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Seni  Durduran  Tüm  Engellere  
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Ben Geldim!

Merhaba hayat ben geldim!
Beni durduran tüm engellere meydan
okumaya geldim.
Zorluklarýn üstesinden gelmeye geldim.
Baþarmaya ve hak ettiklerimi almaya
geldim.
Güzel bir hayata, mutlu bir yaþama
geldim.
Geçmiþimin engellerine takýlmaya deðil,
yeni baþlangýçlara geldim.
Hatalarýmdan ders almaya, yeniden
denemeye geldim.
Bugünün, þimdinin þu saniyenin hakkýný
vermeye geldim.
Herkesin olmaz dediðine olur demeye
geldim.
Yolun üstündeki kayalarý kaldýrmaya
geldim.
Kumsaldaki deniz yýldýzlarýný suya atmaya
geldim. 
Yeni bir hayata merhaba demeye geldim.
Merhaba hayat, iþte ben geldim.

Þubat 2010 / Ýstanbul
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Ruhunu  Kendine  Arkadaþ  Yap!

Afrika'nýn balta ve aðaç kesme motorlarý

girmemiþ bölgelerinde kayýp bir þehrin

izini kovalayan arkeologlar kendilerine

yardýmcý olmalarý için yerlilerle anlaþýrlar.

Bir gün karþýlarýna bir þehre dair bir iz çý-

kar ve aceleyle kamp yaptýklarý yerden fýr-

larlar. Eþyalarý taþýyan yerliler ise anlamsýz

bir biçimde yerlerinde beklemektedirler. 

Geri dönen arkeologlar yerlilere aceleleri

olduðunu, çabuk hareket etmeleri gerek-

tiðini söylerler. Yerliler cevap vermez ve

sessizce beklemektedirler. Arkeologlar

telaþ içinde kalmýþken niçin bekledikleri-

ni sorarlar. Yerlilerden biri cevap verir:
"Ruhlarýmýz  geride  kaldý."

Yaþamýn sonu gelmeyen telaþý içinde be-
denlerimiz oradan oraya sürüklenirken,
ruhumuzu nerede býraktýðýmýz aklýmýza
geliyor mu hiç? 
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Belki sabahýn erken saatlerinde okuduðu-
muz bir dizede, belki kokladýðýmýz yeni
açmýþ bir çiçekte, belki de yoldan geçer-
ken bakýþlarý bakýþlarýmýzla çarpýþan bir
sokak çocuðunda… 
Oracýða ödünç býrakýyoruz ruhumuzu ve
ardýndan teslim oluyoruz renksiz, ýssýz bir
kalabalýða… Ýþi bitirme, daha fazla parayý
cebe indirme derdiyle bu kez ne bir çiçe-
ðe kayýyor gözlerimiz, ne de avuç açan bir
sokak çocuðuna… 
Belki de hikayedeki yerlilerin bilgeliðiyle,
ruhumuz olmadan tek bir adým bile at-
mamak, ona varmak için geri yürümeyi
bile göze almak gerek. 
Varsýn hýzla yanýnýzdan geçsin yoldaþlarý-
nýz; kazanacaklarý, geride býraktýklarý ruh-
larýndan deðerli olmayacaktýr, buna emin
olun!
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"Allah'ýn bir lütfu ve baðýþlamasý 

olmadan insanýn bir iþi baþarmasý 

imkânsýzdýr."  

Beydeba
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Gönlünden  Geçeni  Gör!  

Hapishanede günlerini sayan iki mahpus
birlikte duvara bir delik delerler. Deliði
sadece baþlarýnýn sýðacaðý kadar geniþlet-
tiklerinde, hadi dýþarý bir bakalým, derler. 
Önce biri baþýný delikten dýþarý uzatýr ve
ekþimiþ bir yüz ifadesiyle, "Çok kötü aða-
beyciðim, çok kötü!" der. "Her taraf ça-
mur, sis… Göz gözü görmüyor." Diðeri
þaþýrýr ve baþýný dýþarý uzatýr. Bakar, ba-
kar… Ve hayran bir yüz ifadesiyle; "Muh-
teþem!" der. "Muhteþem  bir  gökyüzü,
aðaçlar,  bulutlar,  kuþlar  çiçekler  var…"  

Hayatta nereye bakarsanýz onu görürsü-
nüz. Gözlerinizi çevireceðiniz yer de kal-
binizin rotasýnýn nereye yöneldiðine bað-
lýdýr. Dümeninizi kontrole alarak, umu-
dunuzu kuþanarak, hayallerinizi de peþi-
nize takýp denizlere açýlmak için önce si-
zi engelleyen tüm halatlarý çözmelisiniz. 
Yüreðimiz bakýp da göremediðiniz, görüp
de el erdiremediðiniz tüm düðümlere kü-
çük dokunuþlar yapar. 



Onlarý anýnda çözemez belki ama alterna-
tif çözüm yollarý sunarak en doðrusuna
karar vermeniz için yol gösterir. Hazýr ce-
vaplar vermek yerine, unuttuðumuz soru-
larý hatýrlatýr. 
En önemlisi, pýrýl pýrýl bir gökyüzü ve ça-
mur kaplý bir yeryüzünde gözlerinizi yük-
seklere çevirme cesaretini göstermemizi
ister.
Seçim sizin! 
Unutmayýn, gönlümüzden geçeni görür,
kalbimizin söylediðine inanýrýz. Sonunda,
gördüklerimiz ve inandýklarýmýz oluruz!
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"Güler yüz, tatlý dil ve sýr saklamak,

baþarýnýn temek prensiplerindendir." 

II. Abdülhamid
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Bir  Duayý  Hak  Et!

Baba-oðul, göl kenarýna gelince, oltayý gö-
le atýp eve döndüler. Bir saat sonra oltaya
balýk takýlýp takýlmadýðýný görmek için gö-
le gittikleri vakit, dört-beþ balýðýn takýldý-
ðýný gördüler. Çocuk, "Ben, balýklarýn ol-
taya takýlacaklarýný biliyordum." dedi. Ba-
basý sordu: "Nereden biliyordun?" "Dua
ettim de onun için!" dedi çocuk. 
Oltayý yeniden hazýrladýlar ve yemek için
otele gittiler. Yemekten sonra göle gittik-
leri vakit, yine birkaç balýðýn yakalandýðý-
ný gördüler. Çocuk "Böyle olacaðýný bili-
yordum." dedi. Babasý sordu: "Nereden
biliyordun?" Çocuk, "Dua ettim de onun
için!" dedi yine. 
Baba-oðul, oltayý tekrar göle attý ve eve
geri döndüler. Yatmadan önce, göle gidip
oltaya baktýklarý vakit, bu defa bir tek balý-
ðýn bile oltaya takýlmadýðýný gördüler. Ço-
cuk, "Ben oltaya balýk gelmeyeceðini bili-
yordum." dedi. Babasý sordu: "Nereden



biliyordun?" Çocuk, "Dua etmedim de
onun için!" dedi. 
Babasýnýn niye dua etmediðini sormasý
üzerine þu cevabý verdi: "Oltaya  yem  tak-
madýðýný  hatýrladým  da  onun  için."

Dua, istediðimize ulaþmak için kalbin,
zihnin ve sözlerin el ele vermesidir. 
Dileðimiz ister balýk tutmak olsun, ister
kariyer sahibi olmak, istemeyi bilirsek ya-
ný baþýmýza ulaþmayacak þey yoktur. 
Sadece istemek yeterli deðil elbette…
Oltaya yem takmak gerek balýk tutmak
için, yani bize düþenleri sýrasý ile yerine
getirmek… Bu, duayý hak etmek demek-
tir. Çünkü dua bir dileyiþten önce, hak
edilen bir kazanýmdýr…
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"Lüzumsuz þeylerin peþinden koþan,

lüzumlu þeyleri kaçýrýr." 

Hz. Ali
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Paylaþarak  Yola  Devam  Et!

Üç yaþýndaki kýzý ve ondan iki yaþ büyük

oðluyla birlikte uzun bir seyahate çýkmýþ-

tý. Yollarda çocuklara meyve, çikolata al-

mak için sýk sýk durur, her defasýnda al-

dýklarý þeyleri arka koltukta oturan ço-

cuklara uzatýrken, kimin eli uzansa; "Al,

bunu kardeþinle paylaþ!" derdi. Bir gün,

yolun ikiye ayrýldýðý bir yerde tereddüde

düþtü. Saðdaki yolu mu takip etmeleri ge-

rekiyor, soldaki yolu mu derken, eþiyle

arasýnda tartýþma çýktý. 

Direksiyonun baþýnda o oturduðu için ga-

za bastý ve kendi dediði istikamette yola

devam etti. Eþi onun bu hareketine çok

içerledi, suratýný astý ve baþýný yana çevi-

rip onunla hiç konuþmadý. Aralarýndaki

gerginliði anlamýþ olacak ki, küçük kýzlarý

arkadan uzanýp annesini öptü ve dedi ki:

"Al  anneciðim,  bunu  babamla  paylaþ!"



Yüreðindekini, cebindekini, hayalindeki-
ni, düþündekini paylaþmak… 
Hiçbir þeyin yoksa þayet, gelecek güne da-
ir umudunu bölüþmek...
Kainatýn düzenini ayakta tutan kavram
"paylaþmak" olsa gerek. 
Bir þekilde bizim avucumuza sunulanla-
rý baþka avuçlara pay etmek, soframýzý
donatan yiyeceklerden komþumuza da
bir hisse ayýrmak…
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"Adamýn, bir gün evine ulaþabilmesi

için, birçok konaklarý geride 

býrakýp gitmesi gerek." 

Hz. Mevlâna
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Kendini  Okumayý  Öðren!

Bir kavak aðacýnýn yanýnda bir kabak filizi
boy göstermiþti. Bahar boyunca bitki,
kavak aðacýna sarýlarak yükselmeye
baþladý. Yaðmurlarýn ve güneþin etkisi ile
büyümesini hýzla sürdüren kabak, kýsa
sürede kavak aðacý ile neredeyse ayný boya
geldi. Hýzla büyümesinden gururlanýrken,
bir gün dayanamayýp kavaða sordu: "Sen
kaç ayda bu duruma geldin aðaç?" "On
yýlda" dedi kavak. Kabak, çiçeklerini salla-
yarak güldü, "On yýlda mý? Ben neredeyse
iki ayda seninle ayný boya geldim…"
Kavak ise, kabaðýn bu sözlerine güldü ve
"Çok doðru" diye karþýlýk verdi sadece.
Günler günleri kovaladý ve sonbaharýn ilk
rüzgarlarý baþladýðýnda kabak önce üþüm-
eye baþladý, sonra yapraklarýný düþürm-
eye, soðuklar arttýkça da aþaðýya doðru
inmeye... Bu kez biraz da kuþkuyla sordu
kavaða: "Neler oluyor bana aðaç?" 
Kavak, sakin bir þekilde yanýtladý kabaðý:
"Telaþlanmaya gerek yok. Ölüyorsun."
Kabak hiçbir þey anlamadý, sordu



"Niçin?" diye. Kavak, yine sakin sakin
yanýtladý: "Çünkü  benim  on  yýlda
geldiðim  yere  sen  iki  ayda  gelmeye
çalýþtýn..."

Kabak gibi sabýrsýzca boy vermeye çalýþ-
mak yerine, kavak aðacýnýn telaþsýz ve
vakur duruþunu sergilemek, kýsa vadeye
deðil bir ömre endeksli bir geliþim için en
önemli þart olsa gerek. 
Uzun yollarý her bir adýmý hissederek
yürümek, yokuþlarý her soluk için þükred-
erek týrmanmak, kitaplarý her harfine
dokunarak okumak… 
Acele etmeden, saniyeleri saatlere feda
etmeden…
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"Tek bir baþarý vardýr: 

o da istediðimiz gibi bir hayat sürmek."

