum
anne.
Hani geçen geldiğimde “Şuram acıyor, işte şuram”
demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanımı anne, bak şimdi söylüyorum.
Şuram işte,
Sol yanım çok acıyor anne.
Hem de her gün acıyor anne, her gün.
Dün sabah annesi Ayşe’nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi.
Yakası da danteldi.
Zil çalınca öptü, “Hadi yavrum sınıfa” dedi. Ben de
ağladım,
Ağladım hiç de utanmadım. Öğretmen, “Ne oldu?”
dedi.
“Düştüm dizim çok acıyor,” dedim. Yalan söyledim
anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu
anne.
Bugün ben de saçım örülsün istedim.
Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim.
Babam “Ben bilmem ki kızım,” dedi. “Bari okula
sen götür,” dedim. “Kızım, iş…” dedi.
Ben de “Bana ne!” dedim, ağladım. “Kızım, ekmek…” dedi babam.
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Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha
bir de sol yanım yine çok acıdı anne.
Herkesin çorapları bembeyaz, benimkiler gri gibi.
Zeynep “Annem beyazlara renkli çamaşır katmadan
yıkıyormuş,” dedi.
Babam hepsini birlikte yıkıyor.
Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uff!
Babam, her gün domates peynir koyuyor beslenmeme.
Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her
gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam
pasta yapmasını bilmez anne.
Hava kararıyor, ben gideyim anne.
Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını,
Çiçeklerini kim koparıyor.
İzin verme anne, ne olur toprağına el sürdürme.
Eve gidince aklıma geliyor bir de bunun için ağlıyorum anne.
Bak kavanoz yanımda, toprağından bir avuç daha
alayım. Biliyor musun anne her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim.
Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum.
Her sabah onu öpüyor kokluyorum.
Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum
onunla.
Ne yapayım seni çok özlüyorum anne. Ha unutmadan, öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım.
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Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki neyi, nasıl anlatacağım
anne. Senin adın geçince sol yanım acıyor anne.
Hiçbir şey yutamıyorum.
Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kâğıda da böyle
yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne, toprağını öpeyim, sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne.
Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyanıyorum anne.
Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası,
Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim.
Anne çook…
(Ayla Aydemir)
Nice ağrılar vardır ilaçla geçer, nice sızılar vardır bir
öpücükle azalır. Ağrıyan kalp olunca ilaç fayda eder mi
bilinmez. Kalbi acıyanlara, kalbi sızlayanlara ne demeli? Onlara nasıl davranmalı? Var mı etrafınızda sol yanı
ağrıyan? Onlara ne kadar özen gösteriyoruz acaba. Kalp
birçok şekilde sızlar. Ölümün getirdiği sızı, anne babayı
dinlemeyen hayırsız evladın sızısı, bir de kalbi dertli
olan herkes için sızlayan dertli kalpler. Kalbiniz nasıl
acaba? Yoklayın bir defa nasıl atıyor ve neler için atıyor? Haydi kalp veya gönül doktoruna…
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HAYATIN İÇİNDEN
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Aman Ha!
Siz siz olun biraz çeki düzen sahibi olun, her duyduğunuza hemen inanmayın. Bütün paranızı harcamayın,
özür dilerken karşınızdaki kişinin gözünden başka yere
bakmayın. Bu arada anne ve babanızı ihmal etmeyin.
Hapşıran kişiye “Çok yaşa” demeyi de unutmayın. Ara
sıra kendinizi dinleyin, her zaman konuşan olmayın,
bazen de susun. Dua edin ve şans dileyin, ara sıra da
olsa fakirlere mutlaka yardım yapın, hasta yakınlarınızı
ziyaret edin. Anne ve babanızın dostlarını, akrabalarınızı en azından önemli günlerde ziyaret edemeseniz bile
telefon ile arayın, mesaj atın. Arkadaşlarınıza ve yakın
çevrenizdeki sevdiklerinize değeri 1 TL altında bile
olsa ara sıra hediyeler alın veya en azından bir çay,
gazoz ısmarlayın. Yeri geldiğinde teşekkür etmeyi ve
özür dilemeyi de unutmayın. Bir kişi hakkında hemen
olumsuz karar vermeyin. Bazen yanlış kararlar ve karalamalar geri dönüşü mümkün olmayan bir duruma gelebilir. O zaman dönmek de zordur, dönmemek de.
Dönseniz de bazen sadece dönmüş olursunuz, elde olur
sıfır…
***
Kurabiye Hırsızı
Hayat acısıyla, tatlısıyla, komik birçok olayla doludur. Bizler yaşadığımız olaylarda daha çok tecrübe kazanır ve hayatımızı ona göre düzenleriz. Bazen çabucak
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karalarız diğer fertleri. Karalamak çok kolaydır, aklamak ise bir o kadar daha zor. İşte bir örnek:
Bir kadın havaalanında bekliyordu. Uçağının kalkmasına epeyce zaman vardı. Havaalanındaki kitapçıdan
bir kitap ve bir paket kurabiye alıp kendisine oturacak
bir yer buldu. Kendisini kitabına öyle kaptırmıştı ki bir
ara yanında oturan adamın oldukça cüretkâr şekilde
aralarındaki paketten birer birer kurabiye aldığını gördü
ama görmezlikten geldi. Bir yandan kitabını okurken,
bir yandan da saatine bakıyordu kurabiye hırsızı. Bu
arada kurabiyeleri yavaş yavaş tüketiyordu. Kadının
kulağı saatin tiktaklarındaydı ama bunlar sinirlenmesini
engelleyemiyordu. Kendi kendine düşünüyordu: Kibar
bir insan olmasam şu adamın gözlerini morartırdım.
Ama kurabiyeye her uzandığında adam da elini uzatıyordu.
Sonunda pakette tek kurabiye kalınca kendi kendine,
‘Bakalım şimdi ne yapacak?’ dedi. Adam yüzünde asabi bir gülümsemeyle son kurabiyeye uzandı, kurabiyeyi
ikiye böldü. Yarısını ağzına atarken, diğer yarısını kadına verdi. Kadın, kurabiyeyi adamın elinden kapar gibi
aldı. ‘Aman Allah’ım! Ne cüretkâr ve kaba bir adam.
Teşekkür bile etmiyor,’ dedi içinden. Hayatında bu
kadar sinirlendiğini hatırlamıyordu.
Uçağı anons edilince derin bir nefes aldı. Eşyalarını
topladı ve çıkış kapısına yöneldi. Kurabiye hırsızına
bakmadı bile. Uçağına bindi ve rahat koltuğuna oturdu.
Sonra bitmek üzere olduğu kitabını almak üzere elini
çantasına uzattı.
Gözleri şaşkınlık içinde açıldı. Bir paket kurabiye
çantasının içinde duruyordu. Çaresizlik içinde inledi,
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bunlar benim kurabiyelerimse, ötekiler de onundu ve
kurabiyelerini benimle paylaştı. Özür dilemek için çok
geç kaldığını anladı üzüntüyle. Kaba ve cüretkâr olan
kurabiye hırsızı kendisiydi.
(Valerie Cox)
Hayat, başkalarını suçlamadan önce kendimize dönüp bakmamız gereken yerdir.
***
Anne ve Babaya Asla
İnanılmayacak sözlerden biri de “Bu devirde babana
bile güvenme…” Ne kadar da iç karartıcı bir cümle
değil mi? Bizi bugünlere getiren, yemeyen ve giymeyen
anne ve babalarımıza sonsuz saygılar. Bırakın anne
babanıza tam güvenin, güveninizi yok etseler bile. Biz
onların parçasıyız, onlar ise bizim bütünümüz. İşte size
ilginç bir fedakârlık örneği:
Çocuk, babasından aldığı harçlığı vaktinden önce bitirmiş ve günlerdir istediği top için yeterli parayı biriktirememişti. Birkaç hafta sonra yaz tatiline girecek olması, onu bu konuda endişelendirip yeni kaynaklar
aramaya sevk ediyordu. Evlerine gelen son aylık dergide “Her hizmetin bir ücret karşılığında olduğu”nu okuyunca, sevinçle havaya sıçradı. Buna göre, ailesine yaptığı yardımların da bir karşılığı olmalıydı. Çocuk bu
fikirle harekete geçip gördüğü işlerin listesini çıkardı ve
bunların yanına da ücretlerini yazdı. Fırından ekmek
almak için 2 TL, çöp dökmek için 5 TL, annesiyle pazara gitmek için 10 TL hiç de fazla sayılmazdı. Aylık
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toplamı en az 200 TL tutan listeyi imzalayıp annesinin
çantasına koyduğunda, bu akıllıca keşfinden dolayı
gözleri parlıyordu. Çocuk, ertesi gün yatağının başucunda 200 TL ile birlikte küçük bir kâğıt parçası buldu.
Kendi hazırladığı listeye benzeyen ve annesinin imzasını taşıyan kâğıtta: “Seni hayatım pahasına dünyaya
getirmenin, yıllarca bezlerini yıkamamın; bin bir güçlükle besleyip büyütmenin karşılığı, sadece sevgindir
ve yanağından aldığım bir öpücüktür” yazıyordu. “Kazandığın parayı güle güle harca yavrum.”
(Cüneyt Suavi)
Her şey ücretle olmaz hayatta, hele en sevdiklerimize karşı asla…
***
Asıl Fakirlik
Fakirlik veya zenginlik nedir? Neye göre fakir, neye
göre zengin olunur? İnsanlar neye muhtaçtır ve neye
muhtaç değildir? İşte güzel bir hayat dersi:
Günlerden bir gün, zengin bir baba oğlunu yakın bir
köye götürdü. Bu yolculuğun tek amacı vardı, insanların ne kadar fakir olabileceklerini oğluna göstermek.
Çok fakir bir ailenin çiftliğinde bir gece ve gün geçirdiler. Yolculuktan dönüşlerinde baba oğluna sordu:
“İnsanların ne kadar fakir olabildiklerini gördün
mü?”
Oğlu, “Evet!” dedi.
Babası, “Ne öğrendin peki?” diye sordu.
Oğlu cevap verdi:

21

“Şunu gördüm, bizim evde bir köpeğimiz var, onlarınsa dört. Bizim bahçenin ortasına kadar uzanan bir
havuzumuz var, onlarınsa sonu olmayan bir dereleri.
Bizim bahçemizde ithal lambalar var, onlarınsa yıldızları. Bizim görüş alanımız ön avluya kadar, onlarsa
bütün bir ufku görüyorlar.”
Oğlu sözünü bitirdiğinde babası söyleyecek bir şey
bulamadı. Oğlu ekledi, “Teşekkür ederim baba, ne kadar fakir olduğumuzu gösterdiğin için!”
Şimdi geriye yaslanın ve düşünün. “Ne kadar zenginsiniz veya ne kadar fakir, neye göre zengin ve neye
göre fakir ?”
***
Aşkın Gözü Kör İse
Seven insan sevdiğine kör olurmuş bazen. Sevdiğinin kusurlarını görmez, her şeyine katlanırmış. Ancak
katlanılacaklar var katlanılmayacaklar var. Her katlanılan doğru mu, değil mi diye sorgulamak lazım bazen.
Hatadan uzak kalmak, suça ve kanunsuzluğa bulaşmamak gerek. Çok sevdiği ve evlenmek istediği bir erkeğin her gün uyuşturucu kullandığı kendisine söylenen
kadının cevabı “Olsun ben onu çok ama çok seviyorum,” demesi ne kadar doğrudur, çok söz gerektirmez
herhalde. Yuva yıkan, kalp kıran, kanuna karşı gelen
her davranışın eninde sonunda bir yaptırımı vardır elbette. Cicim günleri, cicim ayları geçince bazen ne aşk
kalır ne de sevgi. Bazen suç işlendiğinde kişiyi on metrekare bir odaya tıkarlar ve kalır insan yıllarca. Sen
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ayrı, sevdiğin ayrı bir yerde. O zaman “keşke” dememek için, şimdi mantıklı düşünmek gerek. Aşkın gözü
kör ise kalbin gözü açıktır her zaman. Biraz da kalp
gözüyle bakmak lazım galiba…
***
Babaların Sık Yaptıkları Hatalardan
Çocuklarını ihmal,
Çocukların sorularına cevap vermeme,
Affedici olmama,
Tecrübesizlik,
Kendi yaptıklarını unutma,
Evde eşine yardımcı olmama,
Aile içi sosyal faaliyetlerde bulunmama,
Doğum gününü unutma, unutmazsa da gül almama,
Daima kendi yaptığının doğru olduğunu düşünme.
***
Başkalarına Saygısızlık Yapmamak İçin
Saygı ve saygısızlık toplumdan topluma farklılıklar
gösteren davranışlardır. Örneğin, adını vermediğim bir
ülkede toplum içinde sesli gaz çıkarmak çok normal bir
davranışken aynı toplumda geğirmek çok ayıp bir davranış olarak kabul edilebilmektedir. Bu davranış şekli
ise ülkemizde ise tam tersidir maalesef. Önemli olan
yaşadığımız ülkede var olan değerlere olabildiğince
saygılı olmaktır.
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Bazılarımız belki şöyle diyebilir. “Bana ne başkasından, ben onların değerlerini kabul etmiyorum ki, ben
kendime özel özgür yaşayan bir kişiyim”. Herkese saygılı olursak göreceğiz ki daha mutlu yaşayacağız. Günümüzde birçok kişinin yaptığı olumsuz davranışlardan
bazıları:
Bir kişi size bir şey anlatıyorsa lütfen onu dinleyin
ya da dinler gibi yapın. Çünkü onu dinlememek gerçekten büyük bir saygısızlık, bu arada bu hatayı ne de çok
yapıyoruz değil mi?
Bir kişi size bir şey anlatıyorsa lütfen ara sıra o kişinin gözlerine bakın, yani ara sıra göz teması kurun.
Onu dinleseniz bile onu dinlediğinizi gözünüz ile onaylayın, bu arada bu hatayı da ne de çok yapıyoruz değil
mi?
Yanınızdan geçen kişilere selam vermeyi (günaydın,
iyi günler, selamün aleyküm, vs.) ihmal etmeyin. Selam
verirken biraz da gülümsemeye çalışın lütfen. Selam
vermesek bile gülümseme davranışını ne de az yapıyoruz değil mi?
Gerçekten yardıma muhtaç kişilere yardımı ihmal
etmemek gerek. Unutmayın el açan bizden, yani insan.
***
Bazen Ağlamak Gerek
Ağlamak lazım. Bazen günahımıza, bazen sevabımıza, bazen ağlayamadıklarımıza, bazen ağlayacaklarımıza… Ağlamak lazım bazen, ağlayamadığımız için, ağlamak için, sevdiklerimize, seveceklerimize. Ağlamak
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lazım bazen, rahatlamak için, gözpınarımızın yenilenmesi için, gözyaşı kanallarımızın tıkanmaması için.
Erkekler de ağlar, hem de derinden derine. Erkekler
ağladığını göstermez ama ağlar derin derin. Ağlamak
rahatlatır insanı bir an. Ağlamak lazım, eğer ağlayamasak bile, gözpınarımız kurumuş ise, en azından ağlıyor
gibi yapmak lazım. Çevremizdeki hastalara, hasta ruhlara, açlara, sefillere, gariplere, kimsesizlere, açlara, tok
olup aç gözükenlere... Ağlarsak en azından kalpten ağlanmış olur ağlanacak halimize, ağlayacak peşinde
koşmayız o zaman. Ağlamak mutluluğun habercisi,
ağlamak mutluluğun kıvılcımı, ağlamak gül çıkmadan
önceki dikenin sürülüşü…
***
“Bende evlat acısı, sende kuyruk acısı varken biz
dost olamayız…”
Acı canı yakar, malı satar, dostu atar. Arkadaşlık kurarken öyle dikkatli olmalıyız ki ne paramız gitsin, ne
de dostumuz. Yapılan hatalar bir gün mutlaka döner.
Bu nedenle her yapılanı ölçerek, biçerek yapmakta yarar var. İşte size bir örnek:
Zamanın birinde bir köylü ile yılan arkadaş, dost
olurlar. Köylü yılana her gün süt götürmekte yılan ise
ona her gün bir altın vermektedir. Onlarınki karşılıklı
menfaat dostluğudur ama olsun, her ikisi de karşılıklı
bir şeyler alıp veriyorlar, yani birbirlerinin hayatını
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kolaylaştırıyorlar. Paylaşımda bulunuyorlar. Bu karşılıklı alışveriş uzunca bir süre devam ediyor.
Köylü bir gün hastalanır, hem de her gün yılana götürdüğü sütü götüremeyecek kadar… Çağırır oğlunu
yanına ve der ki, “Bak oğlum, bizim bahçenin yanındaki dut ağacının dibinde her gün bir yılan gelir, benim
götürdüğüm sütü alır ve yerine bir altın bırakır. Ben
bugün hastayım ve bu sütü sen götür ve yılanın verdiği
altını getir.”
Oğlu babasının bahsettiği yere gider, sütü bırakır,
ancak babasına da kızar… Çünkü babası o altını almak
için her gün yılanı ziyaret etmekte ve süt götürmektedir. “Her gün gitmekle olur mu? Kim taşıyacak her gün
sütü, öldür şu yılanı al altının tümünü,” der. Sütü babasının dediği yere bıraktıktan sonra altını vermeye gelen
yılana baltayla saldırır. Yılan kendini kurtarmak isterken aldığı balta darbesiyle kuyruğu kopar ve can acısıyla oğlana saldırır ve onu zehirleyerek öldürür. Köylü
bekliyor ki oğlu gelsin hem de altın getirsin. Gelen yok,
giden yok… Oğlunun gelmediğini gören köylü hemen
bahçeye koşar. Bir de ne görsün; oğlu ölmüş, yılan kuyruk acısıyla ortalıkta kıvranmaktadır, kuyruğunun yarısı
yok!
Her ikisi de üzgündür. Köylüde evlat acısı, yılanda
kuyruk acısı! Köylü üzgündür, altına da çok muhtaçtır.
Yılana der ki ”Ne olur gel unut bu olayı, gel ben sana
süt vereyim, sen bana altın, olmaz mı?”
Ancak yılanın canı yanmıştır bir kere… Der ki,
“Bende kuyruk acısı, sende evlat acısı varken biz dost
olamayız…”
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Yılan kendisine süt verecek bir başka köylü bulabilir
belki ama bu köylü asla!
***
Biraz da Tersten Bakabilir Miyiz?
Hepimizin bir bakış açısı vardır. Ya kendiliğinden
oluşmuş, ya tecrübe ile elde edilmiş, ya da zorlamayla.
Hep bir gözlükle bakarız maalesef olaylara. Çoğu zaman da kendi görüşümüzü doğru kabul eder, karşımızdakini hep ötekileştiririz. İçinde biraz su olan bardağa
baktığımızda sadece dolu tarafı görebildiğimiz gibi,
sadece boş tarafını da görebiliriz. Kimi “A! Bardak ne
kadar su içermekte” derken, diğer kişi de “A! Bardak
ne kadar da boş…” diyebilir. İkisi de doğrudur aslında.
Ancak sadece ben ve benim görüşüm derseniz bazen
sıkıntı çekebilirsiniz. O yüzden karşıyı da, karşıdakileri
de görmek lazım. Ötekileşenler niye ötekileşti ve de
ötekileşenler acaba haklı mı, diye düşünmek lazım. Hep
biz haklı olamayız, bazen karşımızdakiler de haklı olabilir. Hem neye göre kendi yaptığımız doğrudur ve haklıdır diye de düşünmek lazım. Elimizde bir mihenk taşı
ve buna göre doğruyu bulma veya tüm evrenin kabul
ettiği bir doğru varsa tamam kabul, ancak sadece size
göre bir doğru varsa biraz düşünmek lazım değil mi?
Aslında “yanlış yapmadım ben” diyen herkes doğru
yapmıştır, yapılan yanlışın yanlış olduğu anlaşılıp da
düzeltildikten sonra. İnsan beşerdir, şaşar. Yanlış da
yapar, doğru da. Önemli olan yanlıştan dönmektir. Erdemlilik de hatadan dönebilmektir zaten.
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Siz, siz olun hep ben, ben demeyin. Biz biz derseniz
çoğu zaman kazanan taraf olacaksınız. Aslında taraf
olmak da doğru değil, doğruyu herkes bildikten sonra.
Doğru doğru olduktan sonra taraf olmaya ne gerek var,
adı üstünde zaten “doğru…”
***
Bir Erkeğin Yemek Tarifinden
Pilav
Pilav aslında basit bir yemek değil. Aranan kriterler
var. Tuzlu yumuşak ve tane tane olması gerekiyor. Sonuncusu kolay. Pirinçleri tek tek pişirdiğinizde tane
tane oluyorlar ama uzun sürüyor. Beceri hepsini bir
arada pişirebilmekte; ama çok da sorun etmeyin. Nasıl
olsa içine yoğurt koyup bulamaç haline getirdiğimizde
hepsi birbirine yapışıyor. Kısaca yağ koyup üzerine 1-2
bardak pirinç ekliyorsunuz. Sonra da su ve tuz koyup
pişiriyorsunuz. Ha, bu arada suyu az koymayın sakın!
Hem bunu süzmeye de gerek yok.
Patates Kızartması
En kolay işlerden biridir. Patatesleri soyup parmak
gibi kesiyorsunuz ve kızgın yağa atıyorsunuz. Bu arada
parmak derken parmaklarınızda sık kesiliyor bilesiniz.
Tek yapmanız gereken altını zamanında kapatmanız.
Yoksa tencere alev alabiliyor. Bu yüzden sadece TV’de
pembe dizi varken yapın. Bir de diğer yemeklerin aksi-
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ne bunu tencereden yiyemiyoruz. Mutlaka tabağa koymak gerekiyor. Onun dışında çok kolay.
Püf noktaları:
Yemekleri daima tencerenin içinden yiyin. Böylelikle tabak kirletmemiş olursunuz.
Asla sade pilav yapmayın. Ben denedim, pilav yapmak gerçekten çok zor. Domatesli pilav yaparsanız eğer
altını tuttursanız bile renginden anlaşılmaz (aramızda
sır olarak kalsın).
Mutlaka soğanlı bir yemek yapacaksanız asla soğana
dokunmayın. Özellikle rendelediğinizde elleriniz çok
kötü kokuyor. Bunun yerine soğana ekmek tahtasıyla
beş altı kez vurmayı deneyin, aynı işi görür.
Patates kızartacaksanız soyduğunuz patatesleri asla
yıkamayın. Kızgın yağa attığınızda çok kötü patlıyorlar.
Sebzeleri pişirdikçe vitamin değerleri düşer. Mümkün olduğunca çiğ tüketin.
Karpuz tabağa koyulmaması gereken bir meyvedir.
İkiye ayırıp ortasından kaşıkla yiyebilirsiniz.
Sebzeliğin kapağını sıkı kapatırsanız çürüyen şeylerin kokusu dolaba daha az yayılır.
***
Bir Hata ile Onu Silme
Hayat acılarla, tatlı anılarla dolup taşar. Hani “sevaplar da günahlar da insan içindir” diye atasözü ne
güzel anlatmaktadır her şeyi. Bizler hata da yapabiliriz,
iyi şeyler de. Arkadaşlar, dostlar kara gün içindir. Gün
gelir lazım olur, hem de şiddetle. Bir dostunuz size kar-
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şı isteyerek veya istemeyerek yaptığı iyilikler yanında
hatalar veya kaba adıyla kötülükler de yapabilir. Aslında ona sormak lazım “Niye yaptın sen bunu?” diye.