C. Morley
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Dinlediðini  Duy

Bir gün bir Kýzýlderili ve beyaz arkadaþý New
York þehrinin merkezinde yürüyordu. O sýrada
öðle tatili vaktiydi ve caddeler insanlarla doluydu.
Sürücüler kornalarýný çalýyor, taksi sürücüleri
müþteri bulmak için köþelerde baðrýþýyor, siren-
ler çalýyordu... Kýsacasý þehrin gürültüsü insaný
saðýr edebilecek kadar fazlaydý. Birden Kýzýlderi-
li durdu ve "Bir cýrcýr böceðinin sesini duyuyo-
rum!" dedi. Arkadaþý "Ne? Çýldýrmýþ olmalýsýn.
Bu gürültüde cýrcýr böceðini duymanýn imkaný
yok!" diye karþý çýktý. "Eminim," diye ýsrar etti
Kýzýlderili, "bir cýrcýr böceði duydum."
Kýzýlderili bir müddet dikkatle dinledi ve cadde-
nin karþý tarafýna geçip büyükçe bir çimento fab-
rikasýna doðru yürüdü. Fabrikanýn bahçesinde
öbek öbek birkaç çalýlýk vardý. Çalýlýklara baktý.
Gerçekten de dallarýn altýnda küçük bir cýrcýr
böceði duruyordu "Ýnanýlmaz! Sende insanüstü
kulaklar var galiba!" dedi adam. "Hayýr!" diye ce-
vapladý Kýzýlderili. "Benim kulaklarým seninkiler-
den farklý deðil. Bütün mesele, dinlediðin þeye
baðlý." "Bu mümkün deðil!" dedi arkadaþý. "Ben
bu  gürültüde  asla  bir  cýrcýr  böceðini  duyamam."
Elini cebine sokup birkaç madeni para çýkardý ve



onlarý yuvarlanacak þekilde kaldýrýmda yere attý.
Kulaklarýnda hâlâ kalabalýk caddelerin gürültüsü
yankýlanýrken, 8-10 metre mesafe içindeki bütün
kafalarýn dönüp kaldýrýmda çýnlayan paranýn ken-
dilerine ait olup olmadýðýna baktýðýný gördüler...

Yaþamýn içinde de þikayetlerimizi haksýz çýkaran
sesler saklý aslýnda. Kalabalýk cadde kenarýndaki
bir parkta çocuklarýn gülüþmeleri, iþin en yorucu
zamanýnda kulaðýnýza çalýnan, çocukluðunuzdan
kalan tatlý bir melodi ya da otobüs beklerken
ayakucumuzda o günkü azýðýný arayan serçenin
cývýltýsý… Yüreðimizi baþka gürültüler iþgal ettiy-
se, bu güzel seslere kulak vermek ne mümkün!
Ama onlar oradalar ve dinlediðini, dilediðini du-
yan kulaklarý bekliyorlar. Bugünden tezi yok, ne-
yi dinleyeceðinize siz karar verin ve yaþamýn gizli
seslerini kulak ardý etmeyin.
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"Büyük baþarýlarýn sahipleri, 

küçük iþleri titizlikle yapabilme sabrýný

gösterenlerdir." 

Schiller
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Kalbine  Bakým  Yaptýr!

Çok zengin ama cimri bir adam, bir bil-
genin yanýna gidip nasihat almak istedi.
Bilge onu pencereye götürüp sordu:
"Pencereye baktýðýnda ne görüyorsun?"
"Yoldan gelip geçen insanlar görüyorum.
Bir de yolun kenarýna oturmuþ, dilenen
fakir bir adam var." Bilge, baþka bir oda-
ya gidip elinde büyük bir aynayla döndü
ve sordu: "Peki, bu aynaya baktýðýnda ne
görüyorsun?" "Kendimi." "Yani artýk baþ-
kalarýný görmüyorsun! Farkýnda mýsýn,
pencere camý da ayna da ayný maddeden,
yani camdan yapýlmýþlar. Ama aynanýn
camýnýn üstüne incecik bir gümüþ taba-
kasý kaplandýðý için ona baktýðýnda ken-
dinden baþkasýný göremiyorsun. Ýþte in-
san kalbi de cam gibi þeffaftýr, baþkalarýný
görmemize engel deðil vesile olur. Onlara
merhamet besleriz o zaman. Ama ne za-
man ki altýn, gümüþ gibi dünya süsleriyle
kalbimizi kaplarsak, o zaman sadece ken-
dimizi görürüz. 



Kalbimizden de merhamet çekilip alýnýr.
Yapman gereken, kalbini temizlemek.
Altýnlarý ve gümüþleri cebinde taþýmak,
kalbinde deðil. O  zaman  bencillikten
kurtulup  baþkalarýna  merhamet  besle-
meye  baþlarsýn."

Kalbimizi ilk anki saflýk ve þeffaflýkta tut-
mak, onunla baþka kalplere yol almak…
Korunmaya muhtaçtýr kalp; iþgallere açýk,
oyalanmaya meyyal, ayartýlmaya hazýr…
Kalbi korumak, en güç sorumluluðudur
insanoðlunun. En küçük bir leke, farkýna
varýlmazsa kýsa sürede kalbi boydan boya
ele geçirir. Kalpteki önem vermediðimiz
bir iz, az sonra yüzlerce iz býrakýr peþinde.
Günden güne, anbean kararýr kalbin ay-
dýnlýk çehresi. O nedenle, kalbini sýk sýk
yoklamalýdýr insan. Kaygýlarýn, kinin, öfke-
nin, bencilliðin kalbe ektiði tohumlar filiz
vermeden sökülüp atýlmalýdýr oradan… 
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"Baþarý için farký siz oluþturabilirsiniz.

Bunun için baþlamanýz gereken ilk

nokta, kendinizsiniz." 

D. Tyson
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Ayak  Ýzlerine  Dikkat  Et!

Adamýn biri bir gece bir rüya görmüþ:
Upuzun bir kumsal boyunca yanýnda
Tanrý ile yürüyormuþ. Onlar yürürken
tam karþýlarýndaki gökyüzünden de bir
film þeridi gibi adamýn hayatýndan sahne-
ler geçiyormuþ. Kumsal adamýn hayat yo-
lu imiþ sanki... Adam kumda iki çift ayak
izi kaldýðýnda dikkat etmiþ; bir çifti ken-
disinin bir çifti tanrýnýn… Hayatýnýn son
sahnesinde gökyüzünden geçtikten sonra
adam kumdaki ayak izlerine boydan boya
bir daha bakmýþ ve birden bir þey dikkati-
ni çekmiþ. Hayat yolunun pek çok bölü-
münde kumda sadece bir çift ayak izi gö-
rülüyormuþ ve adam dehþet içinde fark
etmiþ ki, ayak izleri teke, hayatýnýn en kö-
tü, en acý anlarýnda iniyor. Bu keþfi onu
fena halde rahatsýz etmiþ ve Tanrý'ya sor-
maya karar vermiþ. "Tanrým... Eðer sana
inanýrsam, senin yolundan gidersem her
zaman yanýmda olacaðýný, her zaman yaný



baþýmda yürüyeceðini söylemiþtin. Oysa
hayat yoluma bakýyorum. En zorlu, en
kötü, en acýlý anlarýmda sadece bir çift
ayak izi görüyorum kumda. Hayatýn kolay
günlerinde yanýmda yürüyorsun da, sana
en muhtaç olduðum anlarda beni niye
terk ediyorsun?" Tanrý gülümseyerek ce-
vap vermiþ: "Ben seni çok sevdim ve hiç
terk etmedim. Hayat yolundaki o zorlu
sýnav günlerinde yani en acýlý, en kötü an-
larýnda kumda hep bir çift ayak izi gör-
dün. Dikkat et! Ayak izleri teke indiðinde
derinleþiyor. Çünkü  o  sýralar  ben,  seni
kucaðýmda  taþýyordum!"

En zor ve çaresiz anlarýmýzda bizi ayakta
tutan, her þeye raðmen baþýmýzý kaldýrýp
yola devam etmemizi saðlayan bir el var
belki elimizi tutan. Sandýðýmýz kadar yal-
nýz olsaydýk eðer, nasýl aþardýk geride bý-
raktýðýmýz onca adýmý? 
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"Kim iyi yaþamýþ, bol bol 

gülümsemiþ ve çok sevmiþ ise, 

baþarýyý yakalamýþ demektir." 

A. Stanley
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Zihnini  Dinginleþtir!

Þeyh ve müridi ormanda dolaþýyorlardý.
Mürit, zihninin sürekli huzursuzluk ve
karmaþa içinde olduðundan yakýndý. "Ne-
den sakin ve dingin insan sayýsý çok az?
Zihnimi huzura kavuþturmak için ne ya-
pabilirim?" diye sordu þeyhine.
Þeyh müride gülümsedi ve þöyle dedi: Sa-
na bir hikaye anlatayým. Bir fil, bir aðacýn
yapraklarýný yerken küçük bir sinek filin
kulaðýna yaklaþmýþ ve výzýldamaya baþla-
mýþ. Fil sineði kovmak için kulaklarýný
sallamýþ ama her seferinde sinek geri ge-
liyormuþ. Bu durum birkaç kez tekrarlan-
mýþ. Fil dayanamamýþ, sormuþ sineðe:
"Neden bu kadar hareketli ve gürültülü-
sün?" Sinek cevaplamýþ: "Gördüðüm,
duyduðum ve kokladýðým her þey beni
kendine çeker. 5 duyum beni sürekli ola-
rak farklý yerlere yönlendirir ve ben buna
karþý çýkamam, yerimde duramam. Peki
senin sýrrýn nedir? Nasýl oluyor da bu ka-
dar sessiz ve sakin kalabiliyorsun?" Fil ise



þöyle yanýtlamýþ: "5 duyum, dikkatime ha-
kim olamaz. Ne iþ yaparsam yapayým,
kendimi tamamen o iþe verip onda kaybo-
lurum. Böylece, mesela yediðim yemek-
ten, soluduðum havadan keyif alýrým. Dik-
katimi ben yönlendirir ve kontrol ederim,
etraftaki þeyler deðil..." Bu hikayenin ar-
dýndan Þeyh sözlerini þöyle noktaladý:
"Zihnin, dikkatin nereye yönelirse orada-
dýr. Eðer dikkatini ve duyularýný kontrol
edersen, zihnin de kontrolün altýnda de-
mektir. Yaptýðýn  iþe  ver  kendini,  etrafta
olup  bitene  deðil.  Böylece  sakinliði  ve  din-
ginliði  bulacaksýn."  

Siz kimin zihninin takipçisisiniz? Filin mi,
sineðin mi? Zihnimiz her daim yorgun ve
meþgul olduðuna göre, sanýrým cevabýmýz
belli. Oysa file bakýlýrsa iþimiz çok da zor
deðil. Bir çorbayý yudumlarken, bir bebe-
ði okþarken ya da bir ninniye kulak verir-
ken her duyumuzla orada olmak, o anýn
keyfini çýkarýp huzur bulmak için tek yol
olsa gerek. 
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Dünyayý  Dize  Getir!

Bir bilge ve öðrencisi ormanda yürürler-
ken bir kükreme sesiyle irkildiler. Bir
kaplan yavaþ yavaþ onlara yaklaþýyordu.
Öðrenci donakalmýþtý. Titrek sesiyle bil-
geye soru: "Ne yapacaðýz þimdi?" Bilge sa-
kince cevapladý: "Farklý seçeneklerimiz
var. Zihnimizi korkuyla doldurup kapla-
nýn bunu hissetmesini ve bize saldýrmasý-
ný saðlayabiliriz. Koþabiliriz ve kaplan bizi
yakalar. Ona karþý çýkabiliriz; ama bizden
güçlü olduðu için bizi tek hamlede mað-
lup edecektir. Ya da zihin gücümüzle kap-
laný etkilemeye çalýþabiliriz…" Bilge, göz-
lerini kaplana çevirdi, zihnindeki tüm dü-
þünceleri boþalttý. Kaplaný da içine alan
tüm evrenle bütünleþti. Bu derin medi-
tasyonda bilgenin bilinci kaplanýn bilin-
ciyle bütünleþti ve bir oldu. Kaplan þimdi
onlara daha da yaklaþmýþtý, her an üzerle-
rine atlayabilirdi. Öðrenci korkudan tit-
rerken bilgenin nasýl bu kadar sakin kala-



bildiðini ve gözlerini kaplanýn gözlerinden
ayýrmadýðýný düþündükçe þaþkýnlýðý artý-
yordu. Bir süre sonra kaplan sessizce ba-
þýný öne eðdi, kuyruðunu indirdi ve uzak-
laþtý. Öðrenci küçük dilini yutmak üzere
sordu: "Nasýl oldu tüm bunlar?" Bilge ya-
nýtladý: "Sadece zihnimi tüm düþünceler-
den temizledim ve ruhumu kaplanýn ru-
huyla bütünleþtirdim. Ruhsal düzeyde
huzur içinde birleþtik. Kaplan  içimdeki
dinginliði,  birliði  ve  huzuru  fark  etti,  sal-
dýrmasý  için  hiçbir  sebep  yoktu  artýk."

Zihnimizi çerçöpten arýndýrdýðýmýz, onu
sessizliðe ve sakinliðe kavuþturduðumuzda
bu etki doðrudan çevremizdekilere ulaþýr.
Bazý insanlarýn yanýnda huzur bulmamý-
zýn nedeni, içlerindeki aydýnlýk ve sakin
dünyanýn etkisi altýnda kalmamýzdýr. 
Ýçimizde bir dünya yaratýlýyor her an. Dý-
þýmýzdaki dünyanýn karmaþasýndan yakýn-
mak yerine yüzümüzü içimizdeki aleme
çevirmek ve önce onu derleyip toparla-
mak gerekmez mi? Böylece bir kaplaný
olduðu gibi, bir dünyayý da dize getirebi-
liriz.
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Küçük  Mutluluklar  Edin!

Ýki arkadaþýn yollarý çöle düþmüþ günün
birinde. Bir süre sonra aralarýnda bir tar-
týþma çýkmýþ. Birinin diðerini tokatlama-
sýyla neticelenmiþ bu münakaþa. Ýncin-
miþ öbürü ve kuma þöyle yazmýþ: "Bugün
en iyi arkadaþým bana bir tokat attý." Yü-
rümeye devam etmiþler. Bir vahaya var-
mýþlar. Ve az önce tokatlanan, bu kez ça-
mura saplanmýþ. En yakýn arkadaþý bu
kez ölümden kurtarmýþ onu. O ise ken-
dine gelince bir taþ bulup þöyle yazmýþ
üstüne: "Bugün en yakýn arkadaþým haya-
týmý kurtardý." Diðeri meraklanmýþ. Ne-
den ilk seferde kuma, sonrakinde de taþa
not yazdýðýný sormuþ. Þöyle yanýtlamýþ
diðeri: "Biri beni incittiðinde onu bir ku-
ma yazmalýyým ki baðýþlayýcýlýk rüzgarlarý
hemen silip götürsün onu. Biri bana iyi-
lik yaptýðýnda onu bir taþa kazýmalýyým
ki onu hiçbir rüzgar alýp götüremesin."



Kötülük ve iyilik dediðimiz, bizim ona
biçtiðimiz süre kadar yaþar. Dilersek ku-
ma bir yel dokununcaya kadar yaþatýrýz
onlarý, dilersek en derinimize saklayýp bi-
riktirir, büyütürüz… 
Bazen bir el, mutluluðu avucumuza býra-
kýverir. Oysa biz; hýrsla, kaygýyla yumruk
haline getirdiðimiz avuçlarýmýza hapsede-
riz güzellikleri. 
O kadar yakýnýmýzdayken, kalbimiz de
gözlerimiz de teðet geçer mutluluða. 
Ve el deðmedikçe, topraða kavuþmadýkça
eskir, solar mutluluk tomurcuklarý.
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"Baþarýnýn þartlarý;

bilmek, istemek, cesaret etmek ve

susmak." 

A. Munthe
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Baþka  Kalplerin  Sýzýsýna  Kulak  Ver!

Yeni mezun olmuþ bir öðretmen olan
Mary, Navajo Kýzýlderililerine ait bir yer-
leþim bölgesinde öðretmenlik yapmaya
baþlamýþtý. Her gün beþ öðrenciyi tahtaya
çaðýrýyor ve ödev olarak onlara vermiþ ol-
duðu basit bir matematik problemini çöz-
melerini istiyordu. Onlar ise, tahtanýn
önünde sessiz ve isteksiz bir þekilde duru-
yorlardý. Mary bir türlü anlayamýyordu.
Ne eðitim derslerinde ne de staj yaparken
öðrendikleri bir iþe yarýyordu. "Neyi yan-
lýþ yapýyorum? Neden hep problemi çöze-
meyecek öðrencilerimi tahtaya kaldýrýyo-
rum acaba?" diye kendi kendine sorup
duruyordu. En sonunda, öðrencilere sor-
maya karar verdi ve genç Kýzýlderili öðren-
cilerinden benlik imgesi ve öz deðer ko-
nusunda þaþýrtýcý bir þey öðrendi. Öðren-
ciler birbirlerine birey olarak saygý duyu-
yorlar ve arkadaþlarýnýn problemleri çöz-
meyi beceremeyeceðini düþünüyorlardý. 
Bu genç yaþlarýnda bile sýnýf içerisinde ka-
zanan-kaybeden yaklaþýmýnýn sergilenme-
sinin bir iþe yaramayacaðýný biliyorlardý.
Tahtanýn önünde bir öðrenci mahcup



olursa bunun kimseye bir þey kazandýra-
mayacaðýna inanýyorlardý. Onun için, her-
kesin önünde birbirleriyle rekabete gir-
meyi reddediyorlardý. Bunu öðrendikten
sonra, Mary sistemi deðiþtirdi. Artýk öð-
rencilerinin ödevlerini teker teker kontrol
ediyordu. Hiçbirini de diðerlerinin önün-
de mahcup duruma düþürmüyordu.
Gençlerin hepsi öðrenmeye hevesliydi.
Ama  bunu  yaparken  baþka  birini  kötü  du-
ruma  düþürmek  istemiyorlardý.

Birbirimizin bazen omzuna, bazen yüre-
ðine basýp yükselme derdine düþtüðümüz
günümüzde Kýzýlderili çocuklarýn davra-
nýþý ne kadar ince, ne kadar narin bir kal-
bin habercisi, deðil mi? Rekabetin yücel-
tildiði, diðerlerini mat edip öne çýkmanýn
alkýþlandýðý toplumlarda baþkalarýnýn ru-
hunu ezip geçen deðil destekleyen, deðer
veren bireylere ihtiyacýmýz var.
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"Baþardýðýmýz her iþ bizi köleleþtirir,

çünkü daha iyisini yapmaya zorlar." 

A. Camus
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Ýþe  Ruhunu  Ver!

Mozart, bulunduðu þehirden uzakta bir
konser verecekti. Tüm hazýrlýklar tamam-
lanmýþtý ve konser baþlamak üzereydi.
Mozart konser salonuna girdiðinde salon-
da sadece on kiþi vardý. Salondakiler kon-
serin iptal edilip edilmeyeceðini soruyor-
lardý. Mozart piyanosunun baþýna geçti ve
tuþlara dokunmaya baþladý. Salonda kaç
kiþi olduðuna deðil, yalnýzca vereceði
konsere odaklanmýþtý tüm varlýðýyla. Dü-
þüncesi yalnýzca piyano çalma üzerinde
yoðunlaþmýþtý. Bu yüzden iç durumu ve
vücut etkinliði mükemmeldi. Tüm bede-
ni müziðin ahengi ile yoðrulmuþtu. Sana-
týn üstün gücüne inanýyor, kendini ve onu
dinlemeye gelen insanlarý adeta tedavi
ediyordu. O sýrada Mozart'a salonda kaç
kiþi olduðunu sorsalar, her halde söyleye-
mezdi. Konserini bitirdiðinde içerideki
on kiþinin alkýþý bütün salonu dolduru-
yordu. Mozart ve onu dinleyenler benzer-



siz bir gün yaþamýþlardý. Mozart, akþam
eþine yazdýðý mektupta þöyle diyordu:
"Burada  harika  bir  konser  verdim  ve  her-
kes  beni  ayakta  alkýþladý."

Sözlerimize kaç kiþinin kulak verdiðine,
bizi takip eden ayak izlerinin günden gü-
ne azalýþýna, dünyanýn gürültüsünün sesi-
mizi boðuþuna aldýrmadan yaptýðýmýz iþe
ruhumuzu verirsek, karþýlýðýnda alacaðý-
mýz ödül benzersiz, tarifsiz olacaktýr. 
Mozart gibi iþini her þeyden önce kendisi
için, kendi ruhu için mükemmel þekilde
yapmak, az sayýda ama kuvvetli birkaç al-
kýþ da getirir belki. Ancak ruhu doyan bir
kiþi için bu alkýþlar, iþin küçük promos-
yonlarý deðerindedir olsa olsa… 
Olsa da olur, olmasa da…
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"Nereye gittiðini bilen insana yol 

açmak için, dünya bir kenara çekilir."

S. Jordan
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Kayýplar  Gözünüzü  Korkutmasýn!

Bir bilge bir gün tam trene biniyordu ki,
ayakkabýlarýndan biri ayaðýndan çýktý ve
yere düþtü. Aþaðý inip onu almasý imkan-
sýzdý; çünkü tren çoktan harekete geçmiþ-
ti. Yanýndaki arkadaþlarý ne yapacaðýný
merakla bekliyorlardý. O gayet sakin bir
biçimde, diðer ayaðýndaki ayakkabýyý da
çýkardý ve az önce düþürdüðü ayakkabýya
yakýn bir yere fýrlattý. 
Talebelerinden birisi dayanamayýp sordu:
"Neden böyle yaptýnýz?" Gülümseyen bil-
genin cevabý gayet basit ama hakikat yük-
lüydü: "Demiryolunun  üzerindeki  ayak-
kabý  tekini  fakir  birisi  bulursa,  diðer  teki
de  bulup  giyebilsin  diye..."

Kaybetme korkusu ve kazanç umuduyla
çýrpýnýrken, aslýnda neyi elde edip neyin
avuçlarýmýzdan süzüldüðünü bir türlü
kestiremezken hikayedeki bilge en güzel
cevapla çýkýyor karþýmýza. 



Vazgeçmek zorunda kaldýklarýmýz, kayýp
sandýklarýmýz baþka bir zamanda, baþka
bir bedene hayat veriyor olabilir. 
Ya da var gücümüzle torbamýza atmaya
çalýþtýklarýmýz uzaktaki bir yaþamýn kayýp
hanesine iþleniyor belki de. 
Böylesine cevapsýz kaldýðýmýzda razý ol-
mayý, yetinmeyi bilmek, aç gözlerimize
biraz olsun söz geçirmek en doðru yol ol-
sa gerek.   
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"Üzerime aldýðým her iþi baþardým,

çünkü baþarmayý çok istedim." 

Napoleon
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AAyynnaaddaakkii  YYüüzzüünnllee  YYüüzzlleeþþ!!

Çok zengin bir baba, ailesi ve oðlunu kö-
ye götürür. Bu yolculuðun tek bir amacý
vardýr: Oðluna insanlarýn ne kadar fakir
olabileceðini göstermek. Çok yoksul bir
ailenin yanýnda iki gece geçirirler. Yolcu-
luk dönüþünde baba oðluna sorar: "Ýnsan-
larýn ne kadar fakir bir hayat sürdüklerini
gördün mü?" "Evet baba" yanýtýný alýr.
"Ne öðrendin peki?" 
Oðlu acý bir tebessümle cevap verir. "Bi-
zim evde bir köpeðimiz var, onlarýnsa
dört tane... Bizim bahçenin ortasýna ka-
dar uzanan bir havuzumuz var, onlarýnsa
sonu olmayan dereleri... Bizim bahçede
ithal lambalar var, onlarýnsa yýldýzlarý. Biz
evin önündeki avluyu görebiliyoruz, on-
larsa bütün ufku görüyorlar. 
Teþekkürler baba!
Bana  ne  kadar  fakir  olduðumuzu  göster-
diðin  için..."



Günde defalarca aynaya bakarýz. Diðerle-
rine nasýl göründüðümüzü merak ettiði-
miz içindir çoðu kez bu bakýþ. 
Oysa aynanýn içinden gözlerini gözlerimi-
ze diken kiþiyle yüzleþmeyi kaçýmýz göze
alabilir? Kendimizi ne kadar açýk yürekli-
likle þikayet edebiliriz aynadaki bu yüze? 
Ýnsan olarak müthiþ bir zenginliðe sahi-
biz. Hangimiz gözünü, kulaðýný, kalbini,
ayaðýný milyarlarca dolara satar?
Bütün dünyayý verseler bir parmaðýmýzý
takas eder miyiz onunla?
Hayýr. Çünkü dünyanýn hiçbir hazinesi
“biz” etmez. Edemez...
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"Nasýl ki laf lafý açarsa, 

baþarý da baþarýyý doðurur." 