Belki iyiliğimiz için yapmıştır da biz anlayamamış olabiliriz. Hani bir söz var “kötü şeylerden iyilikler çıkabilir” diye. O yüzden kötüye kötü dememek lazım, gerçekten kötü olmadıktan sonra. Arkadaşı arkaya atmamak lazım eğer arkadaşsa. Hep affedici olmak lazım,
bağışlamak lazım. Bin iyilik yapanın bir hatasını çok
görmemek gerek herhalde. Siz, siz olun gerekmedikçe
bir hatadan dolayı dostu beyaz sayfadan silip atmayın.
***
Biraz da Başkalarını Dinleyelim
Çok konuşuyor, az dinliyoruz. Biraz başkalarını dinleyin ve sonuna kadar dinleyin. Göreceksiniz daha olgun olacaksınız, daha doğru karar vereceksiniz ve karşınızdaki kişi daha mutlu olacak. Konuşan da haklı,
dinleyen de haklı elbet. Ama sıra konuşanda ise konuşana biraz saygı gerek, size de konuşma sırası gelecek
elbet…
***
Bu “Ah” Sesi Yerde Kalır mı?
Bir kadın vardı uzak köylerin birinde. İyi bir evlilik
yapmıştı, mutluydu eşiyle. Yıllar geçti birtakım sıkıntılar başladı. Eşinin bakış açısı değişti, eşinin ailesinin
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de… Bazen canı yanardı ama yanmaz gibi davrandı.
Geldiğinde gül gonca idi. Yaş 17, daha çocuk gibi bir
şeydi. Bu bahçede açmaya başladı. Önce dibini çapalamadılar, sonra sulamadılar.
Yıllar geçti korunaksız bıraktılar, rüzgâr geldi, toz
geldi, yağmur geldi. Elleri titremeye başladı. Ellerim
titriyor dedi, sen de daha öncede vardı dediler. Hasta
oldu hastaneye zamanında götürmediler. Can yandı,
canlar yandı, kalp sızlamaya başladı. Günler günleri
kovaladı, arkadan mahkeme üstüne mahkeme ve sıkıntı
üstüne sıkıntı... En yakınları kalbinden vurdu. Sonunda
muratları oldu, oldu da ne rahat kaldı ne huzur. Yalnızdı ama yalnızların ve gariplerin bir koruyucusu vardı
inanca göre. Yerdeki insanlar ağlıyordu, gökteki bulutlar da sanki. Yerde gözünde yaş gözükmeyenlerin kalbi
sızı sızı ağlıyordu aslında, ama görünmüyordu. Ah sesi
çıkmıştı bir kere. Ah şimdi yerde değildi artık gökteydi.
Göğe çıkan ah inecekti elbet bir gün yere. Belki yağmur, belki dolu, belki de fırtına. Belki hortum olacak,
yutacaktı bir şeyleri. Hayırlısı olsun der artık herkes.
Gözler gökyüzüne dönmüş mahzun mahzun, bakışlar
yerde olsa bile, gözler beklemekte o anı. Hayırlara
dönmesi ümidiyle…
***
Bu da Geçer
Hayat sürekli akıp gitmektedir. Akan su mutlaka
akacağı yeri bulur, bazen kıvrılsa da, bazen zorlansa da.
İşte bir hikâye:
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Gezgin bir derviş vardır, sürekli yeni yüzler, yeni
yerler görmek için gezen… Bir gün yolu uzaklarda bir
köye düşer ve karşılaştığı kişilere kendisine yardım
edecek, yiyecek ve kalacak yer verecek biri olup olmadığını sorar. Köylüler, Şakir diye birinin çiftliğini tarif
edip oraya gitmesini söylerler. Şakir, bölgenin en zengin kişisidir. Gene çok zengin olan Haddad isimli çiftlik sahibi ile komşudur. Şakir, dervişi çok iyi karşılar;
birlikte yiyip içerler. Nihayet ayrılmak vakti gelir. Derviş, Şakir'e, “Zengin olduğun için şükretmeyi unutma,”
der. Şakir, “Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen görünen gerçeğin kendisi değildir. Bu da geçer...” cevabını verir.
Beş on yıl sonra, dervişin yolu yine aynı köye düşer.
Şakir’i arar; sorup soruşturur. Köylüler, “O iyice fakirleşti şimdi Haddad’ın yanında çalışıyor,” diye bilgi
verirler. Derviş, Haddad’ın çiftliğine gider, Şakir’i bulur. Eski dostu yaşlanmıştır ve fakirleşmiştir. Üç yıl
önce bir sel felâketine uğramış, hayvanları telef olmuş
ve evi yıkılmıştır. Şakir, bu defa dervişi, son derece
mütevazı olan evinde misafir eder. Kıt kanaat yemeğini
onunla paylaşır. Derviş vedalaşırken, Şakir’e olup bitenlerden ötürü ne kadar üzgün olduğu söyler. Şakir’den şu cevabı alır: “Üzülme, bu da geçer...”
Birkaç yıl sonra dervişin yolu gene aynı köye düşer.
Bu sefer Haddad ölmüş, ailesi olmadığı için de bütün
varlığını en sadık hizmetçisi ve eski dostu Şakir’e bırakmıştır. Şakir, Haddad’ın konağında oturmaktadır,
kocaman araziler ve binlerce küçükbaş ve büyükbaş
hayvan ile yine o bölgenin en zengin insanıdır. Derviş
eski dostunun zengin olmasından dolayı ne kadar se-
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vindiğini söyler ona ve yine aynı cevabı alır: “Bu da
geçer...” Bir zaman sonra derviş, bölgeye geldiğinde
Şakir’i arar. Konuştuğu kişiler ona bir tepeyi işaret
ederler. Tepede Şakir’in mezarı vardır ve taşında da şu
yazılıdır: “Bu da geçer...” Derviş “Ölümün nesi geçecek” diye düşünür ve gider. Ertesi yıl Şakir’in mezarını
ziyaret etmek için geri döner ama ortada ne tepe ne de
mezar kalmıştır. Büyük bir sel gelmiş, tepeyi önüne
katmış götürmüştür.
Hayat böyledir bazılarına. Ne mal fayda eder, ne de
makam. Tatlı bir gülüş, sevgi dolu bir kalp ile yapılan
iyilikler devam eder, geri kalan zamanda. Ne demişler;
“Mal da yalan, mülk de yalan, gel biraz da sen oyalan!”
Oyalanma…
***
Bunaltan ve Dirilten Düşünceler
Bazı düşünceler vardır insanı diriltir, bazıları ise insanı bunaltır. İşte bunlardan bazıları:
Bugün sokakta beni görmezden geldi, kesin yine bir
şey var. Bu size kızdığı anlamına gelmez. Belki gerçekten görmemiştir.
Herkes üzerinde iyi bir izlenim bırakmalıyım. Biraz
gerçekçi olalım. Hiç kimse herkes üzerinde iyi bir izlenim bırakamaz.
Öyle çok sorunum var ki hiçbir şey yapamam. Herkesin sorunları var, sorunlar bahane değil.
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Nereden başlayacağıma karar veremiyorum. Önemli
olan bir şeyler yapmak, aklınıza gelen ilk şeyden işe
başlayabilirsiniz.
Ben yeteneksizim, hiçbir şeyi düzgün yapamıyorum.
Kişiler sonsuz yeteneksiz değildir, mutlaka yetenekli
bir yönünüz vardır.
Ben hiç güzel (veya yakışıklı) değilim, herkes benden daha güzel. Güzellik geçicidir, dış görünüşe aldanma.
Ben çok zengin değilim, beceriksizim. Zenginlik
mutluluk değildir, en büyük zenginlik ise mutluluk.
***
Bunları Yapsan Ne Olur?
Bazı davranışlar bazı kişilerde geri dönülmez güzellikler oluşturabilir. Bazılarını çok mutlu edebilir. Aslında mutlu ederken siz de mutlu olmaktasınız çoğu zaman. Bir iyilik veya güzellik iki katı olarak karşımıza
çıkar çoğu kez.
Her zaman veremesen bile ara sıra bahşiş ver, sevindir sana hizmet edenleri.
Biraz pahalı da olsa semtinden alışveriş yapmayı
unutma.
Semtinde bakkalın varsa eğer, maddi yönden zarara
girmediğin ürünleri buradan almaya çalış, bakkalını da
unutma.
Çocuklarla biraz oyun oynamayı ihmal etme. Onlarla oynarken bırak çoğu kez onlar kazansın.
Evde salata yapmayı öğren ve yap.
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Sofra kurulurken ve kaldırılırken arada sırada da olsa hazırlayana yardım et ve sonunda teşekkür et.
İlk selam veren sen ol.
Saatin hep 5 dakika sonrasına ayarlı olsun.
Merhametli ol, af dileyeni affet.
Hata ettiğini anlarsan özür dilemeyi ihmal etme.
Alçak gönüllü ol, unutma ki sen giderken onların
çoğu geliyordu.
Vatanı koruyanlara saygılı ol.
Sözüne uy, söz verdiğin zaman ve yerde orada ol.
Amirlerini başkalarının yanında asla eleştirme.
Arkadaşına borç verirken temkinli ol, ikisini kazanmak varken ikisini de kaybedebileceğini sakın unutma.
Bu devirde babana bile güvenme sözüne asla inanma, bırak seni üzen baban olsun, ama baban hayatta
olsun.
Denize düşen yılana sarılır sözüne de güvenme, denizde yılandan başka tutunacak o kadar şey varken…
Ne satarlarsa satsınlar çocuklardan bir şeyler almayı
asla ihmal etme.
İnsanlara bir şans daha vermeyi unutma, ancak ikinci bir defa aynı delikten yılana da kendini ısırtma.
Eve gelen yaşlı misafirlerin sohbetine katıl ve dinle.
Öğreneceğin o kadar çok güzel ve ilginç şey olacak ki.
Övgüyü ve takdir etmeyi unutma.
Yürüyüş yapmayı asla ihmal etme.
Kitap okumayı ihmal etme.
Eleştirmeden önce kendini bir kontrol et.
Sevdiklerini eleştirenlerin eleştirdikleri konuları
kendi hayatları boyunca en az bir defa kendilerinin de
yaptıklarını unutma ve ona göre ya eleştir ya da sus…
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***
Denileni Yapmak, Yaptığını Göstermek
Makam ve mevkiiniz, yaşınız ve başınız ne olursa
olsun modern toplumda herkesin bir görevi vardır. Kiminin kendisine, kiminin çevresine kiminin de işine
göre. Toplumda yöneten de vardır, yönetilen de. Her
ikisinin de görevleri vardır. Yönetenin kimseye karşı
sorumluluğu yok gibi gözükse bile en azından devletine
ve vicdanına karşı sorumlulukları var elbet. Aile içi
yaşamımız, okul hayatımız, askerlik dönemimiz ve iş
yerimiz. Hep birilerine karşı sorumluyuz, sorumluluk
demesek bile görevlerimiz var elbet. Eğer verilen görevi yapmak zorunda iseniz ve yapıyorsanız onun yapıldığının bilinmesi gerekir. Tavşan dağa küsse dağın haberi olmaz. Verilen işin yapıldığı işi veren tarafından
bilinmediği sürece ne değer kalır, ne de ücret. Verilen
iş yapılınca önce kişi görev bilincinden dolayı mutlu
olur çoğu zaman. İşi veren işin yapıldığını görünce o da
mutlu olur. Bir de işi yapan işverenin mutlu olduğunu
görünce işi yapanın mutluluğu bir kat daha artar elbet.
Ortada bir iş veya görev vardır, üç adet de mutluluk.
Eğer gerçekten denileni yapmak zorunda olan grupta
yer alıyorsanız denileni yapın ve yaptığınızı gösterin.
Yoksa çoğu zaman işi yapmamış gibi karşılık göreceksiniz, bazen de bundan dolayı cezalandırılacaksınız.
Bazen de neden dolayı cezalandırıldığınızı size söylenmedikçe asla anlayamayacak ve hep şaşırıp kalacaksınız, “Allah Allah! Neden böyle oldu, hiçbir şey de
yoktu” diyeceksiniz. İyi anlayışlar…
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***
Deprem
Allah felaket göstermesin insana. Sel, deprem, yangın, boğulma vs. hepsi zor, can kaybı ise daha da zor.
İşte bağrı yanık birinin yazdıkları;
Enkaz altında!
Babam benim bak!
O görünen ise annemin eli…
Senin aldığın yüzükten belli değil mi? Hani oyuncak
helikopter Alamamıştın ya hani;
Alma artık istemem...
Bak havada onlarca helikopter, hem hepsi de sahici...
Kıpırdat gözlerini ne olur… Konuş benimle babam...
“Elle gelen düğün bayram” Söylerdin ya hep...
Bu nasıl düğün, bu nasıl bayram? Neden herkes yerde yatıyor?
Ne olur bir şeyler söyle konuş benimle. İstemezsen
eğer bu sene okula gitmem. Eğer gidersem geçen seneki ayakkabım idare eder Yeni önlük de istemem.
Bir kerecik sen “oğlum” de yeter... Bacaklarında kan
var; kırıldı mı yoksa? Alçıya alsınlar...
Duyuyor musun? Geliyor ambulanslar... Sen iyileşinceye kadar ben su, simit satar, boya yapar size bakarım...
Şu görünen annemin çamaşır ipleri yine kopmuş değil mi?
Sen üzülme ben takarım!..
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Daha dün senin kocaman adamındım: Berbere götürecektin hani, uzadığı için saçlarım... “Yavrum” de;
okşa saçlarımı, öp yanaklarımı.
Babacığım ne olursun!.. Hadi kalk! Sen de bağır, sen
de çağır. Her taraf yanıyor cayır cayır! “Erkekler ağlamaz” dersin ama ağlamak istiyorsan ağla. Gözlerine toz
dolmuş!
Silsene baba! Niye tozlusun hâlâ? Baba!.. Babam!..
***
Düşenler Kalkabilir
“İnsan beşerdir, şaşar.” demiş atalarımız. Hata edebiliriz, yanlış yapabiliriz, istemeden çok kötü durumlara
düşebiliriz her an. Yükselmek yavaş yavaş, ancak düşmek ise bir anda. Düşenin bazen dostu olmaz bazen de
kemiği kalmaz. Kimse düşmek istemez ama bazen şartlar düşmeye zorlar insanı. Bazen biz hata yapar düşeriz,
bazen karşımızdakiler düşürür bizi. Düşmek bitmek
demek değildir çoğu zaman. Biraz gayret, bazen de
azimle çalışma kurtarır insanı derinlerin derininden.
İşte bir düşme ve yükselme örneği:
Günlerden bir gün, köylerden birinde, adamın birinin eşeği, kuyunun birine düşmüş. Niye düşer, nasıl
düşer sormayın, düşmüş işte. Belki kör bir kuyuydu,
ağzı tahtayla kapatılmıştı, belki üzerine de toprak dökülmüştü. Zamanla tahta çürüdü, zayıfladı, toprakta
biten otları yemek isteyen eşeğin ağırlığını çekemedi ve
güm diye düştü böyle. Hayvancık saatlerce acı içinde
kıvrandı, bağırdı kendi dilinde. Sesini duyan sahibi
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gelip baktı ki vaziyet kötü. Zavallı eşeği kuyunun dibinde üzgün üzgün bakınıyor. Üstelik yaralanmış. Karşılaştığı bu durumda kendini eşeği kadar zavallı hisseden adamcağız köylüleri yardıma çağırdı. Ne yapsak,
ne etsek, nasıl çıkarsak soruları havada kaldı.
Sonunda karar verildi ki kurtarmak için çalışmaya
değmez. Tek çare, kuyuyu toprakla örtmek. Ellerine
aldıkları küreklerle etraftan kuyunun içine toprak attılar. Zavallı hayvan, üzerine gelen toprakları her seferinde silkinerek dibe döktü. Ayaklarının altına aldığı
toprak sayesinde her an biraz daha yükseldi, yükseldi.
Ve sonunda yukarıya kadar çıkmış oldu. Köylüler ise
ağzı açık bakakaldı.
Hayat, bazen bizim de üzerimize yüklenir. Toz toprakla örtmeye çalışanlar çok olur. Bunlarla baş etmenin
tek yolu, yakınıp sızlanmak değil, düşünüp silkinmek
ve kurtulmak, aydınlığa ulaşma gayretidir. Kuyumuz
kör, toprak atanımız bol ve bazen de yakınımız bile olsa
da, ayrıca umudumuz olmasa da. Çıkmamış candan
ümit kesilmez dostlar. Yaşıyorsanız eğer umutlu olun,
bir gelecek var sizi bekleyen…
***
Evlilikte Mutlu Olmak İsteyen Erkeklere
Mutlu olmak kolay olmadığı gibi mutsuz olmak da
kolay değildir. Yapılan bazı davranışlar evliliği mutlu
da yapar, mutsuz da. İşte evliliklerini mutsuz hale getirmek isteyenlerin yaptığı bazı tutum ve davranışlar:
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Eve gelmemek için bahaneler bulmak, eve geldiğinizde hep yorgun, eşiniz konuşmak istediğinde ise işiniz olduğunu söylemek.
Sık sık arkadaşlarınızla birlikte olmak ve bu birlikteliği geç saatlere kadar uzatmak.
Eşiniz yardım istediğinde bahaneler uydurmak.
Olmadık konulara tepkiler vermek, her şeye bir kusur bulmak, hiçbir şey bulamazsanız eşinizin yaptığı
şeyleri beğenmediğinizi söylemek.
Eşinizin özenerek yaptığı yemekleri, her gün yiyormuşçasına tepkisiz yemek, yaptığı yemekleri beğenmemek.
Hep bir bahane uydurmak.
Eksiklikleri abartmak, güzel konuları görmezlikten
gelmek.
Onu hiç takdir etmemek, hep yermek.
İşte tüm bu davranışların tersini yaparsanız çok mutlu olacaksınız.
Var mısınız tersini yaparak mutlu olmaya?
***
“Eylemci” mi Yoksa “Söylemci” mi Olmalı?
Eylem de güzel, söylem de. Ancak hep söylemde
kalmak zararlıdır çoğu kez. Söylemci değil eylemci
olmak lazım. Eylem derken yıkıcı, bölücü anlamında
değil. Yapıcı, üretici tarzda tabii.
Kazanan her zaman çözümün parçasıdır, kaybeden
ise sorunun.
Kazanan her zaman sonuç sunar, kaybeden ise özür.
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Kazanan her sorunda bir çözüm görür, kaybeden ise
her çözümde bir sorun.
Kazanan “uzak ama yolu biliyorum” der, kaybeden
ise “yakın ama yolu bilmiyorum.”
Kazananın her zaman bir programı vardır, kaybedenin ise bahanesi.
Kazanan “zor olabilir ama mümkün” der, kaybeden
ise “mümkün ama çok zor.”
Yaşam çok karmaşıktır. Aslında karmaşık yapıda da
bir mükemmeliyet vardır, tabii görene. O yüzden eyleme de dikkat etmek lazım söyleme de. Yaşam bir bumerang gibidir. Her yaptığınızın size bir dönüşü olabileceğini unutmamak ve sabırlı olmak gerek.
***
Farkında Olmalı İnsan
Hayat akıp gidiyor, akışın farkında olmalı…
Evrene bakınca insanın bir damla bile olmadığının.
Anne karnına sığarken dünyaya neden sığmadığını
fark etmeli, farkında olmalı insan.
Güzellik bir yana, sağlık bir yana Doyulmuyor dünyalık olana. Kudretliyim derken bir virüse tav olana hak
olmalı, haklı olmalı insan.
Hep bana, hep bana deyip kendine alırken geline evlat muamelesi yapmayıp kırarken, yemeyip yastık altı
saklayıp istiflerken, sakladıklarını başkası yiyecek bilmezsen… Bir deprem, bir sel alabilir bilmeli insan.
Başkasına gelen bana gelmez dersen cepler yetmez,
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banka şaşmaz derken yedikçe içtikçe şükür demezken…
Dostunun düşmanının yediğine ederken yenmeyecek
günler de gelecek, görmeli insan Hep bana, hep bana
derken beyaz yalanlara beyaz yalan eklerken saçların,
kaşların sonunda beyazladığını görmeli ve anlamlandırmalı insan.
Tıka basa yiyip haksızlık ederken başkalarını görmezden gelirken hak yemiş olanların midelerinden
hakkın geri çekilip alındığını görmeli insan.
***
Gelincik ile Yılan Hikâyesi
Bir zamanlar köyün birinde görkemli bir düğün yapılmış. Yakışıklı mı yakışıklı bir delikanlı ile dünyalar
güzeli bir genç kız evlenmişler. Düğünleri dillere destan olmuş. Ancak erkek her sabah erkenden tarlaya
gittiği için hanımın canı çok sıkılıyormuş.
Aradan yıllar geçmiş, ancak hâlâ çocukları olmuyormuş. Bir gün tarlada çalışken bir gelincik yavrusu
bulmuş. Hemen aklına bunu eve götürür ve karısına
sevdirebilirse kendisinin tarlada olduğu zamanlarda
karısının da gelincik yavrusu ile oyalanacağını düşünmüş. Gelincik yavrusunu alarak akşam eve gelmiş. Karısına “Bak sana bugün ne hediye getirdim, bunu çok
seveceksin” diyerek gelincik yavrusunu karınsa vermiş.
Karısı gelincik yavrusunu görünce çok sevmiş. Onu
hemen eline almış bir çocuk gibi öperek göğsüne yaslamış.
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Aradan yıllar geçmiş, gelincik yavrusu büyümüş.
Artık yetişkin bir gelincik olmuş. Bu arada ailenin bir
de erkek çocukları olmuş. Evde herkes mutlu imiş. Gelinciğe eskisinden daha fazla sevgi göstermeye özen
gösterirken kendi çocuğuna da tüm sevgisini veriyormuş. Günler böyle geçip giderken komşuları kadının
evine gelip “Bu gelinciği artık kovalamalısın, çünkü
gelincik kıskanç hayvandır, senin sevginin bölündüğünü yani çocuğunu sevdiğini görünce kıskanarak çocuğuna zarar verebilir,” demeye başlamışlar.
Günlerden bir gün, kadın kocasını tarlaya yolcu ettikten sonra evin eşiğinde otururken komşuları gelmiş
ve onlarla konuşmaya dalmış. Bu konuşma sırasında
bebek beşiğinde uyuyormuş. Gelincik de evin içinde
bebeğin yanında uyuyormuş. Dış kapı eşiğinde konuşurken evin içinden bir gürültünün geldiğini duymuşlar.
Komşuları, kadına “Bak biz sana dememiş miydik, gelincik çocuğa zarar verdi, onu öldürdü” diyerek kadını
heyecanlandırmışlar. Bir hışımla kadın yerinden kalkmış ve odanın kapısını açmış. Bir de ne görsün gelinciğin ağzı kanlar içinde, açılan kapıdan dışarıya doğru
kaçıyormuş. Bunu gören kadın beyninden vurulmuşa
dönmüş. Hemen eline aldığı bir sopa ile gelinciğe vurmuş ve öldürmüş.
Bir zaman sonra çocuğu aklına gelmiş. Elindeki sopayı fırlatıp koşarak eve girmiş ve çocuğunun yattığı
beşiğin yanına varmış. Bir de ne görsün! Beşiğin üzerinde kocaman bir yılan, fakat yılanın başı yok. Yılan
ölmüş. Gelincik yılandan çocuğu kurtarmış. Kapı açıldığında da yılanın başı ağzında ve her tarafı onun için
kanlar içindeymiş. Kadın yavrusunu kurtaran ve uzun
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zamandır hayat arkadaşı olan gelinciği kendi elleri ile
öldürdüğüne çok üzülmüş. Günlerce kendine gelememiş ve sürekli ağlamış.
Siz siz olun ne olursa olsun ön yargılı olmayın. Karşınızdaki kim olursa olsun, her iki tarafı da dinlemeden
karar vermeyin. Bu taraflardan birisi anne veya babanız
olsa bile.
***
Gülen Siz Olun
İnsanlar bazen güler bazen de ağlar. Gülmek iyidir
ancak ağlamak değil. Gülmek de bizler için ağlamak
da.
Öyle iyi biri olun ki, öyle bir hayat yaşayın ki doğumunuzda siz ağlarken herkes gülüyordu, öldüğünüzde ise gülen siz olun, ağlayan çevrenizdekiler.
***
Hayat Treniniz Nasıl?
Hayat bir tren yolculuğu gibidir. Uzun bir yolculuk
gibidir, ancak sonsuz bir yolculuk değildir. Nice değişik kişilerle tanışırsınız, bazen mutlu, bazen acı hatıralarla dolu olan. İşte güzel bir tren hikâyesi ve hayat
yolculuğunuz. Bu hikâyede hayat bir tren ile kıyaslanmaktadır. Güzel bir hikâye…
Yaşam bir tren yolculuğuna benzer: inilir binilir, kazalar olur, bazı duraklarda sürprizlerle ve bazı durak-
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larda ise üzüntü ile karşılaşılır. Doğup da bu trene bindiğimizde, bazı kişilerle karşılaşırız ve bütün yolculuk
boyunca onların bizimle beraber olacaklarını sanırız.
Bunlar anne ve babalarımız ve kardeşlerimizdir. Maalesef gerçek tamamen değişiktir. Onlar bir istasyonda
inerler ve bizleri sevgi ve muhabbetlerinden, dostluk ve
yol arkadaşlıklarından mahrum bırakırlar. Bununla birlikte bu trene yeni binenler de olur ve bizim için önemli
olurlar. Bunlar kız ve erkek kardeşlerimiz, dostlarımız
ve sevdiğimiz tüm iyi insanlardır. Bazıları bu yolculuğu
küçük bir gezinti gibi düşünürler. Bazıları da bu yolculuk sırasında üzülürler. Bazıları ise yanınızdadır ve ihtiyacı olanlara yardım için hazır bulunurlar. Bazıları
yolda inerler ve geride sürekli bir özlem bırakırlar…
Bazıları ise binerler ve inerler. Biz onları sadece kısa
bir an için görebiliriz…
Sevdiğimiz bazı yol arkadaşlarımızın başka bir vagonda oturduklarını hisseder ve yolculuk boyunca bizi
yalnız bıraktıklarında şaşkınlığa uğrarız. Elbette ki tren
içinde onları aramamıza hiç kimse engel olamaz. Bazen
de onların yanına başkaları oturmuş olduğundan, bize
yanlarına oturmak için yer kalmaz. Önemli değil, yolculuk böyledir: Meydan okumalar, hayaller, ümitler,
vedalar, hem de dönüşü olmayan. Bu yolculuğu en güzel şekilde yapmaya gayret edelim. Yol arkadaşlarımızı
anlamaya çalışalım ve her birinin iyi taraflarını bulmaya çalışalım. Unutmayalım ki yolculuğun her safhasında yol arkadaşlarımızdan birisi zor bir duruma düşebilir
ve bizim yardımımıza ihtiyaç duyabilir. Bizim de bocaladığımız zamanlar olacak ve bizi de destekleyecek
birileri mutlaka olacaktır. Bu yolculuğun en esrarlı tara-
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fı, hiçbirimizin bu trenden ne zaman ineceğimizi bilmememizdir. Elbette yol arkadaşlarımızın da ne zaman
ineceklerini bilemeyiz. Hemen yanımızda oturmuş olsalar bile.
Eminim ki trenden indiğimizde çok üzüleceğiz!
Trende karşılaştığımız tüm dostlardan ayrılmak, yakınlarımızı yalnız bırakmak çok acı olacak. Canım dostlarımız, mümkün olduğu kadar güzel bir yolculuk yapalım ve trenden indiğimizde iyi bir hatıra bırakmaya
gayret edelim.
Aynı trende bulunduğumuz yol arkadaşlarımıza…
“İyi yolculuklar” dileriz…
***
Hayırlı Olanı Bilemeyiz
Eski Bir Çin Hikâyesi
Yaşamımız boyunca birçok olayla karşılaşırız. Kimine seviniriz, kimine ise üzülürüz. Anlatacağımız bu
Çin hikâyesi ne kadar da güzel anlatıyor hayırlı olanın
ne olduğunu… Hep birlikte okuyalım:
Köyün birinde yaşlı bir adam yaşarmış. Çok fakirmiş ama kralın bile kıskandığı bir ata sahipmiş. Kral bu
at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif
etmiş ama adam bir türlü satmaya yanaşmamış. “Bu at,
bir at değil benim için; bir dost, insan dostunu satar
mı?” dermiş. Bir sabah kalkmışlar ki at yok! Herkes
şaşkın, köylü ihtiyarın başına toplanmış. “Seni ihtiyar
bunak, bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala satsaydın, ömrünün sonuna kadar beyler gibi
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yaşardın. Şimdi ne paran var, ne de atın,” demişler.
İhtiyar, “Karar vermek için acele etmeyin,” demiş. Sadece “At kayıp” deyin, çünkü gerçek sadece bu. Ötesi
sizin yorumunuz. Atımın kaybolması bir talihsizlik mi,
yoksa şans mı bunu henüz bilemiyoruz.”
Köylüler ihtiyara kahkahalarla gülmüşler. Aradan iki
hafta geçmeden, bir gece ansızın at dönmüş. Meğerse
çalınmamış, dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de
vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören
köylüler toplanıp ihtiyardan özür dilemişler ve onun
adına sevinmişler. “Tamam” demişler, “Sen haklı çıktın, atının kaybolması bir talihsizlik değil adeta bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir at sürün var.”
“Karar vermek için gene acele ediyorsunuz,” demiş
ihtiyar. “Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen
gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getireceğini henüz
bilmiyoruz.” Köylüler bu defa açıkça ihtiyarla dalga
geçmişler ama içlerinden, “Bu adam sahiden budala,”
diye geçirmişler.
Bir hafta geçmeden, ihtiyarın tek oğlu vahşi atları
terbiye etmeye çalışırken attan düşmüş ve bacağını
kırmış. Evin geçimini temin eden oğul şimdi uzun bir
süre yatakta kalacakmış. Köylüler gene gelmiş ihtiyara.
“Bir kez daha haklı çıktın,” demişler. “Bu atlar yüzünden tek oğlun uzun süre bacağını kullanamayacak. Sana
bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir,
daha zavallı olacaksın.” İhtiyar, “Siz erken karar verme
hastalığına tutulmuşsunuz,” diye cevap vermiş. “O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı, gerçek bu.
Ötesi sizin yorumunuz, sizin verdiğiniz karar. Hayat
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böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler
olacağı size asla bildirilmez.”
Birkaç hafta sonra düşmanlar kat kat büyük bir orduyla saldırmış. Kral son bir ümitle eli silah tutan herkesi askere çağırmış. Köye gelen görevliler, ihtiyarın
kırık bacaklı oğlu hariç bütün gençleri askere almışlar.
Köyü matem sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına
imkân yokmuş. Giden gençlerin öleceğini ya da esir
düşeceğini herkes biliyormuş. Köylüler gene ihtiyara
gelmişler. “Gene haklı olduğun kanıtlandı,” demişler.
“Oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Oysa
bizimkiler belki hiç dönmeyecekler. Oğlunun bacağının
kırılması talihsizlik değil, şansmış meğer. “Siz erken
karar vermeye devam edin,” demiş ihtiyar. “Oysa gelecekte ne olacağını kimse bilemez. Bilinen tek gerçek
var, benim oğlum yanımda, sizinkiler askerde… Bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olduğunu kim
bilebilir ki?” İşte hayat böyledir. Neyin ne zaman olacağı ve neyle sonuçlanacağı pek bilinmez…
***
Hemen Beddua Etmeyin
Bazen hiç ummadığınız bir yerde ve hiç ummadığınız bir zamanda karşınıza biri çıkar ve canınızı çok
sıkar. Bu trafik terörü olabilir, yolda yürüyen bir kişi
olabilir veya herhangi bir nedenle karşılaştığınız biri.
Bazen size hakaret eder, bazen kalbinizi kırar veya size
karşı büyük bir haksızlık yapabilir.
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Lütfen hemen ona bedduaya kalkmayın. Tamam
haklısınız, canınız yandı veya hakkınızı yediler ama ne
yapalım. Öncelikle medeni insan olmaya çalışalım.
Bazen adalet ararız ama bulamayız. Bazen size karşı
işlenen suçun hemen karşılığının verilmesini isteriz.
Ancak adalet her zaman hemen tecelli etmez. Bazen
yıllar geçer adalet için. Hele hele adaleti görmeyince
ilahi adalet ararız hemen. İlahi bir el gelsin de suçlunun
cezasını versin isteriz. İnsanlar çiğ süt emmişlerdir.
Hata edebilirler, isyan edebilirler, suç işleyebilirler.
Adaletin yerini bulmasının yanında affedici de olmak
lazım. “Affetmek büyüklüktür” der ya atalarımız. Gerçekten de öyle. Ama affetmek gerçekten çok zor. Düşünün kaç defa affettiniz sizi üzenleri, sizi ezip geçenleri. Belki de bir elin parmak sayısı kadar değil mi?
Bir düşünün, her suçlu kişinin bir de ailesi var elbet.
Belki bir annesi var ağzı hayır dualı. Akşam eve sağ
salim gelsin diye bütün gün dua ederek evladını bekleyen. Belki gözü yaşlı bir eş var bütün gün büyük bir
sevgi ve aşk ile eşinin akşam eve gelmesini bekleyen.
Belki hayırsız bir eş ama ne yapsın eşi işte, bir tanesi,
yarısı. Belki melek yüzlü çocukları var, babam akşam
eve gelse de boynuna sarılsam diye bekleyen. İşte bu
gözü yaşlı, ağzı dualı anaları, sevgi ile bekleyen kadını
ve babam diye içi titreyen çocukları düşünün daima.
Eğer beddua tutar da ilahi adalet hemen gelirse ne olur
diye. Analar evlatsız, eşler mahzun, evlatlar babasız.
O yüzden siz siz olun hemen beddua etmeyin. Biraz
affedici olun. Her kötünün bir iyilik hali olur diye. Kötüler bir gün hatasından döner tövbe ederek diye…
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***
Herkese Allah Akıl Fikir Versin
Bir evlat vardır, bir eş vardır, bir kardeş vardır, ne
sözden anlar ne de halden. Söz edersin olmaz, kaş atarsın anlamaz, taş atarsın kaçmaz. İşte o zaman denecek
bir söz kalır aynı atalarımızın dediği gibi “Allah akıl
fikir versin.” Başka ne denir ki? Akıl fikir olmayınca
insan ne söz dinler ne de hal. Ey söz dinlemeyen ve
halden anlamayan kişi, bir gün gelecek anlayacaksın ne
yaptığını. Kırdığın kalp yanına kâr kalmayacak elbet.
Kırılan kalp yapıştırılır belki ama olur adı o zaman “kırık mahzun kalp.”
***
Herkese Önem Verin
Kendinize önem verin, ayrıca etrafınızdaki var olan
canlı cansız her şeye değer verin. Göreceksiniz ki değer
verdiğiniz her şey büyük değerler halinde size dönüş
yapacak. Şımartacağım düşüncesi ile önem vermeyi
ihmal etmeyin. Göreceksiniz ki önem ve değer verilen
kişilerin pek çoğu daha çok motive olacak ve verimleri
artacaktır. Önem verin herkese ve her şeye. Teşekkür
edin bir şey üretenlere.
Ben her şeyi bilirim demeyin, bilgi sonsuzdur.
Ben her şeye sahibim demeyin, evrende bir nokta bile değiliz.
Ben her şeye ulaşabilirim demeyin, uzay sonsuzdur.
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Ben yıkılmam demeyin, gözle görülmez bir mikropla ölen milyonlarca insan var.
Unutmayın ki “Tanrı bile batıramaz,” denilen Titanic gemisi daha ilk seferinde binlerce zengin, soylu
vatandaşlarla birlikte buz dağına çarpma sonrası denizin dibini buldu.
***
İğneleyici Konuşmak
Konuşurken kullanılan kelimeler, bazen bal, bazen
de zehir gibi etki bırakır karşımızdaki kişide. Bazı kişiler vardır neredeyse her konuşmasında iğneleyici ifadeler kullanır. İçinde su olan bardağa baktığında suyu
nerede ise görmez, bardağın ne kadar da boş kısmı olduğunu ifade eder. Güzel bir yemeği yemeğe başlarken
saatlerdir yapılırken verildiği emeğe bakmaz, tabağın
rengine, yemeğin tuzuna ve suyuna kafayı takar adeta.
Tamam olumsuz yönlerde görülmeli ve söylenmeli aslında. Ancak sadece olumsuz yönlerini iğne ile kuyu
kazar gibi eşelemek herhalde pek uygun olmasa gerek.
Her kötünün mutlaka bir iyi yanı da var eğer görebilirseniz. Göz ayarlarını biraz kontrol etmek gerek. Hikâye
o ki; bir grup insan yolda giderken bir köpeğin leşi ile
karşılaşırlar. Hayvan artık hayvan olmaktan çıkmıştır
ve etrafa da kötü bir yaymaktadır. Gruptaki bir kişi dışında herkes o hayvan leşinin “ne kadar da iğrenç” olduğunu ifade ederken, içlerinden biri o kötü kokuyu ve
görünümü ifade etmeyip “Hayvanın dişleri ne kadar da
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beyaz ve güzel değil mi?” demesi etmesi bakış açısını
ifade ediyor değil mi?
Yapılması gereken herhalde kötü olanın farkına vardıktan sonra olaylara öncelikle iyi yönünden bakmak
gibi. “İyi gören iyi düşünür. İyi düşünen de hayatından
lezzet alır” demiş atalarımız. Ne kadar iyi düşünürsek o
kadar mutlu olur herhalde insan…
***
İnsanların Çoğu Ne Yapıyor?
İnsanların çoğu;
Sevmekten korkuyor, kaybetmekten korktuğu için,
Vermekten korkuyor, eksileceği için,
Düşünmekten korkuyor, sorumluluk gerekeceği için,
Konuşmaktan korkuyor, eleştirileceği için,
Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğinin kıymetini bilmediği için,
Unutulmaktan korkuyor, dünyaya değerli bir şey
vermediği için,
Her şeyden korkuyor, hiçbir şeyi bilmediği için,
Çocuk sahibi olmaktan korkuyor, gelecekte kıymetini bilmediği için,
Ölmekten korkuyor, yaşamayı bilmediği için,
Halbuki,
Sevdikçe sevenin artar,
Verdikçe verenin artar,
Olgunlaşınca meyven artar,
Çocuk sahibi olunca altın topların artar.
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***
İnsanoğlunun Şaşırtan Davranışları
İnsanoğlu yaptığı iyi ve kötü davranışlarla sürekli
şaşırtmaya devam etmektedir. Ummadığın bir kişiden
katil çıkabileceği gibi, en ummadığın bir kişiden de
melek ruhlu bir kişi çıkabilir. Bu yüzden görünüşe pek
aldanmamak lazım. İnsanoğlu;
Çocukluktan sıkılırlar, büyümek için acele ederler
ama büyüyünce de hep çocuk olmak isterler.
İnsanlar para kazanmak için sağlığını yitirirler, sonra
da sağlığını kazanmak için bolca para harcarlar.
İnsanlar önce çok yemek için para harcarlar ve şişman olurlar, sonra da kilo vermek için para harcamaya
başlarlar.
Yarından endişe ederken bugünü unuturlar. Dolayısı
ile ne bu günü yaşarlar, ne de yarını.
Hiç ölmeyecek gibi yaşarlar, ancak hiç yaşamamış
gibi ölürler.
Hiç hasta olmayacakmış gibi yaşarlar, hastalanınca
da yitirdiklerine üzülürler.
Evlenmek yerine eğlenmeyi tercih ederler, yaş kemale erince ise ne evlenebilirler, ne de eğlenebilirler.
Çocuk sahibi olmayı hiç istemezler, yaşlanıp elden
düşünce ise keşke en az şu kadar çocuk sahibi olsaydım
diye dertlenirler.
Anne babaya önce değer vermezler, elden düşünce
pek ilgilenmezler, onlar dünyadan göçünce ise ah vah
edip kıymetlerine paha biçemezler.
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***
İyi Olmak Zor mu?
İyi olmak, yani hem kendine hem de başkasına faydalı olmak aslında hiç de zor değil. Belki diyeceksiniz,
ben niye kendimden başkasına iyilik yapayım diye?
Başkası dediğiniz aslında ilk basamakta, anneniz, babanız, kardeşiniz, akrabanız. Sonrakiler ise komşuluk,
çevre, bölge, ülke ve iş okul nedenli birliktelik. Aslında
hiç de yalnız değiliz. Toplum ile kuşatılmış durumdayız. Güzel bir şey, eğer bundan zevk almayı başarmış
iseniz. Belki içinizden diyeceksiniz “İnsanı kötü olmaya yönelten o kadar çok etken var ki…” Doğru aslında
böyle çok faktör var, olsun önemli olan mücadele değil
mi? Bilge bir kişiye sormuşlar “Sen bu kadar nasıl iyisin, senin güzel davranışların ne kadar çok ve güzel,
nasıl böyle oldun?” diye. Bilge kişi cevap vermiş: “Ben
kötüler ve kötülükler içinde büyüdüm, onların hep iyi
yönlerini kendime hayat prensibi yaptım, kötü özelliklerini de almadım,” diye cevaplamış. Gerçekten de güzel bir davranış.
Şöyle bir çevrenize bakının ve en kötü olan birisini
inceleyin, göreceksiniz ki onun bile güzel ve örnek alınacak en az bir davranışı var. O yüzden kötülere kötü
demeyin, onların güzelliklerini almaya çalışın. Ama
çevrenizdeki kötüleri iyi olmaya yöneltecek davranış ve
faaliyetleri de elden geldiğince yapın ve bunu kendinize
görev kabul edinin. Göreceksiniz çok mutlu olacaksınız. Kötü diye bir şey yoktur, iyi olmaya aday kötüler
vardır ancak.
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***
Kalifiye Eleman mısınız?
Günümüzde modern teknoloji insan gücünden daha
çok teknoloji gücünü kullanmaktadır. Ancak makinaları
da kullanacak insana, çalışana ihtiyaç vardır. Eğer kalifiye eleman iseniz genelde kazanırsınız. Ne demiş atalarımız, “Tabakta balın olsun, gelir alırlar Bağdat’tan.”
diye. Siz bal olun, balın tadını bilen olur elbet.
Bir zaman bir işyerinde aynı eğitimi almış iki arkadaş çalışmaktadır. Birisi diğerinin iki katı kadar maaş
alması diğerini çileden çıkarmaktadır. Bir gün çıkar
patronun karşısına, “İkimiz de aynı yaştayız ve aynı
eğitimi aldık, nedir bu ücret farkı?” der. Patron önce
içerler, bakar ki iş ciddi, “Tamam, anlatacağım size.”
der. O anda işyerine bir müşteri gelmiştir. Patron
şikâyetçi olana, “Git sor bakalım kimmiş?” der. Gider
sorar şikâyetçi olanı, “Patron, gelen T.E imiş.” Patron
sorar, “Nereden geliyor, niye gelmiş, ne zaman gidecek?” Hiçbir soruya cevap yok tabii. Patron yüksek
maaş alan elemanını çağırır, “Şu bekleyen kişiye sor
bakalım kimmiş?” der. Çalışan denileni yapar, gelir,
“Patron, gelen kişi T.E, Kayseri’den gelmiş, bizden 25
takım iş makinası alacakmış, aldıklarını Malatya’ya
götürüp satacakmış, aldıklarının ücretini peşin verecek
bizden indirim bekliyor.” demiş. Şikâyetçi çalışan başını önüne eğer ve özür diler.
Siz ne kadar kalifiye eleman iseniz mutlaka eninde,
sonunda, ama az, ama çok bunun karşılığını göreceksiniz. Hani işverenlerin çok sık kullandığı bir kelime var
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ya “Yetişmiş eleman” diye. Kendi alanımızda yetişmek
gerek, işimizi gerektiğince yapmak gerek. Her emek bir
gün bize geri döner, ama iş, ama eş, ama para diye…
Ama eninde, ama sonunda!
***
Kardeş Kavgası
Adı üstünde kardeş, kavga kelimesine de ne oluyor
ki! Kardeş ile kavga nasıl yan yana gelir, geliyor herhalde. Ya makamdan, ya yalandan, ya yardan, ya da
kârdan... Olmaması gerek ama oluyor işte. Olmaması
için ne yapmak lazım denirse, cevap “olmaması” olur
herhalde. Niye olur acaba? Birisi kardeş, birisi kavga.
Aynı anadan ve babadan veya aynı huydan. Ana baba
değişmez, değiştiremezsin onu. Değiştirirsen adı olur
üvey, adı olsa ana, baba da. Huy niye değişsin ki, değişir elbet. Değişsin, değişsin de kavgaya dönüşmesin
dileğiyle. Kardeş kavgalarının altı eşildiğinde genelde
ne görülür biliyor musunuz? Eften, püften şeyler. Efe
de of, püfe de of… Varın ne anladınızsa anlayın siz…
***
Karşınızdaki Kişiye Değer Vermek
İnsana değer vermek lazım, hayvana da tabii. Aslında kurda, kuşa, çiçeğe, böceğe ve toprağa. Kurda bak ki
sana saldırmasın, kuşa bak ki sana şarkı söylesin, çiçeğe bak ki sana parfüm kokusu sıksın, böceğe bak ki
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toprağı havalandırsın, toprağa bak ki sana yerden çıkan
her şeyi versin. İnsana ayrı bir değer ver, ver ki sana
insanlık versin. İnsana değer vermenin birçok şekli vardır. İşte bazı önemli olanları:
1. Karşında olanı dinle, dinle ki ona değer verdiğin
anlaşılsın. Dinlemezsen sana niye anlatsın ki.
2. Karşındakini yaptıkları ile takdir et, et ki insanlar takdir edilmekten mutlu ve daha çok üretken olurlar.
3. Arada sırada da olsa karşındaki kişinin senin
konuşmana ortak olduğu yönlerini vurgulamak için
“senin de dediğin gibi” de. Bu onu daha da mutlu edecektir.
4. Arada sırada da olsa seninle konuşan kişinin gözünün içine bak veya göz teması yap. Bu senin onu
dinlediğini ifade edecektir.
5. Bir de seninle konuşan kişiye doğru yönel biraz.
Yani vücudun yönü başka yerde, başın başka bir yönde
olmasın.
***
Kimleri Kırıyor, Üzüyorsunuz Hâlâ?
Düşünün, kimleri kırıyor, üzüyorsunuz hâlâ. Anne,
babanızı, kardeşlerinizi, sevdiklerinizi, arkadaşlarınızı,
çevrenizdeki kişileri... Üzüyor musunuz, yoksa üzdüğünüzün farkında değil misiniz? Sosyal bir çevrede
yaşıyoruz bizler. Ortak yaşam alanlarımız, vatandaşlık
hakları ve devletimize karşı görevlerimiz var bizim.
Aile içinde sorumluluklarımız var. Öğrenci isek derslerimiz, çalışan ise işimiz, apartmanda yaşıyorsak komşu-
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larımıza karşı sorumluluklarımız var. Özgürüz ama
mutlak özgürlük yok hiç kimse için. Özgürlüğümüz
başkasının özgürlüğünü kısıtlamadığı ölçüde geçerli.