Goethe



KKoorrkkuullaarrýýnnllaa  YYüüzzlleeþþ!!

Bir bilge, bir göletin baþýnda oturmaktýr.
Susuzluktan kýrýlan bir köpeðin devamlý
olarak gölete kadar gelip tam su içecek-
ken kaçmasý dikkatini çeker. Köpek susa-
mýþtýr ama gölete her geliþinde sudaki
yansýmasýný görüp korkar ve suyu içme-
den kaçar. Sonunda köpek susuzluða da-
yanamayýp kendini gölete atar ve kendi
yansýmasýný görmediði için suyu içer. O
anda bilge þöyle düþünür: "Bir  insanýn  is-
tekleri  ile  arasýndaki  en  büyük  engel,  ço-
ðu  zaman  kendi  içinde  büyüttüðü  korku-
lardýr.  Ýnsan  bunlarý  aþarsa,  istediklerini
elde  edebilir."

Kendi ellerimizle büyüttüðümüz engel ve
endiþeler günün birinde aþýlmaz bir duvar
gibi önümüze dikilir. Bu duvar, dokunsa-
nýz yýkýlacak cinstendir aslýnda. Ama biz
onu öyle yüceltmiþizdir ki, varlýðýný bil-
mek bile ürkütür, aðýr bir yük gibi çöker
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omuzlarýmýza. Bu durumda yapacak tel
bir þey vardýr: "Korkularýnýzla yüzleþin,
böylece onlarýn gerçek yüzüyle tanýþýrsý-
nýz." 
Korkularýmýzla yüzleþtiðimizde önümüz-
deki hedeflere ve hayallere ulaþmak için
kendimizde daha çok güç bulabiliriz. 
Olmayacakmýþ gibi gelen her iþ karþýmýza
olmuþ olarak çýkar.
‘Yapamam’ demek bir insanýn kendisine,
Yaratýcýsýna, ruhuna ve insanlýða ihanet
etmesi demektir. Yapamacaðýmýz tek þey,
baþaramamaktýr.
Haydi gelin bilgenin gölü gibi biz de ay-
nanýn karþýsýna geçip ruhumuzun derin-
liklerindeki tüm korkularýmýzla yüzle-
þip, hayata yeniden çoþkuyla “merhaba”
diyelim.
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"Yarýnlar, yorgun ve bezgin insanlara 

deðil, rahatýný terk edebilen gayretli 

insanlara aittir." 

Cicero
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Umudun  Yoldaþýn  Olsun!

Ýki çocuklu bir aile hafta sonunu piknik
yaparak geçirmeye karar verirler. Piknik
yerine vardýklarýnda anne yemeði hazýr-
larken, çocuklar babalarýyla birlikte yürü-
yüþe çýkar. Uzun bir yürüyüþten sonra ol-
dukça yorulan küçük çocuk yalvarýrcasýna
bakan gözlerle, "Babacýðým çok yorul-
dum. Lütfen beni kucaðýnda taþýr mýsýn?"
der.
Baba; "Ben de yorgunum oðlum'" der de-
mez çocuk aðlamaya baþlar. Baba tek ke-
lime etmeden aðaçtan bir dal keser. Dalý
býçakla biçimlendirip, çocuða zarar ver-
meyecek biçimde yontar. Sonra dalý oðlu-
na verir. "Al oðlum, sana güzel bir at" der.
Çocuk sevinçle dal parçasýndan yontul-
muþ ata biner ve sýçrayarak, ata vurarak
annesinin yanýna doðru gitmeye baþlar.
Babasýný ve ablasýný geride býrakmýþtýr bi-
le... Baba gülerek kýzýna; "Ýþte yaþam bu-
dur kýzým. Bazen zihnen ya da bedenen



kendini çok yorgun hissedeceksin. Ýþte o
zaman kendine deðnekten bir at bul ve
neþe ile yoluna devam et. Bu  at,  bir  arka-
daþ,  bir  þarký,  bir  çiçek,  bir  þiir  ya  da  bir
çocuðun  tebessümü  olabilir."

Her birimizin çýkmazlarda týkandýðý, ne
yapýp edeceðini bilemediði zamanlar ol-
muþtur elbet. Yorgun düþüp, pes ettiði-
miz zamanlar… 
Fakat bu hayat en zor zamanlarda bile
birbirinden güzel sürprizlerle bizi hayrete
düþürmemiþ midir? En olmazlar oluver-
miþ, minik bir tek söz, içten bir tebes-
süm, destekleyici ve güven verici bir hare-
ket bir anda hayatýmýzý deðiþtirmemiþ mi-
dir? 
Hal böyle olunca, bizde ümitsizliðe yer
yok, ya sizde? Deðnekten atýnýz hiç eksik
olmasýn!
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Geliþmeye  Ara  Verme!

Büyük maðazanýn duvarýna dayanmýþ, si-
garasýný içiyordu. Ýhtiyarca bir adam yaný-
na yaklaþtý:
- Oðlum, boþu boþuna dikilip sigara iç-
mek, tembelliktir. Böyle vaktini boþa ge-
çireceðine, çalýþ! Gençliðine yazýk!  Çalý-
þýrsan, belki þu duvarýna dayandýðýn ma-
ðazanýn sahibi olursun... Genç, sigarasýn-
dan bir nefes daha çektikten sonra cevap
verdi:
- Siz bana söylediklerinizi kendiniz tatbik
ediyor musunuz?
- Ediyorum tabii...  
- Sigara içmez misiniz?
- Hayýr!  
- Çok çalýþýr mýsýnýz? 
- Hiç boþ durmam!
- Bu maðazanýn sahibi olabildiniz mi? 
- Hayýr...
Genç adam sönen sigarasýný yere attý, ye-
ni bir sigara yaktý ve þöyle dedi:
-  Ben  bu  maðazanýn  sahibiyim...

Geliþmek, hayatý çalýþmaya endekslemek
deðildir. Hayatý bir bütün olarak yaþama-



ya çalýþmaktýr. Her yönüyle ve her anla-
mýyla… 
Sonunda kendisinden evrene kadar geniþ
bir yelpazedeki her noktaya ýþýk saçan bi-
reyler olarak menzile varacaðýz. Ýnancýmýz
bu.
Çalýþýrken hayatýn tüm güzelliklerini gör-
meliyiz. Yaratýcýnýn en büyük ikramlarýn-
dan olan çocuklarýmýzý, arkadaþlarýmýzý,
dostlarýmýzý, hayvanlarýmýzý, çiçeklerimi-
zi, kuþlarýmýzý, sevgilerimizi hiçbir zaman
ikinci sýraya koymamalýyýz. 
Doyasýya yaþamalýyýz hayatý.
Doyasýya iyilikle yaþamalýyýz.
Doyasýya sevgiyle...
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KKüüççüükk  ÇÇaabbaallaarrýý  ÖÖnneemmssee!!

Oldukça serin bir sonbahar günü, bir çift-
çi, tarlasýnda yerde sýrt üstü yatmakta
olan bir serçe görmüþ. Tarlasýný sürmeyi
býrakmýþ; eðilip tüylü, narin yaratýða bak-
mýþ ve sormuþ:
- Neden böyle sýrt üstü yatýyorsun? Serçe
çiftçiye:
- Bugün gökyüzünün yere düþeceðini iþit-
tim, demiþ. Yaþlý çiftçi gülmüþ.
- Sanýrým minik bacaklarýnla gökyüzünü
tutmaya çalýþýyorsun!
- Herkes sadece elinden geleni yapar,
diyerek karþýlýk vermiþ minik serçe çift-
çinin alaylý gülümsemesine…

Bu minik serçe bizim söylemek istedikle-
rimizi söylüyor. Kendimiz, ailemiz, çevre-
miz, ülkemiz ve insanlýk için hepimiz eli-
mizden geldiði kadarýný yapabiliriz. Daha
fazlasýný yapmaya çalýþmak, hiçbir þey ya-
pamamamýza neden olabilir. 



Bazen taþýn altýný elimizi koyma cesareti
gösterdiðimizde bir çift serçe ayaðý gök-
yüzünü tutup yeryüzünü ýþýkla donatmaya
yeter de artabilir? 
Denemeden kim bilebilir ki!
Ýbrahim ateþlerin içine atýlýrken aðzýnda
su taþýyan karýnca, Yusuf kuyularda üþür-
ken kervancýlara yol gösteren kartal, hep-
si bize bir mesaj vermek istiyorlar kendi
dillerince:
Ýnsanoðlu o kadar büyüksün ki, uzayýn
içinde dansedebilir, okyanusun dibinde
çadýr kurabilir, gökyüzünün ortasýnda ka-
natsýz uçabilirsin. 
Sen her þeyi yapabilirsin...
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KKuurrþþuunn  KKaalleemmiinn  ÝÝççiinnii  OOkkuu!!

Kurþun kalem yapan yaþlý bir adam, ka-
lemleri satýcýya verilmek üzere kutuya ko-
yarken içlerinden birini kenara ayýrdý.
"Seni dýþarýdaki dünyaya göndermeden
önce, sana söylemek istediðim 5 þey var.
Olabileceðin en iyi kalem olmak istiyorsan,
bunlarý hiç unutma ve daima hatýrla…  
1. Pek çok þey baþarabilirsin hayatta; an-
cak bunu yapabilmek için öncelikle ken-
dini, seni kullanmayý bilen bir kiþinin el-
lerine almasýna izin vermelisin.
2. Zaman zaman ucunu açmak isteyecek-
ler ve bu sana acý verecek; fakat daha iyi
bir kalem olmak için buna katlanmalýsýn.
3. Yaptýðýn yanlýþlarý düzeltme, yeniden
yazma fýrsatýn olacak daima. Bu fýrsatý ka-
çýrma.
4. Unutma, en önemli parçan taþýdýðýn
kurþun, yani içinde yer alan…
5.  Üzerinde  dolaþtýðýn  her  yüzeye  bir  iþa-
ret  býrakmalýsýn,  durum  ne  olursa  olsun
yazmaya  devam  etmen  gerek."  

Kurþun kalem yerine kendimizi koyduðu-
muzda, bu küçük hikaye, var olma amacýmý-
za ve buna ulaþabilmek için neler yapmamýz



gerektiðine ýþýk tutan kocaman bir rehbe-
re dönüþüyor. Öyküdeki kalemin en de-
ðerli parçasýnýn içindeki kurþun maddesi
oluþu gibi biz de, yolunuzu týkayan korku-
larýnýzý, acý tecrübelerinizi, utançlarýnýzý,
önyargýlarýnýzý ya da çekincelerinizi gözle-
rinizin önünden sýyýrýp almaya kararlýyýz.
Böylece daha saf ve pürüzsüz bir bakýþ ka-
zanarak, siz de içinizdeki cevheri keþfede-
bilme, ona hak ettiði deðeri verebilme fýr-
satý bulacaksýnýz.
Kalemin ucu sivriltilirken keskin mad-
denin verdiði acýya katlanmak zorunda
kalýþý misali; siz de, biz de geliþim serü-
veninde yolumuzu kesen, anlýk istekleri-
mize ya da alýþkanlýklarýmýza ters düþen
kimi engellerle karþýlaþacaðýz. Bu nokta-
da payýmýza düþen, bu kaçýnýlmaz gerçe-
ði kabul edip adýmlarýmýzý doðru atmayý
öðrenebilmek… 
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Unutmamayý  Hatýrla!

Paraya ihtiyacý olan bir çiftçi elindeki kö-
pek yavrularýný satmaya karar vermiþ.
Yavrularý pazar meydanýna götürürken
yolda küçük bir çocuk yaklaþmýþ yanýna ve
'Bayým' demiþ, 'Köpeklerinizden birini
satýn almak istiyorum.' Çiftçi gözlerini
çocuðun gözlerine dikerek 'Bunlar cins
köpektir, pahalýdýrlar.' demiþ. Baþýný öne
eðen çocuk elini cebine daldýrmýþ ve sa-
hip olduðu 39 senti çýkarýp adama uzat-
mýþ: 'Tüm param bu. Köpeklere bir kere-
lik bakmak için yeter mi?' 'Elbette.' demiþ
çiftçi ve köpek kulübesine doðru bir ýslýk
çalarak Dolly ismindeki yavruyu çaðýrmýþ.
Çocuðun gözleri hayranlýkla parlamýþ ona
bakarken. Derken diðerlerinin arasýnda
dikkat çekecek derecede küçük bir yavru-
yu fark etmiþ çocuk ve onu satýn almak is-
tediðini söylemiþ çiftçiye. Çiftçi: "Onu al-
mak isteyeceðini sanmam evlat, sakat ol-
duðu için seninle diðer köpekler gibi oy-



nayamaz, koþamaz." demiþ. Bunun üzeri-
ne çocuk pantolonunun bir paçasýný kal-
dýrmýþ ve bacaðýnýn iki yanýndan sarkarak
özel bir ayakkabýya raptedilen çelik düze-
neði göstererek þöyle demiþ: "Evet  bayým,
ben  de  týpký  onun  gibi  hiçbir  zaman  koþa-
mayacaðým  ve  bu  yavrunun  kendisini  an-
layabilecek  birine  ihtiyacý  var."

Öyküde sakat bir köpek yavrusunun onu
anlayabilecek sakat bir çocuða ihtiyacýn-
dan dem vurulsa da muhtaçlýðýmýzý hatýr-
lamak için engelli olmak veya bir þeyler-
den mahrum býrakýlmak gerekmiyor. Ýn-
san dediðiniz, insana muhtaçtýr her za-
man. 
Bazen boþ kalmýþ ellerini uzatacak, bazen
ayný yolu adýmlayacak ya da bir durakta
gözleriyle ayný otobüsün geliþini umacak
birileri var olmalý yaný baþýnýzda. 
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Balýklarýný  Unutma!

Cemal Reis, elli beþ yaþýnda bir kaptan
emeklisi idi ve emekli maaþý ile kýt kana-
at geçinirdi. Hiç evlenmediði için, hep sý-
cak bir yuvanýn, ona sevgileri ile hayat ve-
rebilecek bir eþin ve evlatlarýn hasreti ile
yanýyordu. Onu teselli eden tek þey, ara-
da bir de olsa eski teknesi ile balýða çýk-
maktý. O sabah, her zaman olduðu gibi
erkenden uyandý. Denizde kahvaltý etme-
yi sevdiðinden, kalkar kakmaz nevalesini
hazýrlayýp evinden fazla uzakta olmayan
teknesine doðru yola koyuldu. Tabiat, sa-
bahýn o erken saatinde, tüm sessizliði ile
reisin kanýna huzurla karýþýk bir mutluluk
þýrýnga ediyordu. 
Fakat, akþama doðru çýkan fýrtýna, tüm
huzurunu birden kaçýrýverdi. Zaten yýlla-
rýn üzerine bindirdiði bir yýðýn yükle eski-
yen teknesi, kýsa sürede alabora olmuþtu.
Çok kereler böyle fýrtýnalarla karþýlaþtýðýn-
dan, sonuna kadar direnmesi gerektiðini



biliyordu. Sabaha karþý, onu bir kalas par-
çasýna tutunmuþ, baygýn bir halde buldu-
lar. Fýrtýna çoktan dinmiþti. Reis, kurula-
nýp giyindikten sonra umursamaz bir ta-
výrla kendisini bulanlara sordu: "Balýkla-
rým  nerede?"    

Ne mutlu Cemal Reis'e! 
Gelin biz de Cemal Reis'i örnek alalým. 
Týpký onun gibi balýk avlamaya çýkýp da
aklý aðlarda takýlý kalmayan, fýrtýna kor-
kusuyla adým atmaktan çekinmeyen bi-
reyler olalým. 
Amacýna odaklanan, hayatý acýsýyla tatlý-
sýyla sevmeyi becerebilen ve fýrtýnaya
raðmen balýklardan vazgeçmeyen...
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Saklý  Hazineleri  Keþfet!

Evvel zaman içinde yaþlý bir kral yaþarmýþ.
Kentin pek de iþlek olmayan caddelerin-
den birinin ortasýna bir kaya parçasý yer-
leþtirmiþ kral. Sonra bir kenara saklanmýþ
ve olanlarý izlemeye koyulmuþ. 
Þehrin en zengin tüccarlarý bu yolu kulla-
nýrlarmýþ. O gün hepsi geçmiþler yoldan.
Ancak kayayý yerinden oynatmaya pek is-
teksiz görünüyorlarmýþ. Çevresinden güç-
lükle de olsa dolanmýþ ve arkalarýna bak-
madan ilerlemiþler. Derken uzakta bir
köylü belirmiþ. Kocaman bir sebze çuva-
lýný sýrtlanmýþ geliyormuþ. Az sonra yükü-
nü indirmiþ ve bin bir güçlükle kayayý yo-
lun kenarýna kadar sürüklemiþ. Artýk her-
kesin rahatça geçebileceði kadar açýkmýþ
yol. Yükünü almak için döndüðünde ise
kayanýn az önce bulunduðu yerde bir ke-
se çarpmýþ gözüne. Ýçinde bir sürü altýn
olan kesede krala ait bir not iliþtiriliymiþ:
"Bu  kese,  kayayý  kenara  çekenindir."



Yolumuza çýkan her kaya, altýnda bir altýn
kesesi gizlemiyor olabilir. 
Kim bilir, belki de onu oraya yerleþtiren
kralýn bize çok daha güzel sürprizleri var-
dýr. Ya da bir bakarsýnýz, yolun sonunda
küçük bir çocuk bekliyordur sizi ve çuva-
lýnýzdan vereceðiniz bir sebze karþýlýðýnda
sunmak üzere çiçek toplamýþtýr size. 
Bunu kestiremesek de sanýrým bize düþen
görev belli. 
Günün birinde tüm insanlýðýn adýmlaya-
caðý bir yolu kaplayan engelleri ortadan
kaldýrmak, en azýndan bir patika açabil-
mek... 
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HHaayyaattýý  EErrtteelleemmee!!

Genç adam annesi için çiçek alacaktý. 200
mil uzakta yaþadýðý için kendisi götüre-
meyecekti maalesef. Çiçekleri oraya giden
bir araçla yollamayý planlýyordu. Çiçekçi-
nin önünde arabasýndan indi. Tam bu sý-
rada kaldýrýma oturmuþ aðlayan küçük kýz
takýldý gözüne. Nedense bu gözyaþlarýnýn
sebebini öðrenmek istedi. "Annem için
bir gül almak istiyorum ama param yet-
miyor." dedi kýz. Adam gülümsedi ve
"Gel hadi" dedi. "Ben istediðin gülü ala-
caðým sana." Satýn aldýðý gülü küçük kýza
verdi. Ardýndan kendi güllerini sipariþ et-
ti ve annesinin adresini býraktý. Dönüþte
kýzý evine götürmek istediðini söyledi.
Küçük kýz bu duruma çok sevinmiþti.
"Evet, beni annemin yanýna götürebilirsi-
niz." diye atýldý. Yolu tarif etti. Ancak
ulaþtýklarý yer bir mezarlýktý. Küçük kýz
gülü, topraðý hala taze olan mezara býrak-
tý. Tam bu anda ince bir sýzý dokundu



adamýn kalbine. Hemen çiçekçiye geri
döndü ve sipariþini iptal etti. Satýn  aldýðý
bir  buket  çiçekle  200  mil  ötedeki  annesi-
nin  yanýna  sürdü  arabasýný.

Hayatýn ertelemeye, geç kalmaya izni yok
ne yazýk ki. Bize sunduklarýna sýký sýký tu-
tunmak da çare olmuyor her zaman. 
Biz býrakmasak, ayak diresek de hayat söz
dinlemiyor. 
Bazen kaybettiklerimiz karþýsýnda boyun
eðip gözlerimizi yummakta buluyoruz ça-
reyi. 
Bazen de küçük bir kýzýn mezara býraktý-
ðý bir gül bizi gönüllü uykumuzdan uyan-
dýrmaya yetiyor. 
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GGöözzlleerriinnii  YYaaþþaammaa  DDiikk!!

Baþarýlý yönetici, Jaguarýyla þehrin arka
sokaklarýndan birinde son sürat ilerliyor-
du. Park eden arabalarýn arasýnda oynayan
çocuklarýn yanýndan geçerken aniden bir
taþ arabanýn kapýsýna fýrlatýldý. Jaguarýný
durduran adam arabadan öfkeyle indi.
Tüm çocuklar kaçýþmýþtý. Orada yalnýz ba-
þýna bekleyen çocuðu kaptýðý gibi bir ara-
cýn arkasýna sürükledi ve azarlamaya baþla-
dý: "Sen ne yaptýðýnýn farkýnda mýsýn?
Arabamýn kapýsýndaki hasar bana çok pa-
halýya patladý." Çocuk "Affedin bayým,
ama yapacak baþka bir þeyim yoktu. Taþý
fýrlattým çünkü o sýrada arabayý baþka hiç-
bir þey durduramayacaktý." diye yalvarma-
ya baþladý. Yanaklarýndan süzülen yaþlarla
olayýn yaþandýðý yeri gösterdi. "Lütfen kar-
deþimi tekerlekli sandalyesine koymama
yardým edin. Araba yanýndan süratle ge-
çerken yere düþtü ve onu tek baþýma kal-
dýrmam çok zor." Bu kez þaþýrma sýrasý
adamdaydý. Kelimeler boðazýnda düðüm-
lendi. 
Çocuðun kardeþini yavaþça sandalyesine
koydu ve mendiliyle vücudundaki sýyrýkla-
rý yokladý. Durumu çok kötü sayýlmazdý.



Çocuk adama minnettardý. Kardeþinin
arabasýný kaldýrýma aldý ve evlerine doðru
sürmeye baþladý. Adam aðýr adýmlarla az
ilerdeki Jaguarýna doðru yürüdü. Bu kýsa-
cýk mesafe hiç bitmeyecek gibi geldi ona.
Arabanýn kapýsý iyice yamulmuþtu ama
umurunda deðildi artýk. O kapýyý hiç ta-
mir ettirmedi ve taþýn býraktýðý iz ona hep
þu mesajý hatýrlattý: "Hayatý  gözlerini  kör
edecek  kadar  hýzlý  yaþama,  yoksa  biri  dik-
katini  çekmek  ve  seni  yavaþlatmak  için  sa-
na  bir  taþ  atmak  zorunda  kalabilir."  

Gelin hayatý ve güzellikleri gözden kaçýr-
madan adýmlamaya çalýþalým yollarý. Geri-
de, yaþam adýna, hedefsiz çýrpýnýþlarla do-
lu günler kalmasýn. Gözlerimizi yaþama
dikelim, kalbimizle hayata sýmsýký sarýla-
lým. Hikayedeki yönetici gibi, göz alýcý
arabalar içine sýðýnarak dýþarýdakilere sýr-
týmýzý dönmeyelim, onlarý gözden yitir-
meyelim. Bunun için zihnimizi, yüreðimi-
zi, ruhumuzu biraz olsun soluklandýralým.
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ÇÇööllddee  ÇÇiiççeekk  OOll!!

Issýz ve üzgün bir çölde þen ve mutlu bir
çiçek yaþarmýþ. Kendi kendine büyürmüþ
bu çiçek, yavaþ yavaþ ve sessiz... Bazen sa-
býrsýzlanýr, güneþe ne zaman yetiþkin bir
çiçek olacaðýný sorarmýþ. "Sabýrlý ol" der-
miþ güneþ. "Sana her dokunuþumda biraz
daha büyüyeceksin. Yeter ki yüzünü çe-
virme benden." Bunlarý duyan küçük çi-
çek bu koca çölün kendi payýna düþen
köþesini güzelleþtireceðini, renklendire-
ceðini düþünür, çok sevinirmiþ. Ve bu
onun tek isteðiymiþ: kendi köþesine bir
parça güzellik getirebilmek. Bir gün bir
avcý gelmiþ ve üzerine basmýþ küçük çiçe-
ðin. Ölmek üzereymiþ. 
Keder kaplamýþ kalbini, öleceði için deðil,
çöle vaat ettiði güzelliði getiremeyeceði
için... Tanrý sesini duymuþ çiçeðin ve
onun bu çöl için yaþamasý gerektiðine ka-
rar vermiþ. Sonra yanýna eðilmiþ, dokun-
muþ ve bir kez daha hayat vermiþ çiçeðe.
Çölün  minik  de  olsa,  güzel,  hayat  dolu  bir
köþesi  varmýþ  artýk.