Rahatsız edilmek istemediğimiz gibi kimseyi de rahatsız etmeye hakkımız yok bizim. Uyurken, yemek yerken, yolda yürürken, toplu ulaşım araçlarında, sınıfta,
işte kısaca her yerde özgürüz, ancak sınırları bildiğimiz
ölçüde. Ne görüntümüzle, ne davranışımızla ne de düşüncemizle ortam ve çevre kirliliği oluşturamayız hiçbirimiz. Doğru doğrudur, doğru yapıldığı ölçüde. Yanlış
ise yanlıştır, kendimize veya çevreye zarar verdiğimiz
ölçüde. Kulaklık ile müzik dinlemek tamamda, sesini
sonuna kadar açıp da yanımızdakileri rahatsız etmek
niye? Apartmanda yaşıyorsak gürültü, patırtı da, yolda
yürürken yere tükürmek de niye. “Ne”ler ve “niye”ler
sıralansa epey satır tutar herhalde.
Önemli olan zarar vermeden, zarar görmeden, sıkılmadan, sıkmadan, yermeden, yerilmeden, germeden,
gerilmeden sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamak herhalde…
***
Kimsenin İnancına Saygısızlık Etme
Neredeyse hemen hemen herkesin bir inancı var.
Adı ne olursa olsun, yaptıkları ibadet veya davranışların
şekli ve içeriği ne olursa olsun. İnsanlar genelde inançları doğrultusunda yaşarlar. Her ne kadar yaptıkları ile
inançları çoğu zaman eşzamanlı ve eşgüdümlü olmasa
bile. Kimi inancına din der, kimi davranış, kimi de ge-
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lenek veya görenek. İnsanları refaha götüren, mutlu
eden çoğu davranış yadsınamaz kabul edilir. Bazen
kabul edilmeyen bir inanç sahibi bir gün bakarsın inancını değiştirmiş ve daha kabul edilir olanı seçmiş, belki
de en doğrusunu bulmuş. Herkesin inancına saygı şekli
farklı farklıdır. Kişiler birbirine saygı ve tahammül
duyduğu sürece genelde hem mutludur, hem de umutlu.
O yüzden kutsallara saldırmamalı veya saygısızlık etmemeli. Bazı kutsal sayılan değerler vardır ki, belki de
hiç de kutsal sayılacak bir değeri olmayabilir. Olsun
varsın. Hani bir söz vardır. Belki doğru, belki de yanlış
çoğunluğa göre “Feminizm evleninceye kadar, komünizm dolgun maaşlı bir işe girinceye kadar, faşizm yabancı bir ülkeye gidinceye kadar, ateizm uçak hava
boşluğuna girip sallanıncaya kadardır.”
Herkesin bir sarsıntı noktası vardır. Bazı sarsıntılar
kişiyi en doğru yola eninde sonunda erdirir. Önemli
olan sarsıntıdan zarar görmeden ve iyice sarsılmadan
çıkmak ve en sonunda kurtuluşa açılan yola ulaşmak ve
kurtulmak.
***
Mutluluk Hikâyesi
Mutlu olmak hem zordur, hem de kolay. Mutlu olmanın basit kuralları vardır. Basit kurallardan hoşlanmayanlar veya uyum sağlayamayanlar genelde mutlu
olamaz. İşte bir mutluluk hikâyesi:
Hayatı boyunca mutlu olmadığını fark eden bir
adam, artık mutlu olmak istiyorum demiş ve aramaya
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koyulmuş. Ne yaptıysa da mutluluğu yakalayamamış.
Kimden yardım istesem diye düşünürken, uzak bir diyarda, zengin bir bilgeyi önermişler. Bu bilge aklı, bilgisi ve malı ile ün salmış zengin birisiymiş. Kim ondan
yardım istemeye gelse sorularına cevap verip derdine
derman bulmadan geri göndermezmiş. Bu bilgeden
yardım istemeye, mutluluğu nasıl yakalarım diye sormaya karar vermiş. Uzun bir yolculuktan sonra bilgeyi
bulmuş, ancak kapısında derdine derman arayanlardan
oluşan çok uzun bir kuyruk varmış. Bilgenin gerçekten
sorusuna doğru cevap vereceğine inanmış, beklemeye
başlamış.
Sonunda sıra ona da gelmiş ve bilgeye “Mutluluğu
nasıl yakalarım?” diye sormuş. Bilge bu soruyu cevaplarsa sıradaki diğer insanların beklemekten sıkılacağını
düşünmüş, adamlarından bir kaşık istemiş ve içine iki
damla yağ damlatmış sonra demiş ki:
“Sarayımın her yerini gez ve sonra tekrar gel ama
sarayımı gezerken yağı dökmeden bu kaşığı ağzında
taşıyacaksın.” Adam sorusuna hemen cevap alamadığı
için biraz şaşırmış ama kabul etmiş, sarayı gezmiş gelmiş. Bilge bakmış yağ hâlâ kaşıkta, demiş ki:
“Aferin yağı dökmemişsin güzel, peki sarayımın güzelliklerini anlat bakalım, sarayımda neler gördün?”
Adam yağı dökmeyeceğim diye uğraşmaktan pek
dikkat edememiş, bir şey diyememiş. Sonra bilge, “Olmadı, yağı dökmeden, kaşığı tekrar ağzında taşı, bu
sefer sarayımdaki güzelliklere dikkat et, sonra tekrar
gel.” Adam ne yapalım deyip tekrar kabul etmiş. Her
yeri gezmiş, bu sefer sarayın güzelliklerinden çok etki-
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lenmiş. Sonra ağzında kaşıkla gene bilgenin yanına
gelmiş.
Bilge sormuş, “Sarayımın güzellikleri gördün mü?
Anlat bakalım. Adam bu sefer hayran kaldığı güzellikleri anlatırken bilge onun sözünü kesmiş ve demiş ki:
“Güzel, peki ama yağ nerede? Adam sarayı hayran
hayran dolaşırken yağı tamamen unutmuş, utana sıkıla
bilgeye demiş ki: “Şey! Yağı dökmüşüm.”
Bilge bizimkine anlamlı bir bakış atmış ve demiş ki:
“Mutluluk hayatın bütün güzelliklerini yaşamak, tadını
çıkarmak ve sorumluluklarına, kaşıktaki yağ gibi sahip
çıkmaktır. Adam mutluluğun sırrına ulaştığı için sevinmiş, bilgeye teşekkür etmiş ve bilgenin huzurundan
ayrılmış.
Mutlu olmak için aslında azıcık gayret yeterlidir.
Hayatta başarılı olmak sadece iş hayatında başarılı olmak değildir. Ayrıca hayat iş ve para kazanmaktan da
ibaret değildir. Nice insanlar vardır ki oldukça çok kazanırlar, ancak sağlık sorunları nedeni ile belki de en az
yiyecek tüketen grup içinde yer alırlar. Multi milyarder,
ancak asgari ücretliden daha az beslenirler. Büyük ders
alınacak bir durum değil mi?
***
Ne Konuşulacağını Bilmek
Cam kırıkları gibidir bazen kelimeler, ağzına dolar
insanın. Sussan acıtır; konuşsan kanatır. Düşünerek
hareket etmek gerek. Ya gerekmedikçe konuşmak için
kelime üretmemek lazım, ya da ne konuşulacağını iyi
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bilmek. Bir atasözü var, “Söz gümüşse, sükut altındır”
diye. Ne güzel söylemiş atalarımız. Bazı kelimeler vardır adam da oldurur, adam da öldürür! Olmak zamanı
olmak lazım, ölmek zamanı gelince ise ölmek! Kalp
kırmamak için biraz dikkat…
***
Mutlu olmak istiyorsanız bu bölümü dikkatlice
okuyun ve en az 3 tanesini yaşamınızda sürekli uygulayın. Bakın neler göreceksiniz?
Mutlu olmak hem zor, hem de zor değil. Hayat sıkıntılarla doludur. Sürekli bir hareket ve hareket içinde
bazı olumlu veya olumsuz şeylerden etkilenmemek
mümkün değil gibi. Olsun varsın diyemiyor insan. En
nazik kişiler bile bazen taşma noktasına gelebiliyor. İşte
size Dr. Richard’ın kitabından bazı seçtiğim başlıklar.
Bunları sırayla okuyun ve sadece 3 tanesini yaşamınızda uygulamaya başlayın hemen. Buradaki 30 başlıktan
sadece 3 tanesini yapmak bile insanın hayatında değiştirecek gibi. Haydi kolay gelsin. 30’u bıraktık, 3’e indirgedik. Biraz gayret…
1. Ufak şeyleri dert etmeyin.
2. Kimsenin sözünü kesmeyin.
3. Birine iyilik yapın ve bundan asla bahsetmeyin.
4. Sizden başka herkesin daha bilgili olabileceğini
düşünün.
5. Bırakın çoğu zaman başkaları haklı olsun.
6. Daha sabırlı olun.
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7. Sevgi ve yardım elini önce siz uzatın.
8. Her gün en az bir dakikanızı teşekkür edecek birini düşünmek için harcayın.
9. Tanımadığınız insanların gözünün içine bakıp
gülümseyerek merhaba deyin.
10. Her gün kendinize biraz sessiz zaman ayırın.
11. Daha iyi bir dinleyici olun.
12. Rastgele iyilikler yapın.
13. Bugün 3 kişiye sizi ne kadar çok seviyorum deyin.
14. Alçakgönüllü olun.
15. Her gün en az bir kişiye beğendiğiniz bir özelliğini söyleyin.
16. Eleştirme isteğinizi baskılayın.
17. Planlarınızda esnek olun, başkalarını suçlamayı
bırakın.
18. Erken kalkmaya çalışın.
19. Biraz yüzünüz gülsün.
20. Bu da geçer deyin.
21. Kendinize devamlı şunu sorun; gerçekten önemli olan nedir?
22. Kendi işinize bakın.
23. Hayatı olduğu gibi kabul edin.
24. İç dünyanız için zaman ayırın.
25. Bugün son gününüzmüş gibi yaşayın ve mutlu
olmaya bakın.
26. İlla ki ben böyle istiyorum demekten vazgeçin.
27. Sizin doğru kabul ettiğiniz başkalarına göre yanlış olabilir.
28. Sizin çok önemli gördüğünüz başkalarına göre
çok önemsiz olabilir.
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29. Çok katı kurallarınızı biraz esnetin ve mutlu olmaya bakın.
30. Eğer trafikte %100 mutlu olmak istiyorsanız; sizin dışınızdaki herkesin haklı ve aceleleri olduğunu
düşünün yeter.
Haydi, her gün bunların içinden 3 tanesini seçin ve
uygulayın, bakın hayatınızda neler değişecek!
***
Olduğun Kadar
Sirke küpü dibine sirke sızdırır, bal küpü de bal. Etki
ne kadar ise tepki de o oranda çok. Bize düşen görev ne
ise yapmak, gereğini ise oluruna bırakmak. Unutmayın
ki;
Çiçek sulandığı kadar güzel,
Kuşlar ötebildiği kadar sevimli,
İnsan sevebildiği kadar mutlu,
Bebek ağladığı kadar bebek,
Bir konuyu bildiğin kadar verimli,
Sevenin olduğu sürece keyifli olunur.
Bir veren en az bir alır. İçindeki ne ise ancak o olursun. Her şeyi oluruna bırak.
Ancak bırakmadan önce suyuna da bak.
***
Olmadıktan Sonra
Güzellik sende olup seven olmadıktan sonra,
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Beden sende olup hastalık olduktan sonra,
Ayakkabı sende olup ayak olmadıktan sonra,
Göz sende olup görmedikten sonra,
Kalp sende olup atmadıktan sonra,
Eş sende olup sevmedikten sonra,
Para sende olup harcamadıktan sonra,
Yemek sende olup yemedikten sonra,
Ev sende olup içinde oturmadıktan sonra,
Şehirde yaşayıp bir dostu olmadıktan sonra,
Elbise üstünde olup çıplak olduktan sonra,
Beyin sende olup çalışmadıktan sonra,
Yatak sende olup yatmadıktan sonra,
Hak varken haksızlık yaptıktan sonra,
Adalet varken ah aldıktan sonra… Neye yarar acaba!
***
Olmuyorsa Bırak Olmasın!
Olmuyorsa olmasın bırak, ne çıkar? Aslında olmadığı için iki kişi birden kaybediyor bazen anlayan yok.
Oldurmak isteyen biri, oldurmayan ise diğeri. İkisi de
mutsuz, olmayınca. Olmuyor bazen ne yaparsın. Bazen
bir çayı çok görürler, bazen bir çöpü, bazen bir sözü az
görürler, bazen seni değersiz. Cam kırıkları gibidir bazen kelimeler, ağzına dolar insanın. Sussan acıtır, konuşsan kanatır. Kelimeler ağıza gelip ses telleri harekete geçince ok yaydan çıkmıştır artık. Biri ister, biri diretir, biri hislenir, diğeri inletir. Bazen kızmak lazım mı
bilemez insan. Kızmamak lazım aslında, ama insan
olana. Kızmak bazen kalp de kırar kafa da. Kafa iyileşir
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hemen, ancak kırılan kalp bazen yıllarca… Bırak olmuyorsa olmasın. İki kişi üzülmektense biri üzülsün yeter.
Sen üzül, sen! Bırak oldurmasın, kişi sevdiğine değer
verdiğince.
Kırmamak gerek kalpleri, çizmemek dostları. Bir
gün gelir kalp de aranır, dostta. Aranan kalp kırık olunca, kalp çizik olunca neye yarar o zaman…
***
Pişmanlık Olasılığı Varsa Biraz Dikkat
Bir işten, duygudan veya düşünceden pişmanlık
duyma olasılığınız varsa bırakın onu yapmayın. Canınız
istese bile, çevreniz zorlasa bile. Eninde sonunda canınız yanacaksa, tepki görecekseniz eğer en başta bunu
yapmayın ki, hem yapmamış olun, hem de pişman olmayın. Bazı pişmanlıklar var ki sadece pişman olunur.
Pişman olmak da güzel bir şey ancak en güzeli pişman
olmamak. Bir iş yaparken önce düşünüp sonra karar
verip uygulamak en doğrusu. Elde olmadan oluşan
pişmanlıklara diyecek yok. Doğru olanı yapmalı, doğru
alanda durmalı. Doğrunun pişmanlığı olmaz, ardında
kalır sadece tatlı mutluluğu.
***
Sevginin Böylesi
Sevmek, candan sevmek ne kadar da güzel bir şey...
Karşılıksız sevmek gerek aslında, ama karşılık bulursa
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bu sevgi daha güzel olur. Aynen sevmek baklava ise,
karşılık bulan sevgi ise kaymaklı baklava gibi. Ne kadar da canınız çekti değil mi?
Yaşlı bir bey, sabah erkenden evinden çıkmış, yolda
ilerlerken, bir bisikletlinin çarpmasıyla yere yuvarlanmış ve hafifçe yaralanmış. Sokaktan geçenler yaşlı beyi
hemen en yakın sağlık birimine ulaştırmışlar. Hemşireler, önce pansuman yapmışlar ve biraz beklemesini ve
röntgen çekerek her hangi bir kırık veya çatlak olup
olmadığını inceleyeceklerini söylemişler. Yaşlı bey
huzursuzlanmış; acelesi olduğunu, röntgen istemediğini
söylemiş. Hemşireler merakla acelesinin nedenini sormuşlar. “Eşim huzur evinde kalıyor. Her sabah birlikte
kahvaltı etmeye giderim, gecikmek istemiyorum,” demiş. “Eşinize haber iletir gecikeceğinizi söyleriz,” deyince yaşlı adam üzgün bir ifadeyle, “Ne yazık ki eşim
Alzheimer hastası hiçbir şey anlamıyor, hatta benim
kim olduğumu dahi bilmiyor,” demiş. Hemşireler hayretle, “Madem sizin kim olduğunuzu bilmiyor neden
her gün onunla kahvaltı yapmak için koşuşturuyorsunuz?” diye sormuşlar. Adam buruk bir sesle, “Ama ben
onun kim olduğunu biliyorum,” demiş.
Öyle bir sevin ki sevdiğiniz gibi seveniniz olsun.
Öyle bir yer edin ki, siz onu unutsanız bile o sizi unutmasın.
***
Siz Bilirsiniz Deyin!
Bazı kişiler vardır beyaza beyaz demez, beyaz onun
için siyahtır çünkü. Ama bilgisizliğinden, ama ilgisizli-
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ğinden, ama kırıcılığından, ama hinliğinden... Herkes
için vardır böyle birileri. Böyleleri ile mücadele yıpratır
bazen sizi. En iyisi susmak lazım, susmak da yıpratır
bazen. Belki en doğru olanı deyin ki “Siz bilirsiniz.”
Göreceksiniz ki siz mutlusunuz, karşı taraf da mutlu.
Aslında “Siz bilirsiniz” sözü karşı tarafın doğru olduğunu ifade etmez. Benden bu kadar, ne istiyorsan onu
yap anlamına da gelir, gerçekten senin dediğin doğru
veya ne dersen onu yap. Seç seçebildiğine…
Bu konuda işte bir Nasrettin Hoca fıkrası:
Nasrettin hoca bir gün köyden şehre giderken yorulmuş, tarlanın kenarındaki ceviz ağacının altında dinleneyim demiş. Şöyle bir etrafına bakınıp ağacın altına
uzanmış ve şöyle düşünmüş. Ey Allah’ım gücüne sual
olmaz ama incecik kabak sapında kocaman kabak var,
koskocaman ağaçta küçücük ceviz var, bu nasıl iş deyip
uykuya dalmış. Ağaçtan bir ceviz hocanın kafasına düşüvermiş. Ve kafada ceviz büyüklüğünde bir şiş olmuş.
Hoca hiddetle uyanmış ve “Yarabbi sen en iyisini bilirsin” demiş. Şimdi o kabak ağaçta olsaydı benim halim
ne olurdu? O yüzden fazla karışmamak lazım galiba…
***
Şu An Ne Yapabilirsin?
Sosyal bir toplulukta yaşıyoruz. Hepimize düşen görevler var, hem de pek çok. Yaşımıza, başımıza, sosyal
statümüze bakmadan pek çok yapılacak şey var. Hiçbir
şey yapmıyorsanız, en azından iyi düşünün ki hem kendinize faydanız olsun, en azından zarar değil.
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Bir misafirliktesiniz diyelim. Evde yaşı kırık-elli
arası olan biri bayan, biri bay iki misafir, ev halkından
ise bir anne bir baba ve yaşları on altı olan bir erkek ve
on dokuz olan kız iki çocuk var. Çaylar dağıtıldı, pastalar yendi tabaklar ise ortada. Neler yapılabilir sizce;
evin hanımı bir istekleri olup olmadığını sorabilir misafirlere. Çay isteyen varsa ya anne doldurur bardağı ya
da evin kızı. Boş bardakları ve tabakları toplamak ise
kız kardeşe düşer herhalde. Evin annesi zaten yorgundur. Bardaklar, tabaklar toplanır evin kızı tarafından.
Erkek çocuk ise ne yapabilir sizce. Tabii ki sehpalar
toplansa iyi olur onun tarafından.
Misafire düşen elinize sağlık, evin anne babasına
düşen ise afiyet olsun, bal şerbet olsun demek. Herkes
bir şeyler söyledi ve yaptı değil mi? Herkes mutlu mu
sizce? Evet herkes mutlu aslında. İş bölümü yapıldı,
işler çabucak bitti. Mideler doldu, sohbetler edildi, ev
şen şakrak. Ya tersi olsaydı! Anne yorgun ve belki de
biraz dargın, misafir ikramdan memnun mu bilinmez?
İşte bir an ve anı size. Lütfen ara sıra şöyle düşünün.
“Ben şu an neredeyim, kimlerle birlikteyim? Birlikte
olduğum kişiler benim mutluluğum veya ihtiyacım için
bana ne yapmaktalar? Ne yapabilirim ve bu sosyal yaşama ne katabilirim,” diye. Mutlu olmak mı istersiniz,
mutlu etmek mi? Yoksa hem mutlu olmak, hem de mutlu etmek.
***
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Şükredin Halinize
İstediğinizi yiyebiliyor, içebiliyor, tuvaletinizi rahat
yapıyor iseniz,
Rahat rahat nefes alabiliyor iseniz, hem nefes alırken
hem de verirken şükredin halinize.
Bir eviniz, karnınızı doyuracak kadar paranız varsa,
faturalarınızı düzenli ödeyebiliyorsanız,
Hele hele bankada biraz da paranız varsa şükredin
halinize.
Anne babanız sağ ise ve boşanmamışlarsa,
Çocuklarınız var ve sağlıklı, mutlu ise şükredin halinize.
Okuyup yazabiliyorsanız, evinizin yolunu bulabiliyorsanız,
Eve gidince güler yüz bulabiliyorsanız, şükredin halinize.
Ayakkabı giyebiliyorsanız, küçük tuvaletinizi rahat
rahat yapıyorsanız,
Abur cubur rahat yiyebiliyorsanız, şükredin halinize.
Bu sabah uyandığınızda hâlâ yaşıyor ve mutlu iseniz,
Aileniz sağlıklı ve mutlu ise şükredin, hatta binlerce
defa şükredin halinize.
Sağlıksız, mutsuz, parasız, pulsuz o kadar insan çevremizde varken…
***
Televizyonun Getirdikleri veya Götürdükleri
Aşırı beslenme, obezite
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Yetersiz entelektüel, fiziksel ve sosyal aktivite,
Yüksek kolesterol oluşması,
Saldırgan davranış kazanma,
Yersiz korkuların oluşması,
Ahlaki değerlerde azalma,
Başa çıkma becerilerinde azalma,
Ders notlarının zayıflaması,
Hayal gücünün azalması,
Ailevi bağların zayıflaması,
Akrabalık bağlarının yok olması,
Belki en kötüsü de tüm aile bireyleri evdedir, ancak
hiçbiri birbirini görmez, hepsi farklı bir âlemdedir.
***
Türk İnsanına Özgü Davranışlardan Bir Demet
Her topluma özgü davranış biçimleri, yani kültürleri
vardır. Bazıların anlatmayı sevmesek bile işte bize özgü
davranışlardan bazıları:
Bir şey ikram edilince kibarlık olsun diye “Çok sağ
ol” diyerek reddeder, ısrar edilmez ise aç kalırız.
Bir numara büyük alalım seneye de giyer düşüncesi.
Asansör çağırma tuşuna defalarca basarak daha hızlı
gelmesini ummak.
Gazetelerdeki resimlere sakal bıyık çizmek.
Misafirliğe gelen çocuğa “Sen burada kal, bizim çocuğumuz ol” deriz.
Gaz kaçağı olup olmadığını çakmak yakarak kontrol
etmek.

71

Tanıdık birisini görünce arabayı üzerine sürmek.
Misafir odası diye bir odaya sahip olmak ve o odaya
misafir gelmeden girmemek.
Türkçenin heceleyerek ve bağırarak konuşulduğunda, yabancılar tarafından anlaşılabilen bir lisan olduğunu sanmak.
Islak mendille önce yüzünü sonra elini sonra masayı
en son da ayakkabısını silmek.
Birileri bir şeye koşuyorsa öbürü de koşar, koşarken
de “Ne oluyo abi?” diyen bir topluluk varsa hakiki
Türk’tür.
Annelerin terlikle 12’den vurması.
Uyuyan birinin kulağına, burnuna ip sokmak.
Çalan kapıya “Kim o?” demek hemen her ülkede
vardır verilen “benim” cevabı sadece Türklerdedir.
Ağlayan çocuğu döverek susturmaya çalışmak.
Odaya (ya da bulunduğu yere) gelen kişiye, “Geldin
mi?” diye sormak.
Eve gelen misafirlere hayatları boyunca asla görmeyecekleri akraba fotoğraflarını göstermek.
Dönerin son lokmasıyla ayranın son yudumunu denk
getirmek.