Kendimizi hikayedeki çöl kadar kimsesiz
ve sahipsiz hissetmiyor muyuz bazen?
Öylesine karanlýða bürünüyoruz ki, bir
çiçek açsa bir köþemizde, nefesi tüm var-
lýðýmýzý diriltecek gibi geliyor.
Sizin de bir çiçeðiniz oldun mutlaka. Ha-
yatýn renklerini sunsun size her sabah. 
Ona iyi bakýn, ister bir çiçek bahçesini
mesken tutsun, isterse bir çöl köþesini...
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Ders alýnmýþ baþarýsýzlýk baþarý

demektir. Malcomb S. Forbes
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GGüüççllüü  YYüürreekkllii  OOll!!

Meyveli dondurmaya bayýlýyordu. Parasý
yeter miydi, bilmiyordu ama denemekten
ne çýkardý! Pastaneye girdi, masaya gelen
bayan garsona bir kase meyveli dondur-
manýn ne kadar olduðunu sordu 10 yaþýn-
daki küçük çocuk. "50 sent" diye yanýtla-
dý bayan garson. Elini cebine soktu ve pa-
rasýný saydý bizimki. "Peki, küçük bir kü-
lah alsam?" Yan masada bekleyenler var-
dý, sabýrsýzdý bayan garson. Ters bir þekil-
de yanýtladý bu kez: "35 sent" Çocuk tek-
rar saydý elindeki parayý. Kararýný verdi.
"Meyveli olmasa da olur. Sade dondurma
istiyorum." dedi bu kez. Bayan garson
dondurmayý getirdi, faturayý masaya koy-
du ve uzaklaþtý. Çocuk keyifle yedi don-
durmasýný, kasaya parasýný ödedi ve ayrýl-
dý. Bayan garson masayý temizlemek için
yaklaþtýðýnda gördüðü manzara karþýsýnda
donakaldý. Boþ  kasenin  yanýnda  garson
kýza  bahþiþ  olarak  sade  dondurmadan  art-
týrdýðý  15  sentini  býrakmýþtý  çocuk.

Hikayedeki küçük çocuktan öðreneceði-
miz ne çok þey var! Ve tüm çocuklardan...



Karþýsýndakinin mutluluðu için yeri gelin-
ce meyveli dondurmasýndan vazgeçebi-
len, sade dondurmaya talim eden minik
ve güçlü yüreklere ihtiyacýmýz var. Katý
bir kalbi yumuþatmayý baþarabilen ve bu-
nu hiçbir karþýlýk beklemeden, içinden
geldiði için, içinden geldiði gibi yapan
kalpler arýyoruz. 
Çocuk saflýðýnda kalmak için büyüme-
mek çare olabilir mi? Hayýr. Ben hem
büyümek, boy vermek, çiçek açmak isti-
yorum, hem de taze bir fidan gibi eðile-
bilmek... Kabuk tutmadan, sertleþmeden
bir aðaç olmak, meyve vermek, gölge
sunmak istiyorum. Ya siz?..
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Yapýlýrken heyecan duyulmayan

iþler baþarýlamaz. Emerson
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ÇÇooccuukk  YYüürreeððiinnii  ÖÖddüünnçç  AAll!!

Anne, okulun daðýlma saatinin geldiðini
fark etti, o sýrada yaðmur da yaðacak gi-
biydi. Sekiz yaþýndaki kýzýný almak için
arabasýný okula doðru sürdü. Okulun so-
kaðýna döndüðünde kendisini gören kýzý
kaldýrýmdan arabaya doðru koþmaya baþ-
ladý. O sýrada bir þimþek çaktý ve küçük
kýz durup yüzünü gökyüzüne çevirdi, gü-
lümsedi, sonra annesinin arabasýna koþ-
maya devam etti. Baþka bir þimþek çaktý
ve küçük kýz yine durdu, gökyüzüne doð-
ru baktý, gülümsedi ve koþmaya devam et-
ti. Böylece, ayný hareketleri birkaç defa
yaptýktan sonra, nihayet annesinin araba-
sýnýn park ettiði yere ulaþtý.
Kýzýnýn tuhaf davranýþýndan bir þey anla-
mayan anne sordu:
- Kýzým, niçin sürekli olarak durdun ve
gökyüzüne bakýp gülümsedin?
- Öyle yapmam gerekiyordu anneciðim,
çünkü melekler fotoðrafýmý çekiyorlardý.

Çoðumuzun sesinden ürktüðü, yaðmurun
habercisi olduðu için pek de haz etmediði
þimþek, küçük bir kýzýn yüreðinde melek-
lerin fotoðraf makinesinin flaþlarý olarak



karþýlýk bulabiliyor demek ki. Böylece,
korkarak deðil gülümseyerek bakýlabiliyor
bir þimþeðe. Ayný yürekte, bir çiçeðin di-
kenleri onu daha itinalý tutmak için minik
iþaretler deðerinde belki de! Ya da bir fýr-
týna, aslýnda rüzgarýn sesini herkese du-
yurmak üzere söylediði içli bir þarký… 
Bazen dünyayý minik bir çocuðun kalbiy-
le dinlemek, görmek gerek. Ýncelenmeyi
bekleyen raporlar, hazýrlanmasý gereken
projeler, biriken ödevler ya da ütülenecek
gömlekler… Bir yetiþkin gözüyle, hayatýn
gücünü tüketen, zamaný öldüren tüm bu
iþler; bir küçüðün gözüyle neler ifade edi-
yor acaba? Belki de çocuklarýn dilinde
her þeyin daha aydýnlýk, daha saf ve daha
hilesiz ikinci bir ismi var. Bu isimleri ha-
týrlamak için yeniden çocuk olamayýz bel-
ki ama bir çocuk yüreðini bir süreliðine
ödünç almak, dünyaya onunla bakmak
çok da zor olmasa gerek…
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Baþarý çoðu zaman doðru yolda

atýlmýþ bir yanlýþ adýmla gelir.

Einsteýn
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KKaallbbiinnee  YYüürrüü!!

Bir Hint masalýna göre, kedi korkusun-
dan devamlý endiþe içinde yaþayan bir fa-
re vardýr. Büyücünün biri fareye acýr ve
onu bir kediye dönüþtürür. Fare, kedi ol-
maktan son derece mutlu olacaðý yerde
bu kez de köpekten korkmaya baþlar. Bü-
yücü bu sefer onu bir kaplana dönüþtü-
rür. Kaplan olan fare, sevineceði yerde av-
cýdan korkmaya baþlar. Büyücü bakar ki,
ne yaparsa yapsýn farenin korkusunu yen-
meye imkan yok. Onu eski haline döndü-
rür. Ve der ki: "Sen  cesaretsiz  ve  korkak
birisin.  Sende  sadece  bir  farenin  yüreði
var.  O  yüzden  ben  sana  yardým  edemem."

Hint masalýndaki gibi, biliyoruz ki suretin
gücünün yüreðin gücü yanýnda sözü geç-
mez. Sihirli deðnekler buruþuk urbanýzý
bir ipek elbiseye dönüþtürebilir belki ama
yüreðinize sizden baþkasý dokunamaz. 
Mevlana der ki: Yolcu, kalbe yürü! Kalbe
yönelen yolcular olmak için, kalpten yola
çýkmalý, kalbin sesine kulak kesilmeli-



yiz… 
Hayatýmýz boyunca bize en doðru rehber-
liði kalbimiz yapacaktýr. Denizlerde kay-
bolduðumuzda deniz feneri olacak, derin
sularda boðulduðumuzda cankurtaraný-
mýz olacaktýr. 
Kalbimiz yaþamýmýzýn haritasýdýr. Ondaki
meridyenleri ve paralelleri doðru takip
edersek mutlaka “mutlu ve baþarýlý son”a
ulaþacaðýz.
Yolunuz kalpte baþlayýp kalpte sonlansýn!
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Baþarý kuvvetli olana gülümser,

baþarýsýzlýk güçsüzlere çullanýr.

O. Wilde
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DDüüððüümmlleerree  UUzzaakk  OOll!!

Ölmek üzere olan yaþlý bir baba, yataðýnýn
baþýna üç oðlunu çaðýrarak onlara vasiyet-
te bulunur: "Oðullarým, ben ölünce birbi-
rinize düþmemeniz için, size sahibi oldu-
ðum 17 deveyi paylaþtýrmak istiyorum.
Miras olarak develerin yarýsýný büyük oð-
luma, üçte birini ortancaya, dokuzda biri-
ni ise küçük oðluma býrakýyorum." Baba-
larýnýn ölümünden sonra mirasý vasiyet
uyarýnca paylaþmak üzere kardeþler bir
araya gelirler. Fakat bir türlü iþin içinden
çýkamazlar. Mirasý babalarýnýn istediði gibi
pay edemezler. Çünkü 17 sayýsý ne 2'ye,
ne 3'e, ne de 9'a bölünebilir. "Bu iþin üs-
tesinden ancak bizim bilge gelebilir." diye
düþünüp ona danýþýrlar. Bilge "Benim bir
devem var. Onu da alýp yeniden bir hesap
yapýn." der. Bu cömertliðe çok þaþýran
oðullar 18 deveyi pay etmeye giriþirler.
Önce 2'ye bölerler. Büyük oðul 9 develik



payýný alýr. Sonra 3'e bölerler, çýkan 6 de-
veyi de ortanca oðul alýr. Daha sonra 9'a
böldüklerinde 2 deveyi de küçük oðul alýr.
Ama bütün develeri paylaþtýktan sonra or-
tada fazladan bir deve kalýr yine... Oðullar
bu duruma da bir çözüm getirmesi için
yeniden bilgeye baþvururlar. Bilge güler ve
"Ýyi  öyleyse,  sorununuz  çözümlendiðine
göre  ben  de  devemi  geri  alabilirim  artýk."
der.

Hayatta çözümlenemez sanýlan sorunla-
rýn, varsayýmlarýmýz ve ön yargýlarýmýzda-
ki ufacýk bir deðiþimle çözümlendiðini
anlatýyor bu hikaye. Uzaklarda aradýðýmýz
merhem, yaramýza çok yakýn bir yerde
fark edilmeyi bekliyor çoðu kez. Ruhu-
muzu çevreleyen karanlýk hale, bir söz-
cükle aydýnlanabiliyor. Kalbimize çöken
siyah bulut, bir tebessümle daðýlýyor.
Umuyorum ki hayatta sizleri karþýlayan
sözcükler, çok bilinmeyenli problemleri-
mizin cevap anahtarý olur.
Her daim düðümlere uzak, çözümlere ya-
kýn olun...
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Hayatý  Keþfet!

Bir gezgin uzak ülkelerin birinde yolculuk
ederken, bir aðacýn altýnda oturmakta olan
bir bilgeye rastladý. Bilge kucaðýnda bir
torba, anlamlý bir þekilde gülümsüyordu.
"Niye gülümsüyorsunuz?" diye sordu
gezgin.
"Muzlar sayesinde hayatýn anlamýný keþ-
fettim de ondan." diye cevapladý bilge.
Bunu söylerken yanýndaki torbasýný açtý;
çürümüþ bir muz çýkarýp elinde tuttu ve
þöyle dedi:
"Bu, vaktini tamamlamýþ bir hayatý simge-
liyor. Zamanýnda kullanýlmamýþ ve onun
için artýk çok geç."
Daha sonra, torbasýndan yemyeþil bir muz
çýkarýp gezgine gösterdi ve þöyle dedi:
"Bu da henüz vakti gelmemiþ bir hayat ve
doðru zamaný bekliyor."
Son olarak da olgun bir muz çýkardý, soy-
du ve gezginle paylaþtý:
"Bu  da  içinde  bulunduðumuz  zamaný
simgeliyor.  Ýnsan  onu  yaþamasýný,  onun
için  þükretmesini  iyi  bilmeli.



Hayatý anlamlý yaþamaktan dem vururuz
zaman zaman. Peki, bu hayat nasýl anlam-
lý yaþanýr? Ne yapmalýyýz? Nerede, neye
dikkat etmeliyiz? Yukarýdaki hikaye tam
da bu sorularýmýzýn yanýtý þeklinde, ne
dersiniz? Sahi, hayatýmýz yaþadýðýmýza de-
ðiyor mu? Erdemli vasýflarla, dünümüzü,
bugünümüzü, yarýnýmýzý aydýnlýk hale ge-
tirebiliyor muyuz? 
Merhamet, þefkat, diðerkâmlýk, kanaat,
þükür, ince fikirli olma, hem kendimiz
için hem de baþkasý için iyi görmek, iyi
olaný tercih etmek gibi güzel yaþam para-
metrelerimiz var mý bizim? 
Bu hayatýn hakkýný vermek için ne tür öl-
çekler kullanýyoruz? Peki, ya sizce hayatýn
anlamý ne? Biz de bilge kiþi gibi bir muza
baksak görür müyüz hayatýn anlamýný?