Çiğnediği sakızı yazmanın kenarına yapıştırıp, yemekten sonra alıp yine çiğnemek.
Dışarı çıkınca ocağın altını kapattım mı ve ütünün
fişini çektim mi diye düşünmekten eve geri dönmek.
Toplu taşımaya yaşlı biri binince uyuyor numarası
yapmak.
Olmayacak şeylere “hallederiz abi” demek.
Şampuan bittiği zaman içine su koyup kullanmak.

72

Dişleri gazoz açacağı, fındık ve ceviz kıracağı olarak
kullanmak.
Karne günlerinde öğrencilerden çok anne ve babaların meraklı olması.
Çalışmayan kumandayı vurarak çalıştırmak.
Elektronik bir cihaz bozulursa ilk önce şöyle hafif
bir şiddette vurulur, olmazsa kapat aç yapılır.
Aldığımız çeyrek altını kutusunda rahat ettirebilmek
için altına sünger koyan bir milletiz.
Komşuya misafirliğe gidildiğinde getirilen ikramlarda Annemizin “Yemez o teyzesi yemez” demesi.
Uyuyan bir insanı uyandırıp uyudun mu diye sormak.
***
Unutursanız Eğer

ni,

On beş yaşında çocukluktan çıkmaya başladığınızı,
Yirmili yaşlarda hayata atılma gayretinin gerektiği-

Yirmi-otuz yaş arası evlenmek gerektiğini,
Otuz-kırk yaş arası anne, babanızda kronik hastalıklarla mücadeleye yardım etmeniz gerektiğini,
Kırk-elli yaş arası sizde kronik hastalıkların artık
başlayabileceğini,
Elli yaşından sonra sevdiklerinizden bazılarının ayrılma zamanının geldiğini,
Altmış yaşından sonra kendinize biraz daha çeki düzen vermek gerektiğini,
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Saçlar beyazlayıp yüzde kırışıklıklar başlayınca yükselme sınırına ulaştığınızı ve her an inişe geçebileceğinizi,
Rahat ve sıkıntısız yılların aslında çocukluk dönemi
ve yirmi-otuz yaş arasında saklı ve çok sınırlı olduğunu,
Yetmiş ve sonrasında hayattan mutlu olmak için ne
gerekirse yapmak gerektiğini,
Unutursanız eğer hayattan alacağınız mutluluk çok
kısa olacaktır. Yaşamın her döneminde ayrı ve farklı
görevlerim var diye bakarsanız eğer, daha mutlu olacağınızı göreceksiniz. Aslında çok kısa olan bir hayat için
kavgaya, küs durmaya gerek var mı?
***
Yanlış Anlamamak İçin
Yanlış anlama veya anlaşılma bazen işin içinden çıkılmaz hale gelir. Yanlış anlama ile insan öldürenler de
var, kalp kıranlar da. O yüzden dikkatli olmak lazım,
her zaman ve herkese. Kırmamak lazım, ne kalp ne de
kafa. Bir olayda her iki tarafı da dinlemeli, karşındaki
baban bile olsa. İşte yanlış anlama ile ilgili bir fıkra:
Adamın biri yeni gittiği otele kaydını yaptırır. Odasına girdiğinde masada bir bilgisayar görür ve karısına
e-mail atmaya karar verir. Fakat yazdığı mesajı farkında olmadan yanlış bir adrese gönderir...
Tam bu sırada farklı bir yerde kadın, kocasının cenaze töreninden evine yeni dönmüştür ve bilgisayarındaki maili görür, arkadaşlarından geldiğini düşündüğü
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maili okuyunca olduğu yere yığılıp kalır. Odaya giren
annesi yerde yatan kızını ve ekrandaki mesajı görür.
Kime: Sevgili karıma…
Konu: Yeni ulaştım.
Tarih:16 Mayıs 2005. Benden haber aldığına şaşıracağından eminim. Burada bilgisayar var ve sevdiklerimize e-mail gönderebiliyoruz. Buraya yeni ulaştım ve
kaydımı yaptırdım. Her şey yarın senin buraya geleceğini düşünülerek hazırlanmış. Seninle buluşmayı dört
gözle bekliyorum. Umarım benim gibi sorunsuz bir
yolculuk geçirirsin.
***
Yaşadığınız Her Kötü Olayı Kötüye Yormayın
Hayat iyilikler ve kötülüklerle doludur. Yaşamımız
boyunca güleceğimiz anlar olacağı gibi, üzüleceğimiz
anlarda olacaktır. Başımıza gelen her kötü olayı kötüye
yormadan olabildiğince en az zararla nasıl kurtuluşa
erebileceğinizi düşünmekten başka çare yok maalesef.
Bir gün okyanusta kaza geçiren bir gemiden sadece
bir kişi kurtulur. Saatlerce mücadeleden sonra ufacık
bir adaya sığınan bu kazazede aylarca bu ıssız adada
kalır. Kibrit yoktur, yatak yoktur, yemek yoktur. Yani
eski çağlardaki yaşam gibi bir şey. Kendisine derme
çatma bir kulübecik yapar bu kişi. Denizden çıkan her
şeyi yer ve adada bulunan meyvelerden tatar midesi
alabildiğince. Her gün Allah’a dua eder bu arada. Artık
gına gelmiştir kendisine. Geceleri ayaz mı ayaz, gündüzler sıcak mı sıcak, yaban hayvanları tehlikesi ve bir
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türlü doyamama. Adadan kurtulmak ister bir an evvel.
Sürekli bir geminin geçmesi için dua eder Allah’a. Ama
dualar sanki cevapsızdır bu kişi için. Bir gün yiyecek
aramak için adada dolaşmaya çıkan bu kişinin kulübeciği her nasılsa yanar. Yandığını gören bu kişi isyan
eder Allah’a. “Yeter artık, zaten yokluk içindeyim bir
de evim yandı, hiç mi beni duymazsın” diye.
O gece isyan içinde buz gibi açık havada uyudu bu
kişi. Yorgunluk ve üzüntüden gece uyuyamayan bu kişi
ertesi günü öğleye kadar uyudu. Uyandığında ne görsün
bir gemi adadaki ateşi görerek kıyıya yanaşmış ve adaya demir atmak üzere... Hemen onlara işaret veren bu
kişi gemicilerin ona ulaşması ile kurtuldu.
İşte görüyorsunuz değil mi? Bazen bir şeyler kaybetmeden bir şeyler elde edilemiyor. Bir yerlere gelmek
için bazı basamakların atlanmasına gerek duyulmakta.
O yüzden siz siz olun başınıza gelen her olayda sabırlı
olup en az zararla kötülükleri def edin. Bazen kötülükten iyilik doğar, bazen de iyilikten kötülük maalesef.
***
Yediğine Şükret
Yediğine şükret, içtiğine şükret. Şükret ki nice yiyemeyen ve içemeyenler var etrafında. Bir kısmı zenginlerden daha zengin, bir kısmı fakirlerden daha fakir.
İkisi de yiyemiyor, içemiyor istediğini. Öyle hastalar
var ki ekmek yiyemiyor, domates yiyemiyor, çikolata
yiyemiyor, pasta yiyemiyor. Yediği birkaç çeşit yemek
ve birkaç çeşit lokma. Masada yiyecek dolu ancak yi-
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yemiyorsun işte sen. Ne kadar da zor değil mi? Süt
içemeyen, et yiyemeyen, meyveye el dokunamayan o
kadar çok insan var ki. Alerji olmuş bazı gıdalara, ne
yese kurdeşen (ürtiker) olmakta. Bir kısmı parasından,
bir kısmı ise parasızlığından.
Atalarımız demiş ki “Bir insan yiyor, içiyor ve çıkarması gerektiği kadarını da rahatla çıkarıyor ise ne
mutlu ona” Siz hangisindensiniz? Yiyenden mi? Yemeyenden mi?
***
Yeter Sana
Var olan ve ulaşılan aslında yeter sana.
Alınan nefes, verilen nefes aslında yeter sana.
Bir tabak yemek ve bir dilim ekmek gün boyu yeter
insana.
Suyu içebildikten, tadı alabildikten sonra,
Bir gülümseme, sevgi dolu bir dost yeter sana.
Her şeye ulaşamazsın,
Her tadı alamazsın,
Her şeye varamazsın,
Vardıkların aslında yeter de artar insana.
Her şeyi duymaman,
Her şeyi görmemen,
Ne kadar güzelmiş anladıysan,
Mutlu olmak için başka bir şeye gerek yok sana.
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KAZANMA
VE
KAYBETME KUŞAĞI
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Sıklıkla kazandıran ve bazen de kaybettiren davranışlar
İnsanlar kazanma ve kaybetme kuşağında sürekli
bocalar dururlar. Hayat bazen acımasız, bazen de şefkat
dolu anları ile insanları mutlu da edebilir mutsuz da.
Mutlu olmak bazen elimizdedir, bazen de değil. Ancak
öyle davranışlar vardır ki hep kazandırır, hep kazandırır. Neredeyse hiç kaybettirmez. Eğer kazanç umulan
bir süreçte kaybetme yaşanıyorsa ona da katlanmak
lazım ve kaderim deyip sabırla o süreçten geçmek ve en
azından kaybetmenin etkisi ile bir daha aynı süreçte
kaybetmeyi engellemek lazım.
Alınan her olumlu puan bir kazançtır. Alınmayan
veya alınamayan her olumlu puan her ne kadar kayıp
gibi gözükmese bile kendi hazinemize eklenemeyen bir
cevher bir altın düşünülebilir. Hazine kasamız dolu
veya boş olsa ne fark eder acaba? Hazinemizin doluluğu aslında bir mutluluk kaynağıdır. Geleceğe bir güvendir. Kazanç yolunda yürüme daha çok kazanmayı
doğurur. Kazançlar arttıkça o kazançtan faydalanan
birey sayısı artar ve mutluluk, huzur ile dolu bir hayat
ortamı oluşur.
Yazımızda aile ve çevre yaşantımızda kazanabileceğimiz puanlar, kazanamayacağımız veya kaybedeceğimiz puanlar ile hayatımızın gidişatı göz önüne alınabilir. Mutlu olmak mı istersiniz yoksa mutsuz olmak mı?
Yoksa ne mutlu olayım ne de mutsuz mu, diyorsunuz.
Mutsuzluğunuzun ve çevrenizdeki kişilerin mutlu olamayışındaki roller ne oranda size ait veya başkalarına.
Mutlu olmak istiyorsanız işte size mutluluğa giden
yollar ve puanları. Yok eğer mutlu olmak istemiyorsa-
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nız onun da yolları işte burada. Haydi buyurun neredesiniz siz?
Hayatın içinden bazı kesitler…
Hayat toplu yaşamayı, yardımlaşmayı, fedakârlık
yapmayı gerektirir çoğu zaman. İşte bazı kesitler:
Sabah uyanınca (tüm bireyler için)
Aile fertleriniz sabah kaçta uyanmanızı istiyorsa
(kahvaltı, temizlik, okula, işe veya bir yere zamanında
ulaşmak amacıyla) o saate uyanmak (1 puan),
Uyandığınızda etrafınızda kim varsa onlara günaydın veya hayırlı sabahlar demek (1 puan),
Uyandıktan sonra yatak ve odanızı toparlamak (10
puan),
Gece kıyafetlerini yerine koymak (1 puan),
Odanızın perdesini açmak (1 puan),
Sabah el-yüz temizliği yapmak (1 puan),
Uygun bir zamanda sabah ev temizliği veya düzenlenmesine yardımcı olmak (20 puan).
Sonuç:
Bunları yaparsanız kazancınız toplam “35 puan”
Bunları yapmayabilirsiniz. Belki zorunlu da değilsiniz. O zaman kazancınız “0 puan” Eğer bunları yapmazsanız sizin yerine mutlaka bu işleri başkaları yapacaktır. Yapılmadığı için de yapmak zorundalar zaten.
Eğer bu işlerin yapılmasında rol almanız iyi olur diye
bir düşünceniz varsa o zaman yapın ve “35 puan” alabilirsiniz. Eğer yapmanız, gerektiği halde yapmaz iseniz
bu görevleri başka biri yapacak bu puanları o kişi alacak belki de 35 puanlık zorlanma, fazla emek harcama
veya sıkıntı yaşayacaklar. Belki de yaparken sıkılacak
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veya kızacaklar. Her gün her gün aynı işleri yapmaktan
sıkılır bazen insan değil mi? Kim yaparsa ne kadar kazançlı veya değil acaba?
Sabah kahvaltısı:
Kahvaltı hazırlamaya yardımcı olmak (10 puan),
Kahvaltı sürerken biten çay ve suyun devamını sağlamak (5 puan),
Kahvaltıdan sonra masayı toparlamak (20 puan),
Kahvaltıdan sonraki saatlerde kahve ikram etmek
(20 puan).
Sonuç:
Bunları yaparsanız kazancınız toplam “55 puan”
Bunları yapmayabilirsiniz. Belki de zorunlu değilsiniz. O zaman kazancınız “0 puan” Eğer bunları yapmazsanız sizin yerine mutlaka bu işleri başkası (ya anneniz ya da babanız) yapacak. Yapılmadığı için de
yapmak zorundalar zaten. Eğer bu işlerin yapılmasında
sizin de rol almanız iyi olur diye bir düşünceniz varsa
eğer o zaman yapın ve “55 puan” alın lütfen.
Eğer bu görevleri yaparsanız fazla üzülmeyin. Zaten
ya okulunuz, ya işiniz ya da yaşınız nedeni ile her gün
yapmak zorunda değilsiniz. Evde olduğunuz günler bu
desteği vermek çok zor mu acaba?
Evdesiniz, yani okul veya iş günü değil ve anneniz
kahvaltı masasını tek başına hazırlıyor. (Masayı kuruyor, tost yapıyor, yumurta pişiriyor, çay demliyor, ekmeği dilimliyor, su, şeker, tuz ve peçete masaya koyuyor vs…) İşi ne kadar zor değil mi? Eğer kahvaltıya
başlamaya bir iki dakika kalmış ve siz hâlâ yatakta iseniz ve siz bir erkek çocuk değil de ergen olmuş bir ba-
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yan iseniz bir şey demek gelmiyor içimden. İleride anne olunca veya aile kurunca bu işler başınıza gelince
anlayacaksınız durumu. Eğer bu aşamada anlarsanız
vay halinize. Ailenizden, kayınvalidenizden, eşinizden,
görümcenizden işiteceğiniz azar veya gıyabınızda söylenecek sözler ne çuvala sığar ne de kalbe. Bu arada
cicim ayları geçebilir. Kayınvalideniz ve çevreniz size
puan vermiş olabilir. Bu aşamadan sonra genelde dönüş
çok zor. Dönülse bile eskiden böyleydi düşüncesi duvarda iz olarak kalmaya devam edecek. Belki de ömür
boyu. Varsın desinler diyebilirsiniz, ancak bu aşamaya
gelince huzur ve mutluluk için bazı bağlar çoktan kopmuş olacak. Sonra “Ben nerede yanlış yaptım?” diyeceksiniz. Belki de sakinleştirici ilaçlara devam ve haksızlığa uğramış mağdur edebiyatı yapanlar grubuna
girer insan… Girer de her şey ortada. Aynaya bakmak
yeter bazen…
Evin kızları:
Aile ister çekirdek olsun ister geniş aile. Sürekli bir
hareket ve birliktelik olur evin içinde. Ev işleri, eve ve
ev dışına özel davranışlar, görevler ve zorunluluklar.
Kadın erkek eşittir denir çoğu zaman ama her ikisinin
yeri de ayrıdır yurdu da bazen. Evde yemek hazırlama,
temizlik, aile bireylerine sürekli bir hizmet gerekmekte.
Sadece anne yapamaz bunu hem de hayat boyu. Evin
kızları, ileride anne olmayı planlayanlar veya yaşı ergenliğe gelip de özellikle geçenler. Anneden farkınız
yok sizin aslında. Ev işlerinden siz de sorumlusunuz
anneniz de. Anneye yüklenip bir kenarda durmayın
lütfen. Haydi, pamuk eller cebe değil masa üzerine.
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İşlerin bir ucundan hatta ortasından tutun, ta ki bitinceye kadar. Hem de her gün. Aynen anneniz gibi. Zaten
bir gün gelip kuş olup uçarsanız konduğunuz yerde baş
başa kalacaksınız. En azından şimdiden öğrenmek gerek, ayrıca anneyi de erkenden yıpratmamak tabi ki.
Evin erkekleri:
Evin hanımına, kızlarına görev veya sorumluluk sürekli varken erkeklere, özellikle ergenliğe gelmiş hatta
geçen erkeklere de çok görev düşüyor. Ev işi kadın, kız
işi değildir. Bir ucundan da siz tutun ev işlerinin. Göreceksiniz ki evin hanımına, kızlarına ne kadar da çok boş
veya hoş zaman kalmakta. Hem de hep birlikte vakit
geçirilebilecek. Yoksa hep yorgun, hep durgun, erken
yıpranan, duygulanmaya fırsat bulamayan kişiler çıkacak karşımıza.
Anne ve babalar:
Evde var olan görevler veya yapılması gereken konular eğer bu işleri kimse yapmıyor veya ilgilenmiyorsa
otomatik olarak anne ve/veya babaların yapması gerekmektedir. O yüzden onlara her zaman yüz puan üzerinden “100 puan” veriyor ve hak ettiklerini düşünüyorum. Ancak anne ve baba da olsalar evlatların her birisinin yaşına, cinsiyetine ve görevine göre bazı hakları
ve ayrıcalıkları olduğunu unutmamaları gerek değil mi?
Lütfen onlara hak ettikleri ölçüde değer verin, söz verin, özgürlük verin başka bir şeye gerek yok gibi.
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Evin gelinleri:
Gelin bir misafir, bir evlat, bir emanet, bir mücevherdir geldiği yere. Gelin eğer bütünüyle gelmişse dünyası değişir çoğu zaman. Ortam farklı, yaşam farklı,
şartlar ise hepten farklı. Gelin, evladı alır götürür derler, bırakın alsın gitsin. Giderse eğer zararı hayat boyu
kendine. Gelin gelmişse eğer her taraf gül yaprakları ile
dolmuş gibidir. Gülümseyen, seven, fedakâr bir gelin
her zaman kazanır. Gelmekte direnen gelin ise tam tersi
kaybetmeye başlamıştır nikâhı bastığı günden beri. Kime gelmiyor, kime vermiyor, neden gülmüyor, niçin
sevmiyor? Şimdi başkasına, yarın kendisine. Şimdi o
gelin, yarın yavrusu getirmiş elin. Vadide haykıran aksini hak eder her zaman. Hem de aynı şiddette ve aynı
kuvvette.
Bir de anaları ağlatan, ağlatmasa bile yüreğini zaman zaman dağlayan gelinler vardır. Ananın adı öz
anne veya kayınvalide olsa bile anadır sonuçta. Evladı
için ölümü göze alacak, eğer evladına kalp nakli gerekse ölümüne kalbini ona çıkarıp verecek kadar evladını
seven. Bazen gelin bu ananın yanından gelip geçer de
ona selam bile vermez. Bazen gelin evde yemek yapar
da kokusunu ana hissetse bile ona bir tabak yemek verip yedirmez. Hem de ana muhtaç olsa veya ihtiyaç
duysa bile. Ana hep tokum der, ana hep gerek yok der.
Yeter ki evladı tok olsun, yeter ki evladında var olsun.
Analar bazen için için ağlar, anaların bazen yüreğini
dağlarlar. Ana susar, ana içine atar. Yeter ki evladı mutlu olsun. Analar da bir zamanlar gelindi. Bir gün gelecek gelinler de ana olacak. Eğer etme bulma dünyası ise
bekleyin görün derler bilgeler. Anlayana tabi ki!
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Misafirliğe giderken:
Misafir olmak lazım bazen hem de birçok kişiye.
Gitmek, görmek, sevmek gerek varlığımızın gereği.
Giderken bir de hediye götürmek ne kadar da güzel olur
çoğu zaman. Miktarı ve ücreti hiçbir zaman tartıya gerek duyulmadan. Kalpleri yumuşatmak, gönülleri akıtmak, yüzleri gülümsetmek için misafir olmak lazım
bazen. Bir dost gerek hem de herkese. Gece yarısı bile
olsa yatağından kaldırıp dertlerini dökeceğin, aç olunca
seni doyuracak, yorgunluğunu alacak, kızgınlığını giderecek bir dost. Gözyaşını silecek, gözyaşın akmadan
akacağını bilebilecek ve akınca da silebilecek.
Eve gelen misafirler:
Her ne kadar misafir de olsanız aileye yakınlığınız
ölçüsünde bazı işlere destek vermek zorundasınız. Herhangi bir iş yapmasanız bile en azından teşekkür etme
veya ellerine sağlık deme puan için bazen yeterli olabilir. Ancak iş yapmayacak veya ev işlerine karışmayacak
kadar yakınlığı olmayan bir kişi iseniz (yani yakın akraba değilseniz) bu doğru. Ancak aynı akrabadan geliyor ve özellikle de bayan iseniz bazı ev işleri veya görevlere mutlaka karışmanız gerekmektedir. Ayrıca “has
misafirlik süresi”nin üç gün olduğu ve bu süreden sonra
has misafir statüsünden çıktığınızı (normal misafir statüsüne döndüğünüzü) da akılda tutmakta yarar var. Bu
yazılanlar misafirlere sitem veya onları gücendirmek
için değildir. Olumlu veya olumsuz her şeyin sizi de
etkileyeceğini önceden bilmek gerekir.
Evde misafirsiniz diyelim. Yapılan birçok iş var elbette. Yemek, temizlik, ikram bulaşık vs. Bunlara des-
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tek verirseniz işler çabuk bitecek. Vermezseniz saatler
sürecek. Biraz yardım ederseniz eğer bakın ev sahibinin
(özellikle hanımının) yüzüne ne kadar çok gülümseme
ve rahatlık var. Her işi ev sahibine bırakırsanız eğer ev
sahibi saatlerce yorulacak. Belki size ilgi bile gösteremeyecek işten güçten. Huzur, mutluluk ve biraz gülümseme istiyorsanız hadi sarılın işlere. Destek verin yani.
Gelini var, kızı var benden küçük demeyin. En azından
sofra kurmaya ve kaldırmaya yardım edin. Hele hele 3
günden fazla misafirseniz mutlaka ev işlerine katılmak
zorundasınız (bana göre tabi ki). Katılmazsanız ne olur
acaba? Ev sahibi bekler ne zaman gidecekler diye (az
ihtimal dahi olsa). Varın siz düşünün.
Kayınvalideler ve Kayınpederler:
Yaşanan bu dünyada herkesin kendine göre bir önemi, bir dönemi ve görevi var elbet. Her yaş, her baş ve
her taş ayrı ayrı değere sahip. Yeter ki nerede ve nereye
konulacağını veya sunulacağını bilsin. Anne, baba, evlat, gelin ve damat. Hepsi anne kuzusu veya bir zamanlar anne kuzusu idi. Her döneme ve her göreve saygı
duyduktan sonra sıkıntı pek olmaz gibi geliyor insana.
Öyle bir söz söyleyin ki söylediğiniz öze dokunsun,
öyle bir taş atın ki attığınız pamuk olup başa değsin,
öyle bir eğitin ki eğittiğiniz dize gelsin, öyle bir eğilin
ki eğildiğiniz yerler gül bahçesine dönsün. Her evlat
hayırlı olmaz bazen. Ancak o evladın mayasında, suyunda, tuzunda, havasında, bahçesinde, yuvasında, yolunda, hedefinde ne kadar varsınız veya ne kadar dikkat
ettiniz. Olmadı ise varsın koyuvermeyin kendinizi. Bir
gün gelecek eğikler dikilecek, dikler de eğilecek, ezik-
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ler serpilecek, genişler de daralacak elbet. Önemli olan
fazla kayıp vermeden ve fazla uzun sürmeden tabi ki.