YY

67 Adem Özbay

Y
Y

Y

Y

Y

Baþarýnýn dört þartý; bilmek, iste-

mek, cesaret etmek ve susmak.

Axel Munthe 



Yüreðini  Isýt!

Bütün gün dýþarýda çalýþan karý-koca kü-
çük kýzlarýna yaþ günü için bir hediye al-
mak üzere oyuncakçý dükkanýna girmiþ-
lerdi.
Kadýn, satýcý kýza:
"Bakýn" dedi, "Ben çalýþan bir anneyim ve
kýzým bütün gün evde bakýcýsýyla kalýyor.
Öyle bir oyuncak istiyorum ki, kýzýma be-
nim yokluðumu hissettirmesin."
Satýcý kýz baþýný sallayýp:
"Anlýyorum  hanýmefendi,  fakat  ma-
alesef  maðazamýzda  oyuncak  anne
bulunmuyor."

Gelin biraz da yüreklerimizi dinlendirip,
güneþin þefkatli ellerine býrakalým kendi-
mizi. Azýcýk da yüreðimiz ýsýnýversin. -Mýþ
gibi yaþamlardan sýyrýlarak, benliðimizi
ortaya koyarak þu hayattaki sosyal rolü-
müz her neyse, hakkýný vererek yaþama-
nýn tam vakti olsa gerek. 
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Sevdiklerimizle birlikte hayatýn  tadýný çý-
karmaya, sevgimizi paylaþmaya dair yeni
kararlar alalým. Ýçimizde biriktirdiðimiz
sevgi tanelerini cömertçe verelim artýk.
Sevgiyi vermekle çok þey kazanýlýr, ama
hiçbir þey kaybedilmez. 
Sevginin hüküm sürdüðü diyarlar haline
getirelim her bir yaný. Bizimle þenlensin
her yer. 
Oyuncak bireyler olmayalým, duygularýn
en hasýný yaþayýp yaþatalým. Deðil mi ki
dünyaya bir kez geldik, hadi yaþamýn tadý-
ný sevgiyle çýkaralým. 
Olduðu gibi, en saf haliyle sevgimiz çaðla-
yan olsun, aksýn tüm gönüllere…
Sevgiyle ýsýnan yüreklerinize selam ol-
sun…
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O iþin baþarýlmasýnýn imkansýz

olduðunu bilmedikleri için baþardýlar.

Mark Twain
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SSeevvggii  vvee  VVeeffaa  ÝÝllee  YYaaþþaa!!

Japonya'da yaþanmýþ gerçek bir olay þöyle
anlatýlagelir: Evini dekore ettirmek iste-
yen Japon, evinin duvarýný yýkar. Japon
evlerinde genellikle iki tahta duvar arasýn-
da çukur bir boþluk bulunur. Duvarý yý-
karken, dýþardan gelen bir çivinin ayaðýna
batmýþ ve oracýkta sýkýþmýþ olan bir ker-
tenkele görür. Adam bu manzara karþý-
sýnda kendini kötü hisseder ve ayný za-
manda merakla kertenkeleyi incelemeye
baþlar. Adam, bu kertenkele muhtemelen
10 yýl önce, ev yapýlýrken çakýlan çiviler
esnasýnda böylece sýkýþýp kalmýþ olacak
diye düþünmeye baþlar. 
Peki nasýl olmuþ da kertenkele bu pozis-
yonda hiç kýpýrdamadan 10 yýl boyunca
yaþamayý baþarmýþ? Karanlýk bir duvar
boþluðunda hiç kýpýrdamadan yýllarca ya-
þamak çok zor olmalý. 
Böylece adam þaþkýn þaþkýn kertenkeleyi
izlerken, nereden çýktýðýný fark edemedi-



ði aðzýnda taþýdýðý yemekle baþka bir ker-
tenkele gelir... Adam bu yaþadýklarý karþý-
sýnda sersemler. Adeta afallar. Bu  nasýl
bir  sevgi  ki;  ayaðý  çivilenmiþ  kertenkele,
10  yýldýr  diðer  kertenkele  tarafýndan  bes-
lenmektedir...  

Bizi hayata baðlayabilecek pek çok güzel-
lik olduðunu ve hangi ellerle ne uçsuz bu-
caksýz emellere ulaþabildiðimizi görebil-
memiz, bunun farkýnda olmamýz bize na-
sýl bir iç huzur verir, nasýl hoþ bir histir
bu… Bir kertenkelenin bir baþka kerten-
keleye olan vefasý ve sevgisi göz önüne
alýndýðýnda nasýl olmamýz gerektiði konu-
sunda söylenecek çok da fazla bir söz ol-
masa gerek…
Yaþamanýn anlamý olan sevgi'nin bizi ilik-
lerimize kadar kuþatmasý dileðiyle…
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Hep denedin, hep yenildin.

Olsun yine dene yine yenil... Daha

iyi yenil... Samuel Beckett 
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ZZiihhnniinniinn  EEffeennddiissii  OOll!!

Bilge ve öðrencisi okyanus kýyýsýnda gezi-
yorlardý. Soðuk bir gündü ve rüzgar okya-
nusta kocaman dalgalar oluþturuyordu.
Bir süre yürüdükten sonra bilge durdu ve
öðrencisine sordu: "Bu büyük dalgalar sa-
na neyi hatýrlatýyor?" "Zihnimi hatýrlatý-
yor." dedi öðrenci, "Ve durup dinlenme-
den yol alan düþüncelerimi..."
"Evet, fýrtýnalý okyanus zihnin, dalgalar da
düþüncelerindir. Zihin su gibi durudur;
ne iyidir ne kötü. Rüzgar ise dalgalara se-
bep olur; týpký arzu ve korkularýn düþün-
celeri üretmesi gibi..." diye devam etti
bilge. Öðrenci söz aldý: "Böyle bir okya-
nusun ortasýnda sallanan bir sandal içeri-
sinde olmak istemezdim doðrusu." Bilge:
"Sen daima ordasýn. Diðer tüm insanlar
da... Ancak birçok kiþi bunu fark etmez.
Ýnsanlarýn zihni dalgalý deniz gibidir. Dü-
þünceler durmaksýzýn sallanarak sarsarlar
bizi, týpký dalgalar gibi... 



Okyanusu dinginliðine kavuþturmanýn
yolu ise hareket etmesini önlemek deðil-
dir. Rüzgarý görmezden gelemezsin. Yap-
man gereken, rüzgarý durdurmaktýr. Rüz-
gar da arzu ve korkularýndýr. Onlarýn ha-
yatýný yönetmesine izin verme. Dikkatini
kontrol etmeyi öðrenirsen, arzu ve korku-
larýný da kontrol edersin, yani okyanusu
darma duman eden dalgalarý durdurur-
sun. Böylece zihninin okyanusu sakinlik
ve dinginliðe kavuþur. 
Zihninin  efendisi  olduðundaysa  her  þeyin
efendisi  olabilirsin."

Uçsuz bucaksýz bir okyanus olan zihni-
mizde özgürce kulaç atabilmek, dalgalara
savrulmadan istediðimiz limana yanaþa-
bilmek için önce zihnimizin dilini çözme-
li, onu okumamýzý önleyen arzu, ihtiras,
korku ve kaygýlarýmýzdan arýnmalýyýz. Di-
leriz, okyanusunuza katacaðýnýz her bir
damla, sarsýcý dalgalardan arýnýp suyun
sessiz duruluðuna kavuþmanýzý saðlar.

YY

73 Adem Özbay

Y
Y

Y

Y

Y



Y

Y

YY
Y

74 Merhaba Hayat

YY

Ayaða  Kalkmak

Günlerden bir gün, köylerden birinde,
adamýn birinin eþeði, kuyuya düþer. Niye
düþer, nasýl dmüþer, sormayýn. Eþek bu,
düþmüþ iþte! Belki kör bir kuyuydu, aðzý
tahta ile kapatýlmýþtý belki, üzerine toprak
dökülmüþtü. Zamanla tahta çürüdü, za-
yýfladý, toprakta biten otlarý yemek iste-
yen eþeðin aðýrlýðýný çekemedi ve güm.
Hayvancýk saatlerce acý içinde kývrandý,
baðýrdý kendi dilinde. Ayýptýr söylemesi,
anýrdý yani. Zavallý eþek kuyunun dibinde
melül mahzun bakýnýyor. Üstelik yaralan-
mýþ. Karþýlaþtýðý bu durumda kendini eþe-
ði kadar zavallý hisseden adamcaðýz köylü-
leri yardýma çaðýrdý.
Ne yapsak, ne etsek, nasýl çýkarsak soru-
larý havada kaldý. Sonunda karar verildi ki
kurtarmak için çalýþmaya deðmez. Tek
çare, kuyuyu toprakla örtmek. Ellerine al-
dýklarý küreklerle etraftan kuyunun içine
toprak attýlar.
Zavallý hayvan, üzerine gelen topraklarý,
her seferinde silkinerek dibe döktü.



Ayaklarýnýn  altýna  aldýðý  toprak  sayesinde
her  an  biraz  daha  yükseldi.  Ve  sonunda
yukarý  kadar  çýkmýþ  oldu.  Köylüler  aðzý
açýk  bakakaldý.

Hayat, bazen bizim de üzerimize abanýr.
Ne bazeni? Çoðu zaman. Toz toprakla
örtmeye çalýþanlar çok olur. Düþene bir
tekme de sen at telkinleri her an kulaðý-
mýzda çýnlarken, bu ahlaki deðerler kök
salmaya baþlamýþken, biraz soluklanýp
doðru kararlar doðrultusunda selamete
çýkýþýn yollarýný aramaya baþlamak en an-
lamlý tercih olacaktýr herhalde. Biz nefes
almaya çalýþtýkça, çýrpýndýkça çelme tak-
maya çalýþan çok olur. Bunlarla baþa çýk-
manýn tek yolu, yakýnýp sýzlanmak deðil,
düþünüp silkinmek, ayaða kalkmak ve
kurtulup aydýnlýða adým atmaktýr.
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Para nasýl parayý çekerse baþarýda

baþarýyý çeker. 

Chamfort



Y
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Her  Þey  Seninle  Baþlar

Önemli bir savaþ sýrasýnda Japon bir ko-
mutan askerlerinin sayýsýnýn, düþmanla-
rýnkine  kýyasla çok daha az olmasýna rað-
men, saldýrýya geçmeye karar verir. Or-
dusunun kazanacaðýna olan güveni tam-
dýr. Ancak, askerleri zafer konusunda ol-
dukça kaygýlýdýr. 
Savaþ alanýna doðru ilerlerken, yol kena-
rýndaki bir tapýnakta durup hep birlikte
dua ederler. Daha sonra komutan cebin-
den bozuk para çýkararak;"Þimdi  yazý-ttu-
ra  atacaðýz.  Eðer  tura  gelirse,  biz  kazana-
caðýz,  ama  eðer  yazý  gelirse  kaybedeceðiz,
kaderimiz  böylece  ortaya  çýkacak." der.
Bozuk parayý havaya atar ve herkes sabýr-
sýzca paranýn yere düþmesini bekler. 
Tura gelmiþtir. Askerler çok sevinirler;
kendilerine olan güvenlerini toplamýþlar-
dýr. Bu coþkuyla düþmana saldýrýr ve sava-
þý kazanýrlar. 
Bir süre sonra yüzbaþý komutanýn yanýna
gelerek onun kehanetini takdir edercesi-
ne; "Kimse  kaderi  deðiþtiremez." der. 



Bunun  üzerine;"  Haklýsýn."  der  komutan,
iki  tarafý  da  -ttura-  olan  parayý  göstererek...

Hepimiz hikâyedeki gibi zor durumlarla
karþý karþýya kalmýþýzdýr. Çoðu zaman ka-
rar vermek ve harekete geçmek için bazý
yönlendirilmelere ihtiyaç duymuþ ve san-
ki içimizde bizi biz yapan ve harekete geç-
memize yardýmcý olacak o gücü hisset-
mekte zorlanmýþýzdýr. 
Unutmayýn ki, özgüven sizin en önemli
gücünüzdür.
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Hiçbir þey eriþilemeyecek kadar

yükseklerde deðildir. 