Unutmayın ve sorun kendinize. Ne yaptınız da ne bekliyorsunuz? Ne ektiniz de biçmek istiyorsunuz? Ne
gördünüz de çektiriyorsunuz? Kime vuruyorsunuz, kime gönül koyuyorsunuz? Hakkınız ne kadar ve ne kadar hak ediyorsunuz? Etme bulma dünyası, ettin ise
yanına kalmaz rüyası. İyi olmak ve gönüllere dolmak
gerek. Su gibi kıvrıla kıvrıla yuvaya girmek gerek. En
çorak yerlerde, en mahzun gönüllerde. Öyle ol ki olduğun şeyler gelip seni bulsun. Öyle yap ki yaptığın şeyler sana ulaşsın.
Mutlu olamazsınız eğer uyanınca yapmazsanız:
Sabah anneniz veya evde bir kişi kahvaltı hazırlamaya başladı diyelim. Eğer hâlâ uyumaya veya yatakta
kıvranmaya devam ederseniz bir şeyler eksik demektir.
Kahvaltı hazırlanacak, yataklar toplanacak, odalar kabaca düzeltilecek, perdeler açılacak, kahvaltı masası
kurulacak. Eğer bayan iseniz ve bu işlere destek vermiyorsanız o kahvaltı ve sabah anı biraz sıkıntılı, sinirli
veya huzursuz geçecektir bazıları için. Ya anneniz sıkılacak ya da evde diğer bir kişi. Siz belki çok uyuyacaksınız ancak başkaları siz yardım etmediğiniz için belki
biraz huzursuz. Aile bir bütündür. Kahvaltı veya ev
işleri beraberce yapılır. Siz siz olun zamanında kalkın
ev işlerine ve kahvaltı hazırlamaya destek verin. Yaparsanız belki güller açabilir, yapmazsanız ise siz düşünün
derim.
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Yapılan her emeğe ve yemeğe saygı duyun:
Yapılan her yemek bazen saatler alır, eğer bir gün
yemek yapmak zorunda kalırsanız anlarsınız. O kadar
emekten sonra bir de yüz ekşiten olursa yaptığınız yemeğinize sanki yüreğinize bir şeyler saplanır. Çok istiyorlarsa bırakın onlar yemek yapsın ve siz yiyin. Siz,
siz olun yapılan her emeğe, yapılan her yemeğe saygı
duyun teşekkür edin ve eline sağlık iyi olmuş deyin.
Ufak tefek eleştirileri herkes kaldırır zannederim, ancak
saygı duymak gerek, yani kötü söz söylercesine eleştiri
bir başka…
***
Etrafınıza Bir Bakar mısınız?
Lütfen etrafınıza yani çevrenize bir bakın birazcık.
Kimler var çevrenizde? Sizden büyükler, küçükler, misafirler, sevdikleriniz, hoşlanmadıklarınız. Yerde alınmayı bekleyen bir atık var mı? Sizden yardım bekleyen
bir kişi, ikram bekleyen bir sevdiğiniz veya ufak bir
gülümseme ile daha çok mutlu olacak bir kişi. Bir şeyler yapmak gerek değil mi? Yaparsanız belki biraz yorulacaksınız, ancak mutluluğu çabası. Yaparsanız veya
yapmazsanız kazanç ve kaybedilecekler. Düşünün biraz
ne kazanacaksınız veya kaybedeceksiniz?
***
Can Sıkan Davranışlardan Bazıları
Yaşam bir bütündür. Bütünü oluşturan parçalar ise
çok önemlidir. Hayatın dönen çarkı içinde bazen çark
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dişleri gıcırtı yapar, yağlamak lazım o zaman. Bazen
dişlerin arasına çomak sokulur dişler çalışmaz veya
duraksar bir an. Çark döndükçe, hayat devam ettikçe ve
de en önemlisi huzurlu bir ortam oldukça yaşamanın
keyfine diyecek yok. Ancak bazı davranışlar insanın
canını sıkar, keyfini kaçırır. Bu bazen anlık olur, bazen
saatlik, bazen yıllarca sürebilen. Ne gerek var gereksiz
can sıkmaya. İşte gereksiz bazı can sıkıntılarından bazıları. Varın siz ister yapın ister yapmayın. Yaparsanız
eğer yaptıktan sonra biraz kulak kabartın olanlara veya
keyfi kaçmış sonraki anlara.
Kahve içilip herkes kenara çekildikten sonra kimsenin fincanları kaldırmaması,
Çay içince yenisini koymaya kimsenin gayret etmemesi,
Yere düşen atık veya çöpü herkesin görüp de kimsenin almaması,
Herkes sabah yataktan kalkıp da kimsenin kahvaltı
hazırlamaya çalışmaması ve yatak yorgan düzenlemesine çalışmaması,
Kahvaltı veya yemeği herkes beklerken kimsenin
sofrayı kurmaya gayret etmemesi…
Anne, baba, öğretmen, doktor gibi değişik kişilerin
tavsiyelerini, isteklerini duyup da onların dediklerini
yapmadıkça,
Başkalarının düşüncelerini hep ikinci plana atıp da
kendi bildiğini yapmaya devam ettikçe,
Sizden bir şey yapmanız istendi, aradan birkaç gün
geçti hâlâ yapılmadı ise, bir konuda sizden bir şey
yapmanız istendi ve en az üç defa size söylendiği halde
hâlâ yapmamaya devam ediyorsanız,
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Sabahleyin eşinize akşam yemeğine şu yemeği yapacağım dediğiniz halde hiçbir nedeni yokken farklı bir
yemek yapıyor ve bu konuyu hiç önemsemiyorsanız,
Gece telefonu şarjda bırakmayın yangın tehlikesi
olur diye defalarca denildiği ve uyarıldığı halde hâlâ
gece boyunca telefonu şarjda bırakıyor ve durumu hiç
önemsemiyorsanız,
Yıllarca sizden bir şey yapmanız veya yapmamanız
istendiği, rica edildiği halde belki de yirmi yıl geçmesine rağmen hâlâ aynı yanlışı yapmaya devam ediyorsanız,
Evinize maddi hiçbir geliriniz olmadığı halde yan
gelip yatıyorsanız, gelecek adına hiç duyarlı davranmayıp sizi ekonomik olarak destekleyen aile bireylerinin
öneri ve tavsiyelerine kulak asmıyorsanız,
Evde her dolap kontrolünde (buzdolabı, çekmece içi
vs.) bozulmuş veya bozulmaya yüz tutmuş yiyecekler
görülüyorsa,
Odanızdaki çöp kutunuz ekşi ekşi kokuyor ve uyarılara rağmen hâlâ onu boşaltmıyor hep dolu tutuyorsanız…
Ya can sıkıyorsunuz, ya canınızı sıkıyorsunuz, ya
haksızlık ediyorsunuz ya da canınız ileride çok ama çok
sıkılacak demektir. Ne anladıysanız varın siz anlayın.
Ancak pek geç kalmadan anlayın lütfen. Siz belki kendi
kriterlerinize göre mutlu olabilirsiniz ama standartlara
göre asla. Siz belki kendi çapınızda mutluluğu bir ölçüde yakaladığınızı zannedebilirsiniz ama bu arada en çok
sevdikleriniz başta olmak üzere pek çok kişiyi çok ama
çok mutsuz ettiğinizi unutmayın. Biraz düşünün bakalım…
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***
Mutlaka Hediyeleşin, İkramda Bulunun
Bir bardak su, bir fincan kahve bile olsa ikramda bulunun. Bir kalem, bir kitap, bir iğne bile olsa hediyeleşin. Hediyeleşme, ikramda bulunma kalpleri yumuşatır,
kırgınlıkları giderir. Eğer ikram veya hediye ne kadar
büyük olursa o kadar çok yarar sağlayacağını, buzları
eriteceğini göreceksiniz, hem de en kısa zamanda. Anne babanıza giderken, dede ninenize giderken, akrabalarınıza veya arkadaşınıza giderken ufak da olsa bir
hediye alın. Ufacık bir gülümseme ile onu sevdiğinize
veya sevmediğinize verin. Buzların cıs diye erimeye
başladığını çoğu zaman göreceksiniz. Eğer aranızda
buzlar yoksa aranızdaki sevginin bir kat daha artacağını
göreceksiniz. Bir toka, ufak bir kutu lokum, bir kitap,
bir çikolata, bir tırnak makası, bir paket badem veya
fındık, fıstık, ister az, ister çok, ister yenebilen, ister
yenmeyen her ne ise. Miktarı önemli değil, değeri ise
asla. Miktar arttıkça, değer pahalandıkça belki biraz
daha güzel. Ancak gücünüze ve zamanınıza göre.
***
Sakız Deyip Geçmeyin
Bazı ülkelerde sakız çiğneme büyük yaptırım gerektirir. Hele hele sakızı yollara atıp yoldan geçenlerin
ayakkabı altına yapışması ise başlı başına felaket…
Sakızı uluorta çiğniyorsanız diyecek bir şey yok. Ancak
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yutulan sakızın çok az bir kısmı sindirilebilmekte. Yedi
yıl süre ile bağırsaklarda yerleşip kalmış sakızların sorunu ise bir başka tabi. İnsan yapısı sakız bu kadar etki
ederken kalp kıran sözleri sakız yapan ve her yerde
dedikodu halinde söyleyen kişilerin zararı ne kadar
acaba? Kime ne zaman ve kime ne kadar?
***
Değer Bilmeyenlere Nasıl Yaklaşılmalı?
Herkes her yerde konuşuyor. Konuşmak güzel bir
şey. Ancak nerede nasıl konuşulacağını bilmek lazım.
Konuşmamaktansa konuşmak her zaman daha güzel.
Ama ne kadar, ne zaman ve nerede? İşte güzel bir
hikâye:
Usta bir ressamın öğrencisi eğitimini tamamlamıştır.
Büyük usta, öğrencisini uğurlarken Çırağına “Yaptığın
son resmi, şehrin en kalabalık meydanına koyar mısın?”
demiş. “Resmin yanına bir de kırmızı kalem bırak. İnsanlara resmin beğenmedikleri yerlerine bir çarpı koymalarını rica eden bir yazı iliştirmeyi de unutma” diye
ilave etmiş.
Öğrenci, birkaç gün sonra resme bakmaya gitmiş.
Resmin çarpılar içinde olduğunu görmüş. Üzüntüyle
ustasının yanına dönmüş. Usta ressam üzülmeden yeniden resme devam etmesini tavsiye etmiş. Öğrenci resmi
yeniden yapmış. Usta yine resmi şehrin en kalabalık
meydanına bırakmasını istemiş. Fakat bu kez yanına bir
palet dolusu çeşitli renklerde boya ile birkaç fırça koymasını söylemiş. Yanına da insanlardan beğenmedikleri
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yerleri düzeltmesini rica eden bir yazı bırakmasını
önermiş. Öğrenci denileni yapmış. Birkaç gün sonra
bakmış ki, resmine hiç dokunulmamış. Sevinçle ustasına koşmuş. Usta ressam şöyle demiş:
“İlkinde, insanlara fırsat verildiğinde ne kadar acımasız bir eleştiri sağanağı ile karşılaşılabileceğini gördün. Hayatında resim yapmamış insanlar dahi gelip
senin resmini karaladı. İkincisinde onlardan müspet,
yapıcı, olumlu olmalarını istedin. Yapıcı olmak eğitim
gerektirir. Hiç kimse bilmediği bir konuyu düzeltmeye
cesaret edemedi.”
Emeğinin karşılığını, ne yaptığını bilmeyen insanlardan alamazsın.
Değer bilmeyenlere sakın emeğini sunma.
Asla bilmeyenle tartışma. Eğer tartışmak zorunda
olursan da nerede durman gerektiğini iyi bil. Değer
bilen de var bilmeyen de çevremizde. Bırakın değer
bilmeyenler bilmesin. Eninde sonunda her değer yerine
oturur. Zamanında olmasa bile bir gün gelip adına antika denilerek de olsa.
***
Mutfakta Yardımcım Var
Yemek yapmak zordur çoğu zaman. Aslında doyacak kadar yapılan yemek hiç zor değildir. Ancak çeşit
ve kalite arttırmak için zaman ve zemin gerek çoğu
zaman. Yemek yapan bir anne hem mutludur yedireceği
yemekten dolayı, hem de sıkıntılıdır çoğu zaman acaba
yaptığı yemek beğenilecek mi diye. Yıllarca yemek
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yapmak, hem de üç öğün yemek. Bazı püf noktaları
olmalı, bazı kolaylıklar. Günde üç defa yemek yapmak
yerine bazen bir defa veya iki günde bir yemek hazırlamak rahatlatır belki mutfaktan sorumlu olanları. Önerimiz buzdolabınızın derin donduruculu olması ve evde
bir mikrodalga fırın bulunması. İşte bazı ipuçları, belki
yararı olur sizlere:
Sabah kahvaltılarında evde kahvaltılık ne var ne yok
ise her gün sofraya koyarsanız eğer bir gün mutsuzluk
başlayacak aile fertlerinde. Siz, siz olun tüm kahvaltılık
çeşitlerini (evde var olanlar tabi ki) listeleyin. Sakın ha
tümünü her gün sofraya koymayın. Her gün farklı farklı
yiyecekler koyun ki hem gözler doysun, hem de mideler. Hem şükür olsun, hem de mutluluk.
Diğer yemeklerde ise derin donduruculu dolaba sokulabilecek yiyecek çeşitlerini (köfte, pilav, börek,
dolma, şinitzel, kızartma etler vs.) tespit edin. Onları
hazırladığınız günlerde bolca yapın ve o gün yenmeyenleri buzdolabı içinde derin dondurucuya saklayın.
Sonraki günlerde derin dondurucuda bulunan gıdalardan çıkartın ve mikrodalgada ısıtarak servis edin. Siz,
siz olun derin dondurucudan çıkardığınızı söylemeyin
(en azında gayret edin) veya göstermeyin. Sonra onu
yeni bir tabakta servis edin. Göreceksiniz ki yeni yapılmış bir yemek gibi ilgi görecek, mideler doyacak ve
siz de zamandan tasarruf edeceksiniz. Eğer yemek
yapmak istiyor ancak ne yapacağınıza karar veremiyorsanız bildiğiniz tüm yemekleri listeleyip bir kenara yapıştırın ve sıra sıra onları yapın. Yemekler, çorbalar,
zeytinyağlılar, tatlılar diye sınıflarsanız işleriniz daha
da kolaylaşacak gibi.
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Biraz da düşünelim:
Dilaltı bağım vardı, kestirdim bir ucundan. Dilim iki
gün şiş kaldı hem de dana dili gibi derler ya. Çorba
dışında bir şey yiyemedim bu arada. Ekmeği çok severdim. Kuş yemi gibi ekmeği küçültüp parmağımla yanak
arkasından iterek ve başımı yukarı aniden kaldırıp boğazıma ekmeğin geçmesini unutamam hiç. Ekmek ne
kadar da güzel bir şeymiş meğer. Taze de olsa kuru da
olsa...
Medyadan pek çoğumuz aşinadır görüntülerine. Afrika’da çamur karışımı bir parça kil parçasına biraz
şeker katıp dondurma veya çikolata şekli verip sonra
kurutup yalayarak hem tok kalmaya, hem de arzularını
köreltmeye çalışanları gördükten sonra...
Emekli bir hastam vardı. Emekli olur olmaz 5 katlı
bina yaptırmış. Çocuklarına birer daire vermiş ve evinde rahat rahat emekliliğini yaşamaya başlamış. Cildinde
“ben” nedeni ile müracaat ettiği dermatoloji servisinde
alınan biyopsi sonrası “melanom” denen bir kanser tipi
olduğu kendisine söylenince huzuru bir anda gitmiş
elden. Ne 5 katlı evini görmüş ve de çocuklarını gözü.
Emeklilik, biraz mutlu olayım derken arkadan cilt kanseri tanısı. Ne tadı kalmış ve tuzu. Derken başka bir
merkeze müracaat ve hastaların biyopsi camlarının karıştığı anlaşılır. Sanki dünyaya yeniden gelmiştir. Gelmiştir ama geldiğine sevinsin mi yoksa çektiklerine
üzülsün mü? İşte pamuk ipliği gibi bir çizgi.
Sağlıklı olduğumuz için, karnımız doyduğu için
mutlu olalım. Psikolojimiz iyi olursa strese bağlı hastalıklar (yüksek tansiyon, tansiyona bağlı göz, böbrek ve
damar hastalıkları, emboli atması, mide hastalıkları,
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sindirim sistemi hastalıkları, boşanmalar, kavgalar, intiharlar vs.) bizden uzak olacaktır uzun süre. Hep birlikte mutlu olmak için mücadele edelim az da olsa.
***
Zamana Uyalım Lütfen
Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için ulaşım
çok zordur. Ancak ücretli çalışan bir kişi iseniz işe zamanında gitmelisiniz. Sık sık gecikmeler ya iş sözleşmesini sonlandırır ya da huzuru. İş olmazsa aş olmaz.
Aş olmazsa aile yerinde pek durmaz. Lütfen zamana
hep uyalım. Her şeyi zamanında yapalım. Evden kaçta
çıkılması gerekiyorsa o saatte çıkalım. İş veya okulda
olmamız gereken saatte olalım. Elbise giyilmesini,
makyajınızı ve diğer ihtiyaçlarınızı ona göre planlayın.
Sık sık zamana uymuyorsanız eğer ne eşinizde huzur
kalır ne işinizde.
***
Güler Yüzlü Olmak
Güler yüzlü olmak gerek. Güler yüz çoğu zaman kazandıran bir özelliktir. Çoğu zaman kişinin iç dünyasını
yansıtan bir ayna. Gülümsemek bazen iş kazandırır,
bazen eş, bazen arkadaş kazandırır, bazen de takdir.
Gülümsemek için 20 tane yüz kası çalışırken, surat asmak için 40’tan fazla yüz kasına ihtiyaç vardır. Hangisi
daha az enerjik veya faydalı. Varın siz karar verin.
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***
Yanlış Anlaşılan Bazı Sözler
Denize düşen yılana sarılır. (Denizde yılandan başka
sarılacak o kadar canlı varken niye acaba yılan ve yalan?)
Kızını dövmeyen dizini döver. (Aslı herhalde kızını
sevmeyen -ona gerektiği gibi davranmayan, terbiye
vermeyen- gelecekte dizini döver olacak gibi…)
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MUTLULUĞU ARARKEN
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Bir Kadının Yılları ve Özellikleri
Her kadın güzeldir, ama bazen güzellik soyut olabilir. Her yaşın farklı özelliği vardır. İlk 15 yaş için bebeklik, çocukluk dönemi. 15-30 yaş arası bir ayrı güzellik var, bakarsan eğer güzel gözle. 30-45 arası da güzel
ama önceki gibi değil. Hafif kırışıklıklar başlar yüzde,
sarkmalar ise bedende. 45-60 arası yaşlanma dönemine
doğru adım atılmakta. 60 yaş sonrası yaşadığın kadar
şükret haline. Kimi 70, kimi 80, kimi ise 100 ve nazar
değmesin sonrası.
Aynaya bakarsan eğer, aslında bakmayı becerebilirsen genç misin, yaşlı mısın anlarsın, kimi bedensel,
kimi ruhsal yaşlılığını. Kimse yaşlı olmayı istemez ve
beğenmez de. Ancak gençlik de bizim, yaşlılık da bizim
için değil mi? Bazı yaşta sevildiğin için sevinirsin, bazı
yaşta sevdiğin için sevinirsin. Bazı yaşta çocuksun diye
severler, bazı yaşta çocuğum var diye sevinirsin.
Önemli olan yaşamak, sağlıklı yaşamak değil mi?
Beden güzelliği mi? Ruh güzelliği mi yoksa her ikisi
mi? Nice neneler vardır pamuk gibi, hem içi güzel hem
de dışı güzel.
***
Boşanmak
Boşanmak istiyorum veya seni boşayacağım kelimesi o kadar sevimsiz ve duyulduğunda insanı beyninden
vuran bir kelime ki... Boşanmak için o kadar çok neden
varken, bir o kadar da hatta daha fazla boşanmamak
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için neden var gerçekten. Eğer bir erkek eşini boşamak
istiyorsa mantıklı bir neden bulmak gerek herhalde.
Gençliğini, gonca gül devrini erkeği yani sevdiği eşi
ile geçiren bir kız için biraz yaşlanınca, biraz çirkinleşince eşinden böyle bir tokat yemesi herhalde ölüm gibi
bir şey. Sen gül, gonca gel, eşine yıllarca nefis yemekler yap, çocuk doğur, eve bağlı kalmaktan efor kapasiteni azalt ve biraz kilo aldın diye başına gelmeyen kalmasın.
Hâlbuki yemekler senin içindi, birlikte yemek içindi,
çocuk sana idi. Sonra başka güzeller gördün ve kaydın
başka yerlere. Kaydınsa eğer kaygan zemindesin sen
unutma. Yine kayarsın, kayarsın da kafa yerinde kalır
mı, kalmaz mı? Kafa bedende durmayınca hayat diye
bir şey kalır mı?
***
Dördüncü Kata Çıkan Bekâr Kızlar
Her bekârın bir evlenme arzusu vardır elbet. Kızların
gelinliği, damadın tıraşı ve takım elbisesi. Hepsi kutsaldır, dönüm noktasıdır onlar için. Ancak her dönemecin bir zamanı vardır. Erken de dönülmez, geç de dönülmez düz yolda. Viraja gelince uygun bir yerde dönmek lazım. Zamanında dönmemek ya yolu kaçırtır ya
da kaza yaptırır bazen. Zamanı gelince evlenmek lazım.
Ne erken ne geç. Kimine göre geç erken olur, kimine
göre ise erken biraz geç.
İşte size dört kat hikâyesi:
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Evlenmek isteyen tüm bekâr kızları içinde bekâr erkek dolu olan dört katlı binanın önünde toplamışlar.
Kızlara demişler ki “Bu binaya girin ve beğendiğiniz
bir kişi ile evlenin.” Kızlar hücum etmiş birinci kata.
Bulmak için en yakışıklı, en zengin erkeği kendine.
Bakmışlar ki birinci katta devlet memuru, orta halli
erkekler. Beğenmemiş hiçbiri, toplu halde ikinci kata
çıkmışlar. Bakmışlar ki bu kattaki erkekler yakışıklı,
yakışıklı olmasına rağmen ama kabalar biraz, biraz da
az zengin. Yine beğenmemiş hiçbiri. Ortak kararla
üçüncü kata çıkmışlar. Burada da zayıf, şişman, ya çok
kısa ya çok uzun erkekler. Yine beğenmemişler onları.
Demişler ki “Son kat kaldı şansımıza, hücum edelim
buraya ve en uygun olanı alalım muradımıza erelim.”
“Hücuuuumm” diye bir ses gelmiş, fırlamışlar son kata.
Niyetleri bu kattaki en iyi erkeği alıp beyaz atlı prenslerine ulaşabilmek. Hepsi çıkmış üst kata. O da ne, duvarda bir yazı var, “Genç bayanlar çıkış sol kapıdan.”
Hepsi hüsrana uğramış, eli boş çıkmışlar binadan, kalmışlar yine yalnız başına. Siz siz olun, eğer evlenme
düşünceniz varsa eninde sonunda, dördüncü kata kalmayın, ilk üç katta beyaz atlı prensle nikâhlanın.
***
Eşinize Verdiğiniz Değer Ne Kadar?
İnsana değer vermek gerekir. Değerlenen her şey
daha da anlam kazanır ve ekmek, su ve hava olarak
döner insana. Tanımadığınıza da değer vermek lazım,
tanıdığına ise daha fazla.
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Eğer;
Kapıcınıza verdiğiniz özenden daha fazlasını eşinize
gösteriyorsanız,
Çocuğunuzun öğretmenine karşı verdiğiniz söz dinlemeden daha fazlasını eşinize gösteriyorsanız,
Komşunuza verdiğiniz ilgiden daha fazlasını eşinize
gösteriyorsanız,
Pazarcınıza gösterdiğiniz güler yüzden daha fazlasını eşinize gösteriyorsanız,
Kendinize verdiğiniz değerden daha fazlasını eşinize
gösteriyorsanız,
Siz eşinizi çok seviyorsunuz ve mutlu olmaya adaysınız ve onu hak ediyorsunuz.
***
Eşiniz En Son Sizin Yüzünüzü Hatırlasın
Çalışmayan eşler için işte size altın bir fırsat. Eşiniz
evini düşününce en son gördüğü sizin güler yüzünüz
olsun ister misiniz? Eşinize sorsalar evin ile ilgili en
son ne hatırlıyorsun diye? Cevabı “eşimin güler yüzü”
demesini istiyorsanız, her sabah eşiniz evden çıkarken
onu siz uğurlayın ve güler yüzlü olun. Eşinizin evle en
son gördüğü şey siz olun. Eğer böyle yaparsanız akşam
eve gelinceye kadar belki de eşiniz defalarca hep sizi
hatırlayacak, aranızda sevgi ve saygı zirve yapacak.
Akşam eşiniz eve gelince eğer yine kapıda karşılayıp
güler yüz gösterirseniz, biraz da hal hatır sorarsanız
inanın mutlu bir yuvanız olacak.
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Bilim adamları bitkilerle deney yapmışlar. İki saksıya çiçek koyup birisi ile her gün konuşmuşlar ve güler
yüz göstermişler. Diğerinin ise yüzüne bile bakmamışlar. Günler sonra ne görsünler. Her gün konuşulan ve
iletişime geçilen çiçek serpilmiş ve daha da güzelleşmiş. Diğer çiçek ise büyüyememiş ve cılız kalmış. İşte
bir çiçek bile güler yüzden ve tatlı dilden anlıyor ise
kalbi istendiğinde tertemiz olan bir kişinin nasıl olacağını siz düşünün.
***
Evlenecek Kızlara Beş Öğüt
Hayat maalesef bazen sevilen, bazen de sevilmeyen
kurallardan ibarettir. Özgürlük güzel bir şey ancak herkes mutlak özgür olamaz. Düşünce dünyasında dünyayı, sonsuz evreni tek elinize alabilir, içinde cirit atabilirsiniz ama her alanda maalesef kurallar var. Kurallar
yaşanmış ve özümsenmiş de olabilir, belki de zorunluluktan kabul edilmiş de. Evlilik özgürlüğü bitirir diyen
de var, demeyen de. Eşin kocaya, kocanın da eşe mutlaka görevleri var. Eğer evlenmek isterseniz bazı kurallara uymak zorunda kalacağınız bir gerçek. Aslında
mutlu olmak için bahane çok, eğer isterse insan. Mutlu
olmak istemezse eğer bahane ne kadar da çok. Evlenin
demiyoruz, evlenmeyin ise asla. Eğer geç kaldım diye
hayıflanırsanız bir gün bilin ki geç kalmışsınız bu yolda. Bir arkadaşım 40’ından sonra evlendi zorla. Evlenirken de dedi ki; “Genç ve güzel kızları almış gitmişler bize kaldı bu pasta.”
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Siz, siz olun hayatta yapmanız gerekenleri zamanında yapmayı ihmal etmeyin. Yoksa ne sap kalır ne de
balta, ormanda kalakalırsınız o yaşta.
Evlenecek kızlara işte beş altın öğüt;
1. Kendinize şans dileyin. Şansa çok ihtiyacınız
olacak.
2. Bolca dua edin, yardıma çok gereksinim duyacaksınız.
3. Eşinizin mutlaka yapmasını istediği şeyleri mutlaka, ama mutlaka yapmaya çalışın. Akla uygun olduktan sonra neden olmasın ki. Örneğin; eşiniz tutturur,
“Ben her etli yemekten sonra yarım saat içinde çay içerim.” Bırakın ona yapın tavşan çayı kanı, tavşan gibi
bırakın otların üzerine yaylanmayı. Adam kafaya takmış bir kere onu içmeyi. Yaparsan mutlu olacaksın,
yapmazsan zarar. Yap ki en azından eşin rahat, sen rahat. Bırak adam içsin, uzansın rahat rahat.
4. Eşinizin mutlaka yapılmasını istemediği şeyleri
mutlaka ama mutlaka yapmamaya çalışın. Örneğin;
Eşiniz “Ben seni kıskanıyorum. Şu kişilere bana danışmadan gitmeyeceksin,” diyebilir. Bırak gitme ne olur.
Aslında kıskanılmak güzel bir şey. Hâlâ güzel ve çekici
olduğunuz ortada gibi. Eşinizin düşüncesi saçma belki
ama bırak biraz da onu mutlu et. Eğer tersini yaparsan
ne olur göreceksin sonunda. Belki de eşsiz kalacaksın,
onsuz onunla.
5. Eşlerin birbirlerine karşı görevleri vardır. Eş
olmanın görevleri yerine getirilirse genelde diyorum
ama genelde, ne göz uzakta kalır ne de yerde. Ne ulaşır
uygunsuz bir yere, ne de bulaşır. Bir şey daha söylemek
isterim. Kapı çalınca evin hanımı kapı deliğinden bakar
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kapıcıyı görür. Önce ne yapar biliyor musunuz? Önce
üstünü başını düzeltir, sonrada kapıyı açar ve nazik bir
dille ekmek, gazete ve atılacak işlerini tamamlar. Sonra
kapıyı kapar.
Eğer evin direği diye sayılan erkekler yani eşler kapıyı çaldığında yani işten geldiğinde kapıcıya verdiğiniz ihtimamdan (kılık kıyafet düzenlemesi yani bakımlı
olma, güler yüz, nazik dil, teşekkür etme, ayrılıncaya
kadar yüzüne kapıyı kapamama vs…) daha fazlasını
eşinize gösteriyorsanız tebrikler…
***
Hem Kel Hem Topal
Herkes kısmetini arar bulurmuş derler ya. Bazıları
kısmetini aramada gecikir ve son sıralara kalabilir. İşte
güzel bir örnek:
Hikâye o ki, genç ve güzel bir kız bir türlü kendine
beyaz atlı bir prens bulamamaktadır. Yıllar yılları kovalamış, yaş geçmeye başlamış ancak güzelliğinden hâlâ
bir şey kaybetmemiş durumdadır. Ancak karamsardır
çok, evde kalmaktan da korkmaktadır. En sonunda canına tak der ve evlenecek birini aramaya başlar. Ancak
bir türlü aday bulamaz. Sanki yer yarılmış ve tüm erkekler kaybolmuştur. Sonunda bir aday çıkar karşısına.
Ancak o da ne; hem kel, hem de topaldır bu aday. Ne
yapsın çaresiz kalır ve evlenir. Arkadaşları uzun süre
sitem ederler ona. “Sen genç ve güzel birisin, ne diye
gittin hem kel, hem de topal birisi ile evlendin?” diye.
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O da ne yapsın şöyle cevap verir, “Daha önce o da yoktu ya!”
Siz siz olun, kısmetinizin peşinden koşun, kısmeti
aramazsanız sona kalabilirsiniz. Hiç olmasa kel de olur,
topal da aslında değil mi? Mutluluk dış görünüşte olmaz çoğu zaman, hele hele içi güzel olmadıktan sonra
dışı güzel olsa ne olur, olmasa ne olur? Bazen kel göze
o kadar saçlı gözükür ki, saçları lüle lüle gelir insana,
bazen topal o kadar hızlı gider ki, motor takmışlar sanırsın…
***
Kadınlar ve İstekleri
Kadınların istekleri hiç bitmez derler. Her kadın
gönlüne göre bir hayat arkadaşı bulmak ister. Ancak,
yıllar geçtikçe erkekte aranan özellikler azalır. 70'inde
nefes alan bir eş yeter!
20’lik kriterler:
* Yakışıklı.
* Sempatik.
* Maddi durumu yerinde olacak.
* Beni ilgiyle dinleyecek.
* Gücü kuvveti yerinde olacak.
* İyi giyinmekten hoşlanacak.
* Her konuda zevk sahibi olacak.
* Sürpriz yapmayı sevecek.
* Romantik ve hayal gücü zengin olacak.
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30'unda ne ister?
* İyi görünümlü ve tercihen kafasında saçı olacak.
* Arabadan inerken kapıyı açacak, yemeğe gittiğinizde sandalyesini tutacak.
* Pahalı bir restorana götürecek kadar parası olacak.
* Konuşmaktan çok dinleyecek.
* Fıkra anlattığımda katıla katıla gülecek.
*Alışverişte paketlerimin hepsini zahmetsizce taşıyacak kadar güçlü olacak.
* Yaptığı yemekleri beğenecek.
* Doğum günü ve yıldönümlerini unutmayacak.
40'tan sonrası...
* Çok da çirkin değil... (Tamam kel olabilir!)
* Ben binmeden arabayı hareket ettirmeyecek.
* Fırsat oldukça akşam yemeğine götürecek.
* Beni dinlerken başını sallayacak.
* Anlattığım fıkraların can alıcı yerlerini hatırlayacak.
* Evdeki eşyaların yerini değiştirmeme yardım
edecek kadar güçlü olacak.
* Klozetin kapağını indirmeyi unutmayacak.
50'liklerin hayali:
*Burun ve kulağının içindeki kılları fazla uzun olmayacak.
* Topluluk içinde gaz çıkarmayacak.
* Para isteme alışkanlığı edinmemiş olacak.
* Ben bir şey anlatırken uyuya kalmayacak.
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* Ayağındaki iki çorap aynı renk olan ve temiz
giyinecek.
* TV karşısında akşam yemeğinden hoşlanacak.
60 yaş ve gerçekler:
* Küçük çocukları ürkütmeyecek.
* Banyonun nerede olduğunu hatırlayacak.
* Bakımı fazla masraflı olmayacak.
* Mümkün olduğu kadar gürültüsüz horlayacak.
* Neye güldüğünü birden unutmayacak.
* Yardım almadan ayağa kalkabilecek kadar gücü
kuvveti yerinde olacak.
* Takma dişlerini nereye koyduğunu unutmayacak.
***
Kadınlara Ne Verelim?
Kadınlar olmazsa olmaz varlıklar. Elinden vezir de
çıkar rezil de. Adı değişir sürekli. Bebek, çiçek, genç
kız, genç bayan, eş, anne, hanımefendi, büyük anne,
nene vs...
Böyle değişebilen ve her yerde her işe yarayabilen
kutsal bir varlık adeta. Ona ne verirseniz mutlaka karşılığını alırsınız. Yeter ki biraz ısrar edin.
Ona sevgi ve aşk verin, sizi aile yapar.
Ona bir ev verin, size yuva olarak geri döner.
Ona bir gülücük verin, size kalbini verir.
Ona sebze verin, size yemek verir.
Ona şarkı söyleyin, size konser verir.
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Ona bir verin, size en az aynısı ile karşılık verir.
Ona en az iki verin, onu çarpıp katlayarak size geri
verir.
Fakat onu asla küçümsemeyin, asla çamur atmayın.
Yoksa sizi bataklığa çevirir.
***
Kadınlardan Ricamız
* Alışveriş yapmak zevkli değildir ve asla da olmayacaktır.
* Beni seviyor musun, diye sormayın. Emin olun
ki sevmesek yanınızda bir saniye bile durmayız.
* Bir yere gittiğimizde, hangi kıyafeti giyerseniz
giyin, size çok yakışıyor, yemin ederiz. O yüzden bir
daha sormayın.
* Biz erkekler basitizdir. Mesela sizden ekmeği
getirmenizi istiyorsak, aslında ekmeği getirmenizi istiyoruzdur. Bundan ekmek masada değil diye bir iğneleme yaptığımız sonucunu çıkarmayın.
* Eğer şişmanladığınızı düşünüyorsanız büyük ihtimalle şişmanlamışsınızdır zaten. Bize sormayın.
* Erkeklerin çoğunun en fazla 3 çift ayakkabısı
vardır. Biz basitizdir. O yüzden 30 çift ayakkabınızdan
hangisinin kıyafetinize uyacağını sormayın.
* Temiz bir evden önce güzel en azından bakımlı
görünen bir kadınla bir evi paylaşmak daha anlamlıdır.
* Size “Neyiniz var?” diye sorduğumuzda, “Hiç
bir şeyim yok” derseniz size inanırız, bizim için olay
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bitmiştir. O yüzden bir şeyiniz varsa doğrudan söyleyin
sonra bizi anlayışsız durumuna düşürmeyin.
***
Kıskanç Olmak
Kıskançlık hem iyi hem de kötü bir şey, yerine göre
tabii. Mükemmel olamayabiliriz veya her şeye sahip
olamayabiliriz. Çevremize baksak bizden sağlıklısını,
güzelini, zenginini, iyisini hep görebiliriz. Görmek de
lazım aslında. Onların bize, bizim de onlara faydası
çoktur eğer dikkat edersek. Kıskanmamak lazım, onun
yerine daha iyiye, daha güzele ulaşmak için imrenmek
gerek. İmrenme kişiyi daha iyiye ve güzele götürür,
kıskanmak ise bazen kötüye ve çirkine. İşte bir hikâye:
Bir sarmaşık ve bir ağaç varmış yan yana duran birbirine sarılmış, bir de güneş. Ağaç güneşi severmiş,
güneş de ağacı. Sarmaşık kıskanırmış bunları, hep ağaç
bana baksın istermiş. Her gün ağacı biraz daha çok sıkarmış ona baksın diye. Ama ağaç bakmazmış, güneşi
izlemeyi daha çok istermiş hep. Sarmaşık ağacı sıktıkça
sıkmış, boğdukça boğmuş, ağaç nefes alamaz hale gelmiş sonunda. En sonunda bir gün uyandığında ağacın
onu yerden seyrettiğini görmüş. Önce sevinmiş ama
sonra üzülmüş. Sarmaşık sarılacak birini bulamamış, o
da yerlere uzanmış. Kıskançlık ağacı da kendisini de öldürmüş sonunda. Bir güneş kalmış acılı yüreğiyle yukarıdan bakan sadece. Bir kıskançlık iki cana mal olmuş
istemeden. Aslında istenmiş ama sonun bu olacağı bilinmeden. Ne sarmaşık hayatta, ne de ağaç artık…
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İşte hayat böyledir. Kıskandığımız o kadar çok şey
vardır ki, aslında biz onlar sayesinde ayaktayız. Bunu
bilemeyiz çoğu zaman. Hep “Ben, ben..!” deriz. Ben
dedikçe de hem kendimizi tüketiriz, hem de çevremizdekileri.
***
Özlem’e ve Özleme Dikkat
Her insan hayatında değişiklik ister. Monotonluk sıkıcı bir şey gibi gelir insana. Ancak bazı şeyler vardır
ki değişmeli, bazı şeyler de değişmemeli. Her değişen
iyi olarak yorumlanamaz. Bazen eşler birbirine kırıcı
olmaya başlar. Kolay değil, iki farklı özelliğe sahip kişi
gelmiş bir araya ve yuva kurmuş. Gül yaprağı ve diken
bir araya gelmiş ve adına gül denen bir çiçek olmuş.
Dikeni atsan adı gül olmaz, gül yaprağını atsan adı sadece diken olur. Yani gül de diken de bir arada olmak
zorunda. Ortak yaşam için birbirine tahammül şart.
Tahammül olmazsa aile olmaz, çocuk doğmaz, toplum
gerçekleşmez.
Bazen eşler birbirine kırılır ve biraz ayrılık isterler.
Adına da özlem olsun biraz derler. Ayrılık bazen kısa
olur, bazen de uzun. Araya özlem girsin diye ara verirseniz ortak yaşamınıza bir de bakarsınız özlem yerine
Özlem girer, Ayten girer, Leyla girer. Aman ha özleme
ve Özlem’ e dikkat! Arada bir kesme işareti var, bir de
baş harflerinin biri küçük biri büyük, anlayana!
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SOSYAL BİR GEREKLİLİK:
YARDIMLAŞMA
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Askıda Ekmek
Ekmek askıya çıkmış, çorba askıda, yemek askıda.
Hatta kahve bile askıda. Ne kadar da güzel askıda duran
sahibini arayan istek... Askı seslenir adeta “Var mı beni
isteyen, hemen onun olayım?” diye. Göz kırpar yoldan
geçenlere, yokluktan kendinden geçenlere. Yoldan geçenler, açlıktan yüreği bitenler, soğuk havada sıcak bir
tas çorba veya kahve ile içi ısınanlar herhalde çok mutlu olsa gerek. Bazı hastaları vardır askıların. Askı görünce hemen ona bir şeyler tutuştururlar. Kimi bir TL,
kimi on TL. Alan da veren de bilmez birbirlerini. Ama
her ikisi de mutludur aslında. Alan el veren eli bilmez,
ancak alanın eli oldukça sıcak, verene ise kucak kucak.
Atalarımız demiyor mu zaten “Alan el veren eli görmesin” veya “Sağ elin verdiğini sol el görmemeli” diye.
İşte askının hikâyesi budur. Askıya destek vermek lazım. Askı aşka, aşk ise mutluluğa yönelmektir. Toplumun yarası bir ölçüde böyle hafifleyebilir.
Dünyanın birçok ülkesinde “askıda…” bulunmakta.
İşte bir örnek daha iyi anlamak için:
“Askıda kahve” bir İtalyan âdeti. Napoli’nin bir kenar mahallesinde, bir kahveydi. Olayın şahitlerinin yolu
o gün, o mahallenin o kahvesine düşmüştü. Arkadaşlarıyla birlikte Espressolarını yudumluyordu. İçeri bir
müşteri girdi. Tezgâha yaklaşıp damalı beziyle bardakları kurulayan barmene: “Un caffe, un sospeso...” dedi.
İki kahve parası verdi, tek kahve içti ve çıkıp gitti.
Barmen, tezgâhın üzerindeki çengele, küçük bir kâğıt
parçası astı. Az sonra, iki müşteri girdi içeri. Onlar da,
"Due caffe, un sospeso!" dediler, üç kahve parası verdi-
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ler, iki kahve içip çıktılar. Barmen, askıya yine bir küçük kâğıt parçası astı. Bizimkiler bir şey anlamamıştı.
Birer espresso daha ısmarlayıp birer sigara daha yaktılar. Bir süre sonra kahveden içeri, yırtık pırtık ama yamalı ceketi ve yorgun pabuçlarıyla yoksulluğunu gizleyemeyen bir adam girdi. Tezgâha ilerledi, baktı ve
barmene “Un sospeso, per favore...” dedi. Barmen, bir
kahve hazırlayıp koydu önüne yoksul Napolilinin.
Adam, dumanı tüten mis kokulu Espressosunu içti ve
para ödemeden çıkıp gitti. Barmen ancak o gittikten
sonra, askıdaki küçük kâğıt parçalarından birini koparıp
aldı, çöpe attı.
İşte bunun gibi örnekler Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizin birçok şehrinde de uygulanmaktadır. Kimi kahve, kimi ekmek, kimi çorba, kimi
ise yemek…
Yardımlaşma sosyal bir gerekliliktir. Ne dersiniz,
askıda görünce bir de sizden askıya ilave yapalım mı?
Düşünenlere teşekkürler.
***
Bugün Fedakârlık Yapın, Başkaları için Yaşayın!
Neredeyse her gün kendimiz için yaşıyoruz değil
mi? Ancak doğada yalnız değiliz. Gerek canlı, gerek
cansız birçok şey var etrafımızda. Kendi kendinize karar verin. Bu gün ben daha çok etrafımdakiler için yaşayacağım diye. Belki içinizden “bana ne” sesleri geliyor ama bir gün, sadece bir gün fedakârlık yapın bakalım ne olacak.
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Evden çıkarken sizi uğurlayan veya sizi gitmenize
hazırlayan annenize, eşinize veya çocuğunuza biraz
daha güler yüzlü olun bugün. Ben her zaman güler yüzlüyüm demeyin sakın. Bu gün biraz daha fedakârlık
yapın. Evden çıkarken onları yanağından öpün, gülerek
evden çıkın ve akşama görüşmek üzere hoşça kalın
deyin. Okula veya işe gittiğinizde arkadaş çevrenize
biraz daha güleç davranın. Onlara biraz daha sıcak yaklaşın. Örneğin arkadaşınıza bugün daha güzelsin veya
saçların bugün daha güzel veya elbisenin rengi ne kadar
da güzel deyin. Onlara bir çay veya içecek ısmarlayın
veya elinizle alıp getirin en sevdiğiniz arkadaşa. Akşam
iş yerinizden ayrılırken biraz daha sıcak olun her zamankinden daha çok. Arkadaşınıza bugün çok çalıştın,
eve git biraz dinlen, yarın görüşmek üzere deyin. Akşam eve gelirken evdeki ufaklıklar için bir çikolata veya sakız, eş için bir çiçek veya pasta, en azından kek,
anne veya babanız varsa onların seveceği bir meyveyi
alıp gidin eve. Eve girerken büyük sevinçle girin her
zamankinden farklı. Görüşmeyeli nasılsınız bakalım
deyin biraz. Gözünüzün içi gülerek onlara biraz daha
derin bakın. Akşam yemeği hazırlanacaksa yemek hazırlamada yardımcı olun eşinize biraz. Evde çöp varsa
onun atılmasına yardımcı olun, yerde bir atık varsa onu
alın yerden biraz çekidüzen olsun etraf. Sonra bahçeniz
varsa inin bahçeye. Eğer varsa bir kedi, köpek en azından bir dilim ekmek götürün onlara. Göreceksiniz bacaklarınıza tırmanmak isteyecekler sizin. Biraz da çiçeklerle, bitkilerle uğraşın, sonra yukarı çıkın. Akşam
kahveniz veya çayınız gelirse eğer, ne kadar güzel

118

yapmışsın sen deyin size ikram edene. Ellerin dert
görmesin deyin ve biraz gülümseyin.
Sonra biraz düşünün ben bugün ne yaptım ve neler
kazandım diye. Her zamankinden farklı aslında çok bir
şey yapmadınız belki ama biraz daha şeklen farklı şeyler yaptınız bugün. Bir kişiydin, kaç kişi ile muhabbetin
oldu bugün senin. Sabah evden seni uğurlayanı, işyeri
veya okulundaki arkadaşlarını, bahçendeki kedini veya
köpeğini, yerdeki çiçeği, böceği ve evde akşam sana
hizmet eden eşini, ananı, babanı, çocuğunu biraz daha
mutlu ettin değil mi? Belki de onları mutluluktan uçurdun. İş yerine, evine biraz daha huzur geldi bugün. Ara
sıra günlük fedakârlık yapmaya ne dersiniz?
***
Dost Dediğin
Atalarımız der ki “İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur”. İşte dost aynadır. Olanı gösterir, olmayanı göstermez insana. İnsanın her an yanında hissettiği
iyi bir dostu olmalı, “iyi günde kötü günde, hastalıkta
ve sağlıkta ” hep dost kalmak üzere. İşte böyledir dostluk. Dostuna sır verirsin, sır onda kalır, dostuna dert
söylersin, dert onda çözülür. Vardır değil mi, sizin de
böyle dostlarınız? Böyle bir dosta kim sahip olmak istemez değil mi?
Dostun kolları, dünyanın neresinde olursanız olunuz,
sizi kucaklayacak kadar uzundur. Gerçek dost, iyi günlerimize davetimizle, kötü günlerimize ise davetsiz hemen gelendir. Dost, yürek acılarınızı, açıklamasanız da
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hisseden ve şefkatiyle giderendir. Dost, dostu utanmasın diye, onun günahlarını, kusurlarını, hep örtendir,
onun bu yollara düşmesine engeldir. Dost, dostluğunu
satmayandır. Dostluğun karşılığını dostluk olarak bile
beklemeyendir. Dost, yıldız gibidir, bazen görünmez
senin baktığın gökyüzünde, gözükmez ama sana gündüz olduğundandır. Yoksa hep oradadır. Dost, dostunda
yok olandır. Dostuyla özdeşleşen ve hep onun gözüyle
gören, kulağıyla duyan ve daha da önemlisi, kalbiyle
hissedendir. Öyle bir dostunuz olsun ki sizi yolda bırakmasın, siz onu yolda bıraksanız bile size alınmasın.
İşte gerçek bir dost hikâyesi:
Çok samimi iki dost ve arkadaşlardı. Fakat bir tanesi
çok kurnaz, atılgan ve hareketli, diğeri ise çok saf, dürüst ve sessizdi. Bir gün kurnaz olan arkadaş, diğer arkadaşın yanına giderek işlerinin bozulduğunu söyler ve
kendisinden para ister. Dostu onu hiç kırmaz ve elindeki bütün parayı arkadaşına düşünmeden verir. Arkadaşı
bu parayla işlerini düzeltir. Bir süre sonra kurnaz olan
yine arkadaşının yanına gider ve arkadaşının çok sevdiği kız arkadaşını beğendiğini ve kendisine vermesini
ister. Arkadaşı çok şaşırır, ne diyeceğini bilemez. Fakat
arkadaşına hayır da diyemez, verir ona. Zaman içinde
saf olanın işleri bozulur ve birden arkadaşı aklına gelir.
Arkadaşının iş yerine gider ve kendisine çalışması için
iş vermesini ister. Arkadaşı ona iş vermez. Bizimki
pişmanlık ve üzüntü içinde geri döner ama yine de arkadaşına kızmaz. Bir gün sokakta dolaşırken yanına
hasta ve yaşlı bir adam yaklaşır, fakir olduğu için ilaç
alamadığını söyler. Bizimki yaşlı adama acır, istediği
ilaçları alır ve adama verir. Kısa bir süre sonra yaşlı
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adamın öldüğünü duyar, adam çok zengindir ve bütün
mirasını kendisine bırakmıştır.
Saf adam artık zengindir. Biraz da sevdiği dostuna
olan kırgınlığı ile dostunun iş yerinin karşısında bir ev
alır ve oraya yerleşir. Bir gün evinin kapısını dilenci bir
kadın çalar. Yaşlı kadın çok aç olduğunu, kendisine
yemek vermesini ister. Bizim saf hiç düşünmeden kadını içeri alır karnını doyurur, kimsesi olmadığını öğrendiği kadına; kendisinin de yalnız olduğunu söyler ve bu
evde birlikte yaşayalım, sen evin işlerini ve yemekleri
yaparsın der, yaşlı kadın hemen kabul eder. Bir süre
sonra yaşlı kadın bizimkine, kendine uygun bir kız bulup evlenmesini söyler, Bizimki böyle bir kızı nasıl
bulacağını ve kendisinin böyle birini bulup bulamayacağını sorar. Yaşlı kadın ona uygun bir kız tanıdığını ve
kendisiyle görüştürebileceğini söyler. Görüşmeler sonucunda evlenmeye karar verilir ve düğün davetiyeleri
hazırlanır. Ancak kendisi kırgın olduğu halde çok samimi dostunu yine de unutamamıştır. Ona da davetiye
gönderir. Düğün günü gelir çatar. Saf adam düğün salonunda bir şeyler söylemek isteğiyle mikrofonu alır ve
başlar yaşadıklarını anlatmaya: Yukarıda anlatılan olayı
bütün detayı ile bir çırpıda der. Kendisine yapılan bu
davranışlara çok üzüldüğünü ancak yine de ona kızmadığını çünkü onun dostu olduğunu anlatır. Bu konuşma
üzerine kurnaz olan arkadaşı daha fazla dayanamaz
mikrofonu eline alır ve başlar konuşmaya… Benim de
bir zamanlar çok sevdiğim bir dostum vardı. İşlerim
bozulduğunda kendisinden para istedim, bütün parasını
bana verdi, sonra ondan sevdiği kız arkadaşını istedim,
üzülerek onu da verdi. Kız arkadaşını istememin nedeni
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o kadının arkadaşıma layık olmamasıydı. Kendisi çok
saf olduğu için arkadaşımı o kadından bu şekilde kurtardım. İşleri bozulduğunda gelip benden iş istedi, arkadaşımı kendi emrimde çalıştıramazdım, o yüzden iş
vermedim. Günün birinde karşılaştığı yaşlı adam benim
babamdı. Babam ölmek üzereydi, onu arkadaşımın yanına ben gönderdim ve mirasını ona ben bıraktırdım.
Evine gelen dilenci kadın benim annemdi, ona bakıp iyi
yaşamasını sağlamak için gönderdim. Şu anda evlenmekte olduğu kişi de benim kız kardeşimdir. Onu arkadaşımla evlenmesine ben ikna ettim. Her şey senin
içindi… Böyle bir dosta sahip olmak dünyalara değer
herhalde.
***
Zorda Kalana Yardım
Yardım güzel bir şey. Darda kalana, aç olana, yolda
kalana el uzatmak çok güzel. Bazen bir ekmek, bazen
bir yemek, bazen bir otobüs bileti parası uçurur adeta
insanı. Yolda kalanın sevdiğine ulaşması ne kadar da
güzel bir şey. Ne kadar da zengin olsanız bazen cebinizde bir kuruş olmayabilir. Yanınıza almamış olabilirsiniz. İşte o yoklukta azıcık bir varlık için dünyalar değişilmez herhalde. Bazen dilenirler insanlar, hem de
pek gerekmediği halde. Eğer gerçekten yardıma ihtiyacı
olduğunu anladığınız birini bulursanız yardım etmek
gerek. Bazı Avrupa ülkelerinde psikiyatristler hastalarına “Mutlu olmak için ihtiyacı olanlara yardım edin”
dediğini duymaktayız. Yardım etmek yani vermek as-
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lında bir terapi imiş bazı hastalar için. Ruhsal hastalığı
olanlar için bile vermek bir terapi ise sağlamlar için
herhalde uçuran bir araç olmalı.
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BİRAZ DA SAĞLIK
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Aile Hekimliği ve Atalarımız
Dünyada aile hekimine olan gereksinim ilk kez 1923
yılında Francis Peabody tarafından gündeme getirilmiştir. Francis Peabody, tıp bilimlerinde oluşan aşırı uzmanlaşma sonucu hastaların ortada kaldığını ve kapsamlı ve kişisel sağlık hizmeti veren bir uzmanlık dalının gerekliliği düşüncesini ortaya atmıştır. Kapsamlı ve
kişisel hizmet verebilecek aile hekimliğinin gelişmesi
ve yaygınlaşması ise ancak 1950’lerde başlamıştır. Oysa atalarımızın yaptığı bir sağlık hizmetinden bahsedecek olursak; Fatih Sultan Mehmet’in vasiyetinden bir
bölüm;
“Ben ki İstanbul fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde kain ve
malumu'l-hudud olan 136 bap dükkanımı aşağıdaki
şartlar muvacehesinde vakfı sahih eylerim.
Şöyle ki, bu gayr-ı menkulatımdan elde olunacak
nemalarla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin
eyledim... Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı
tayin ve nasbeyledim. Bunlar ki ayın belli günlerinde
İstanbul’a çıkalar, bila istisna her kapıyı vuralar ve o
evde hasta olup olmadığını soralar; var ise şifası şifayap
olalar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darülaceze’ye kaldıralar, orada salah bulduralar.
Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehit ve şühedanın kavimleri ve Medine-i İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye veya
almaya bizatihi kendileri gelemeyenlerin yemekleri
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güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı
kaplar içerisinde evlerine götürüle...”
Pardon, nerden nereye gelmiştik…
***
Kürtaj Olan Bebeğin Sözleri
2 Ekim:
Bugün var oldum. İşte bakın buradayım, varım,
müthiş bir duygu bu. Var olduğumu henüz annem de
babam da bilmiyor. Bir elma çekirdeğinden bile küçüğüm, ama ne de olsa, ben benim, varım ya! Bu bana
yetiyor, henüz bedenim belli belirsiz, yüzüm yok ama
olsun, varlığımı ve benliğimi hissedebiliyorum, aramızda kalsın bir kız olacağım, sarışın, mavi gözlü ve
baharda çiçekleri seveceğim, demet demet çiçeklerden
buketler yapacağım, sonra onları sevdiklerime hediye
edeceğim.
21 Ekim:
Biraz büyüdüm galiba, kımıldamam mümkün değil,
annem henüz farkında değil ama onun kanıyla besleniyorum. Kalbini dolaşıp gelen sımsıcak kan bana geliyor, beni sevecek bir kalbin kıpırtılarını şimdiden hissediyorum. Annem benim, seni şimdiden sevmeye başladım ben. Bekle beni sana sürpriz yapacağım yakında.
22 Ekim:
Ağzım biçimlenmeye başladı, dudaklarımda onun
dokunuşunu hissediyorum. Bir yıl sonra bu elin dokunduğu yerde tebessümler açacak, güleceğim, dudağım-
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dan ve dilimden sözler dökülecek, herhalde önce "anne!" diyeceğim, anne duyuyor musun beni? Seninle
konuşacağım, sana güleceğim.
29 Ekim:
Ben bugün pek mutluyum, içimde tatlı bir kıpırtı
başladı, buna kalp diyorlarmış, artık bir kalbim var,
kalbim atmaya başladı, hayatım boyunca böyle atıp
duracak, en çok da seni sevecek anneciğim.
5 Kasım:
Her gün biraz daha büyüyorum, kollarım ve bacaklarım da biçimlenmeye başladı. Hele bir büyüsün kollarım bak nasıl kucaklayacağım seni anneciğim, şu ayaklarım da tamamlansın da, beraber çiçekli bahçemizde
yürürüz değil mi anneciğim, birlikte parklara gider,
salıncaklara bineriz.
15 Kasım:
Bunlar da ne! Aman Allah’ım parmaklarım da çıkmaya başladı, bunlarla senin için çiçek toplayacağım,
annemin elini tutacağım, kalem tutacağım, anneciğim,
orada mısın?
24 Kasım:
Oh, nihayet… Annem doktora gitti. Burada olduğumu öğrendi… Yaşasın! Doktor da beni gördü, annem
de. Hatta resmimi bile çektiler, çok sevinçlisin değil mi
anneciğim!
28 Kasım:
Artık babam da burada olduğumu biliyor, fakat henüz kız olduğumun farkında değiller, onlara sürpriz
yapacağım, dünyaya gelince hep babamın boynuna
sarılacağım.
13 Aralık:
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Bugün yüzüm tamamlandı, artık iki güzel gözüm, bir
küçük burnum, dudaklarım ve yanağım var, anneme mi
yoksa babama mı benziyorum? Çok merak ediyorum.
16 Aralık:
Artık çevreme bakabiliyorum, gözlerim var benim,
etrafım çok karanlık ama olsun, yine de mutluyum,
yaşıyorum ve varım, kısa bir süre sonra gün ışığını görebileceğim, renkli renkli çiçekleri annem için toplayacağım.
27 Aralık:
Kulaklarım daha iyi duyuyor artık, anneciğim, senin
kalbinin seslerini duyuyorum, benim kalbimin atışlarını
da sen duyabiliyor musun? Ben bazen hem senin hem
de babamın sesini duyuyorum. Bazen sanki iyi şeyler
konuşmuyor muşsunuz gibi bana geliyor, bir sorun mu
var yoksa anne?
28 Aralık:
Anne burada bir şeyler oluyor, doktor neden mutsuz
bakıyor böyle, sen acı çekiyor gibisin, kalp seslerin
değişti, sustun, benimle niye konuşmuyorsun anne?
Anneciğim yüzümde soğuk bir şey hissediyorum, yüzümü parçalıyorlar, anne bir şeyler yap, anne, kolumu
çekiyorlar anne, canım yanıyor anne, anne ayaklarımı
parçalıyor bu şey anne, beni sana bağlayan damarı kopardılar anne, anne kalbimi parçalıyorlar, ne oldu anneciğim? Anne, annem benim...
Bir ses duyulur bebeğin ruhu göklere yükselirken;
“Kürtajınız tamamlandı hanımefendi. Geçmiş olsun!”
***
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Mutluluk Yılları
Yaşa göre mutluluk nedenleri değişik değişiktir.
Kimi çocukluğundan, kimi ergenliğinden, kimi olgunluğundan, kimi yaşlılık döneminden mutlu olmakta. Bir
de dert var dert üstüne... Ya hastalık, ya sıkıntı, ya da
kalp kırgınlığı...
İlk on yaş;
Her şeyi yapan anne ve baba, hayattan ne anladığımız da çok anlaşılmaz bu çocukluk yaşında. Yer içer
eğleniriz daima.
On-yirmi yaş;
Okullar, ergenlik dönemi, akıp giden deli dolu bir
zaman.
Yirmi-otuz yaş;
Kişi sever birini, evlenir biraz cicim hayatı yaşar bir
süre. Çabucak akar yıllar anlamaz insan bu arada.
Otuz-kırk yaş;
Anne, babanın veya kayınvalide, kayınpederin hastalıkları başlar, biraz tedaviler, ameliyatlar ve hastane,
biraz da çocukların dertleri başlamıştır bu süreçte.
Kırk-elli yaş;
İlave olur hastalıklar yavaş yavaş. Artık hastalıklar
bizde de görülmeye başlamıştır. Biraz diyet, biraz ilaç
kullanımı. Çocukların üniversite, iş ve evlilik durumları. Biraz gerginlik, biraz tatlı mutluluklar.
Elli ve sonrası:
Hastaneye biraz daha sık gitmeler. Kimi kendi, kimi
sevdikleri için. Çocukların dertleri, onların çocuklarının
dertleri veya sorunları. Dikkatle baktığınızda bakış açınız tersten ise hayatınız boyunca mutlu olacağınız yıl
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toplamı sanki yirmi yıl gibi. Eğer düzden bakıp çevrenizle bütünleşirseniz, yaşamınızın sonuna kadar dolu
dolu, farklı tat ve mutluluklarla geçen bir koca ömür
gibi. Bazen pamuk dede, pamuk nene derler insana,
bazen melek gibi saf ve temiz kalpli hissedilir insan.
İşte hayat biraz da böyle… Bakış açınıza, inancınıza,
amacınıza göre hayatınızı gül bahçesine de döndürebilirsiniz, işkence odasına da. Şu kısacık hayatta uzun
uzun sıkıntı çekmeye ne gerek var. Ne gerek var haksızlığa, hırsızlığa, yolsuzluğa. Ne gerek var ah almaya,
ah demeye. Yapılan her şeyden mutlu olmayı bildikten
sonra her yaş mutlu geçer elbet, mutluluğu dileyip bulana…
***
Vücudumuzdaki Harika Olaylardan Bazıları
1. Dil izi: Eğer kimliğinizi saklamak isterseniz, dilinizi çıkarmayın. Parmak izine benzer şekilde, herkes
tek ve benzersiz bir dil izine sahip.
2. Döküntü: Evde tüy dökme derdinden şikâyetçi
olan sadece evcil hayvanınız değil. İnsanlar her saat
yaklaşık 600 bin deri partikülü döküyor. Bu her yıl yaklaşık 680 gram tutuyor, bu nedenle ortalama bir insan
70 yaşına kadar yaklaşık 48 kg deri dökmüş oluyor.
3. Kemik sayısı: Yetişkinlerde bir bebekten daha
az kemik bulunuyor. Doğduğumuzda 350 kemiğe sahip
oluyoruz, ancak gelişim süreci boyunca kemikler eriyip
birbiriyle kaynaşıyor ve yetişkin olduğumuzda yaklaşık
206 kemiğimiz kalıyor.
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4. Mide: Mide mukozasının dış tabakası ömrü çok
kısa olduğu için 3-4 günde bir defa yenilendiğini biliyor
muydunuz? Eğer yenilenmeseydi, midenizdeki yiyecekleri hazmetmek için kullanılan güçlü asitler, aynı
zamanda midenize de zarar verecekti.
5. Koku hatırlama: Burnumuz köpekler kadar hassas değil, ancak 50 bin farklı kokuyu hatırlayabilir.
6. Uzun bağırsaklar: İnce bağırsağın uzunluğu yetişkin bir insanın boyunun yaklaşık 4 katı uzunluğundadır. Eğer geriye doğru katlanmasaydı, 5-6 metrelik
uzunluğu karın boşluğuna sığmazdı.
7. Bakteri: Bu cilt için gereklidir. İnsan vücudunda cildin her santimetre karesinde yaklaşık 32 milyon
bakteri yaşıyor. Bunların büyük bir çoğunluğu zararsız.
8. Vücut kokusunun kaynağı: Koltuk altı gibi kokan ayakların kaynağı terdir. İnsanlar ayaklarından da
terler. Bir çift ayak 500 bin ter bezine sahiptir ve günde
yarım litre ter oluşturabiliyor.
9. Hapşırma hızı: Hapşırık havada saatte 161 km
hızla gidebiliyor. Bu nedenle hapşırınca burnunuz ve
ağzınızı kapatmamalısınız.
10. Kan aralığı: Eritrosit olarak bilinen kan hücreleri bikonkav (iki yanı çukur) diskler şeklindedir. Kan
uzun bir yolda seyahat eder. İnsan vücudunda yaklaşık
96 bin 560 km kan damarı bulunuyor. Çok çalışkan
olan kalp her gün damarların içine 7 bin 571 litre kan
pompalıyor.
11. Tükürük miktarı: Tükürüğünüzün içinde yüzmek istemeyebilirsiniz, fakat biriktirseydiniz bunu yapabilirdiniz. Çünkü bir ömür boyunca insan 25 bin litre
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tükürük üretiyor. Bu miktar 2 yüzme havuzunu doldurmaya yeter.
12. Horlama sesi: 60'lı yaşlarda, erkeklerin yüzde
60'ı ve kadınların yüzde 40'ı horluyor. Horlama ortalama 60 desibelken, horlama seviyesi bazı kişilerde 80
desibelin üzerine çıkabiliyor. 80 desibel seviyesindeki
ses havalı matkabın çıkardığı ses kadar yüksektir.
13. Saç rengi ve sayısı: Sarışınlar daha eğlenceli
olabilir ya da olmayabilir, ancak sarışınlar kesinlikle
daha fazla saça sahipler. Saç rengi saçımızın ne kadar
sık olduğunu belirlememize yardımcı oluyor. Buna
göre sarışınlar en üst sırada yer alıyor. Bir insanda ortalama 100 bin saç kılı bulunurken, sarışınlarda bu sayı
ortalama 146 bin. Siyah saçlı insanlar yaklaşık 110 bin
saç kılına sahip, kahverengi saçlı insanlarda ise 100 bin
saç kılı bulunuyor. Kızıl saçlı insanların ise saç kılı
daha az yaklaşık 86 bin kadar.
14. Tırnak gelişimi: Eğer el tırnaklarınızı ayak tırnaklarınızdan daha sık kesiyorsanız, bu doğaldır. İnsanlarda tırnaklar günde ortalama olarak 0,1 milimetre
uzar. (100 günde 1 cm) El tırnaklarının uzayıp tamamen yenilenmesi 4-6 ay, ayak tırnaklarının ise 12-18 ay
sürer. Tırnakların büyüme süresi kişiden kişiye, yaşa,
mevsime, özel bakıma ve kalıtsal özelliklere göre farklılık gösterir.
15. Baş ağırlığı: Bebekler doğduklarında başlarını
tutamazlar. İnsan başı doğduğunda vücudumuzun toplam uzunluğunun dörtte biri kadardır. Fakat yetişkin
olduğumuzda bu oran toplam uzunluğumuzun 8'de birine ulaşır.
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16. Uyku ihtiyacı: Eğer iyi bir gece uykusu için öldüğünüzü söylerseniz, tam anlamıyla bunu kastediyorsunuz. Haftalarca bir şey yemezseniz ölmezsiniz, fakat
11 günden sonra uykusuzluğa dayanamazsınız, sonsuza
kadar uyuyup kalırsınız.
***
Yanlış İlaç, Yanlış Tedavi
Her derdin çaresi vardır derler, doğru her derdin çaresi var ama bazen çare yanlış yerde aranıyor. Hastalığın çaresi ilaçtır, ancak ilaç doğru kullanılınca. Bazen
yapılan yanlışlıklar kötü sonla neticelenebilir. Çareyi
doğru yerde ve doğru kişide aramalıdır insan. Siz siz
olun midesi ağrıyan kişiye aspirin veya benzeri kuvvetli
ağrı kesici ilaç vermeyin. Midede ağrı var doğru, aspirin ağrı kesici o da doğru, ancak her ağrının çaresi ağrı
kesici ile değildir. Mide ağrısını gidermek için aspirin
veya kuvvetli ağrı kesici ilaç içip mide kanaması ile
ölenlerin sayıları azımsanmayacak kadardır. Mide ağrısında ağrı kesici verilmez genelde, verilse de doktor
vermeli bilesiniz. Bir de kalp ağrısı vardır ki ne siz sorun ben söyleyeyim. Ne geçer, ne de geçmez. İnsanı
günden güne eritir. Ne ilaçla çare ne ameliyatla. Kalp
ağrısını sevgi dolu bir kalp geçirir ancak.
Bir şehir efsanesini anlatmak istiyorum burada; “Sıcak su içmek.”
Hastalardan ve çevremdeki insanlardan bu durumu
sık olarak duymaktayız maalesef. Bir hasta böbrek taşı
düşürmek için sıcak su içmenin faydalı olduğunu söy-
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lemekte, diğeri ise “Kilo vermek için sıcak su içmek.”
Kaç derecelik su içerseniz için vücuda girdikten sonra
suyun sıcaklığı 37 derece oluyor. Sıcak su içince kanda
100 derecelik suyun dolaştığını mı zannediyor insanlar
acaba. Zayıflamak için sıcak su içenler, suyun yağları
erittiğini mi düşünüyor? İnsan vücudu tencere değil ki!
Düz mantıkla düşünürsek doğru, sıcak suyu tencereye
dökünce yağları eritmekte, insan vücudunda ise asla!
***
Yemek ve Ölüm
Açlıktan ölen insan sayısı parmaklarla gösterilebilir,
ancak tokluktan ölen insan sayısı ise milyonlarca. Yaşamak için mi yemeli, yoksa yemek için mi yaşamalı?
Kronik hastalıklar (diyabet, kanser, hipertansiyon, böbrek, kalp hastalığı vs.) başlamadan önce karar vermek
gerek galiba. Uzun yaşam profesörü yüz yıl yaşamak
isterken ellisinde, yaş otuz beş yolun yarısı diyen yazar
kırk altısında göçüyorsa yaşa da dikkat etmek lazım
söze de. Öze de dikkat etmek lazım el uzatılmaması
gereken közlere de.
***
Bitirirken…
Bitmek veya tükenmek kulağa iyi gelmiyor değil
mi? Ancak her başlangıcın bir de sonu var, bu bilinen
bir gerçek. Aslında her son bir başlangıcın işaretçisi
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derler. Sona ermek lazım ki başa dönülsün. Baş yine
sona yolcu, son yine başa. İşte böylesine dönen bir rota.
Dönmekten korkmamalı, yok olmaktan korkmalı insan.
Kitap içeriğinin yararlı olduğu düşüncesiyle…
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