Andersen 



Engellere  Meydan  Okuma  Klavuzu

Herkesin bir engellere meydan okuma
haritasý vardýr. Ve mutlaka birimize yol
gösteren baþarý ilkeleri hepimiz için fay-
dalý olabilir.
Kendi hayatýmda kendime ve dostlarýma
önerdiðim bazý ilkeleri sizlerle paylaþmak
istiyorum.
Umarým bunlarýn içinde size ýþýk çakacak
bir ilke olur ve sizin meydan okuyan
baþarý öykünüzde yer bulur. 
Bir yazar olarak en çok buna mutlu olu-
rum. 
Baþarmak, hayatý keþfetmek için baþlama-
ya var mýsýn?
Haydi baþlayalým:
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1. Ýlke

‘Kendin  Ol”

Kendin ol. Baþkalarýnýn sana öðrettiklerini
bir kenara býrak. Kendine has bir öðrenme
tarzý geliþtir. Ýster deneyimleyerek, ister zi-
hinsel yöntemlerle, istersen canýnýn istediði
gibi öðren.
Baþkalarýnýn öðrettiði doðru ve yanlýþlarý
gözden geçir. Ýnsanlýðýn ortak deðerlerin-
den geriye kalan ne kadar öðretilmiþ bilgin
varsa onlarý 'özelleþtir'. Sende ne varsa sen-
den olsun.
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Hayat, hakkýnda ciddi konuþulmayacak

kadar çok önemli bir þeydir.



2. Ýlke

‘Mutluluðun  Peþine  Düþ’

Kendi mutluluðunun tanýmýný yap. Sonra
onun peþine düþ. Yýlma. Mutluluðun varýla-
cak bir yer olmayýp bunun bir yolculuk ol-
duðunu unutma. O yolda yürürken düþebi-
lir, tökezleyebilir, sendeleyebilirsin.
Bu seni hedefine varmaný engellemesin.
Düþmek; yeniden kalkmak ve daha hýrslý
baþlamak için bir bahanedir sadece,
unutma.
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Yaþamak dünyada 

en nadir þeydir.



3. Ýlke

‘Hayatý  Sev’

Dünyanýn bir misafirhane olduðunu unut-
madan üstünde yaþadýðýmýz topraðý, altýnda
sevdiðimiz gökyüzünü ve etrafýmýzda dün-
yanýn dönüþüne eþlik eden tüm varlýklarý
sevmek için bahane aramaya gerek yok.
Hepimiz kocaman bir evde yaþýyoruz ve
odalarý baþka varlýklarla paylaþýyoruz. 
Bir çiçeðin masumluðu, annenin fedakarlý-
ðý, yýldýzlarýn zarifliði, çocuklarýn neþesi … 
Hepsi bizim hayatýmýzda karþýlýk bekleme-
den oluveren þeyler. Yaþamý seversek kavuþ-
mayý da, ayrýlýðý da, ölümü de severiz.  
Çünkü hepsi birbirinin kardeþidir.
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Ýnsanlarýn yüzde doksaný yasamazlar,

sadece vardýrlar. 



4. Ýlke

‘Tüm  Fýrsatlarý  Deðerlendir’  

Nasýl olsa istesen de istemesen de çalýþmak
zorundasýn. Zorunda olmadýðýn þey tem-
bellik yapmak. Sýk sýk tembellik hakkýný
kullan. Çalýþmanýn yoðun temposuyla es
geçtiðin bir- çok güzelliðin farkýna tembel-
lik zamanlarýnda rastladýðýný göreceksin. 
En azýndan tembel tembel vakit geçirdiðin
bir günün gecesinde göreceðin rüyalarýn
bilgelik dolu olduðunu göreceksin. Çünkü
bilgelik insana rüyada gelir ve rüya dingin
olmayan zihne misafir olmaz.
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Ne aradýðýný bilmeyen 

bulduðunu anlayamaz.



5. Ýlke

‘Küçük  Ayrýntýlarýn  Ýnsaný  Ol’

Dünya büyük bir yer. Gezegenler, yýldýzlar,
gökdelenler, evler, arabalar, caddeler…
Hepsi büyük ve onlar öylece karþýmýzda du-
ruyor. 
Kocaman bir evrenin içinde saklý olan ha-
yatýn küçük ayrýntýlarýný es geçme. Sevgili-
nin cebine sevdiði þekerden koy, çocuðun
bir hata yaptýðýnda kýzmaný beklerken onu
öp, arkadaþýný aniden bir çay bahçesine gö-
tür, canýn çektiðinde atlayýp arabaya, þehrin
en uzak yerindeki sevdiðin iþkembeci, dü-
rümcü, þalgamcý, kokoreççi,tatlýcý, çorbacý
amcayý ziyaret edip kendine bir ziyafet çek.
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Hayatta yapýlacak o kadar  çok hata

var ki ayný hatayý yapmakta 

ýsrar etmenin bir anlamý yok.



6. Ýlke
‘Ýnsanlarý  Þaþýrtmayý  Sýk  Sýk  Dene’

Ýnsanlarýn gözündeki 'sen'i ne yapsan deðiþ-
tiremezsin. O yüzden rahat ol. Çok sýkýcý bir
insan olarak biliniyorsan, bir akþam onlarca
fýkra ezberleyip git anlat onlara. Temkinli ve
devamlý rejimde olan birisi olarak biliniyor-
san gidip Osmanlý mutfaðý sunan restaurant-
lardan birine týka basa ye arkadaþlarýnýn gö-
zü önünde. 
'Çok ciddi birisidir o' diyenlerle inat luna-
parka gidip çarpýþan arabalara bin ve onlarýn
tüm önyargýlarýna çarp. Sen onlarýn bildik-
leri gibi deðil, olmak istediðin gibi birisin
çünkü.
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Hiç kimse, baþarý merdivenine

elleri cebinde týrmanmamýþtýr.

Keth Moorhead 



7. Ýlke

‘Halinden  Memnun  Olan  Birisi  Ol’  

Her daim þikayet ederek yaþayanlardan ol-
mayý býrak. Ýþlerin iyi gitmiyorsa yakýnda
düzelir. Sevdiðin insaný hala bulamadýnsa
bekle, gelecek yakýnda nasýl olsa. Yoruldun-
sa dinlen geçer, açsan ye doyarsýn, üzül-
dünse sevinirsin... Dünyanýn her hali geçi-
cidir. Ayný hýzda ve ayný yükseklikte gitmek
mümkün deðildir . Rüzgar daðlarý iner çý-
kar, ovalarý geçer, vadileri dolanýr ama rüz-
garlýðý býrakmaz. Rüzgar gibi ol, gerektiðin-
de kasýrga gibi es, gerektiðinde meltem gi-
bi, gerektiðinde çekil köþene kimseye bu-
laþma, gerektiðinde lodos ol. Ama rüzgarlý-
ðýndan þikayet etme.
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Acý çekmek, ölmekten 

daha çok cesaret ister.



8. Ýlke

‘Dünyanýn  En  Saçma  Hayali
Seninki  Olsun’  

Hayal et. Hayal eden sadece bu dünyada
yaþamaz. Onun, hayal ettiði kadar çok dün-
yasý vardýr. "Büyüdüm adam oldum, hayal
kurmak benim neyime" deme. Güneþe yol-
culuk yapan ilk insan sen ol, kanatsýz uçabi-
len ilk kiþi de. Hatta kelebek kýz ol, ejderha
adam. Sevdiðin yazarýn evine misafir ol,
onun kulaðýna ölümsüz eseri için birkaç
cümle fýsýlda. 
Beðendiðin komutanýn yanýnda savaþlara
katýl, zaferler kazan, payýna düþen mutlu-
luklarý canýnýn istediði kadar al.
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Yarýnlar, yorgun ve bezgin

kimselere deðil, rahatýný terk

edebilen gayretli insanlara aittir.
Çiçero



9. Ýlke

‘Okumayý  Ciddiye  Alma’  

Okumak için kendini mecbur hissetme.
Canýn çektiði zaman oku. Sýkýcý kitaplarý
sýrf çok satýyor ya da arkadaþým tavsiye etti
diye okuma. Kapaðýný beðendiðin berbat
bir kitabý zevkten dört köþe olarak oku.
Okurken o sayfalara kendini vermiþ aðacýn,
altýnda oynaþan çocuklarýn, öpüþen sevgili-
lerin, meleþen kuzularýn seslerini dallarda
ötüþen kuþlarla birlikte sen de iþit. Kitabý
okurken oradaki yazarýn harflerini de-
ðil,dünyanýn o kitaba kattýðý harfleri oku..
Bu kitap da dahil.
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En büyük zafer 

insanýn kendine karþý kazandýðýdýr.



10. Ýlke

‘Çiçek  Kokulu  Bir  Eþyan  Olsun’

Çiçek kokulu bir yarin olsun, en güzeli
odur. Yoksa da bir silgi edin, gül koksun
mesela. Araban varsa bol bol karanfil kokan
kokuluk edin. 'Araba benim neyime tek va-
sýtam ayaklarým' diyorsan al bir menekþe
kokulu parfüm, her durakta iki fýsfýs yap
kendine. Kendini çiçek gibi hisset asýl. Tüm
dünyanýn karmaþasýnda, insaný boðan kala-
balýkta bir karanfilin güzel duruþundan da-
ha iyi nasýl yaþabilinir bu hayatta?
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Aþk köprü kurmaktýr. Ýnsanlar köprü

kuracaklarý yerde, duvar ördükleri 

için yalnýz kalýrlar.



11. Ýlke

‘Sýký  Bir  Dostun  Olsun’  

Sýký bir dost edin kendine. Yeri geldiðinde
arkadaþýn, yeri geldiðinde kardeþin, yeri
geldiðinde kendin olabilecek kadar dost ol-
sun sana. Gerektiðinde çekinmeden aðla-
yabilmelisin omzunda, gerektiðinde tüm
malýný paylaþabilmeli senle. Ýþte böyle bir
dost bulursan 7 milyar insanýn kalabalýklýðý
seni korkutmasýn. 
Yeldeðirmenlerine bile saldýrabilirsin, en
azýndan yaralarýný saracak birisi var.
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Aðlayan karýncanýn sesi,

gülen fili bastýrýr.



12. Ýlke
‘Ara  Sýra  Kayýp  Tayfa  Ol’  

Gönlünün okyanuslarýna yolculuða çýk ca-
nýn istediðinde. Yapýlacak iþleri bir kenara
býrak, en büyük iþin okyanustaki hazine ada-
sýna varmak olsun. Adada keyfince yaslan
kayalýklara, balýk tut uzun uzun ve þarkýlar
söyle dalgalarla beraber. Kayýp bir tayfa olup
pusulanýn seni nereye götürdüðüne bakma-
dan atýl uzak köþelere. 
Otobüsle gitsen bile küçük bir kasabaya,
farz et ki Barbaros'un gemilerinden birinde-
sin ve denizler ortasýnda rüzgar saçlarýný sa-
vururken sen de içinin sýkýntýsýný savuruyor-
sun geride kalan limanlara doðru.
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Büyük baþarýlarýn sahipleri küçük

iþleri titizlikle yapabilme sabrýný

gösteren kiþilerdir. Schýller 



13. Ýlke

‘Eþsiz  Ol’  

Sen "sen" olduðun için eþsizsin. Bu dünya
için vazgeçilmezsin. Sen olmadýðýnda bu
evren bir kiþi eksik, unutma! Ýlk olarak
hangi salak söylediyse: 'Mezarlýklar kendile-
rinin vazgeçilmez olduðuna inanan insan-
larla doludur' diye, sen diyenlere kulak as-
ma. Senin mesleðini yapan binlerce insan
olabilir; ama hiçbirisi senin gibi gülemiyor,
senin gibi kýzamýyor, senin gibi yaþamýyor
hayatý. 
Nasýl parmak uçlarýmýzýn, retinalarýmýzýn,
yüz yapýmýzýn bir benzeri yoksa; kalbimizin,
hislerimizin, bakýþlarýmýzýn, insanlýðýmýzýn
da bir benzeri yok. Tek kelimeyle eþsiziz.
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Cehaletimin sebebini 

bilseydim 

bilge biri olurdum.



14. Ýlke

‘Hayýr  Demekten  Korkma’  

Gerektiðinde hayýr de. Bazen hayýrlarýn
evetlerden daha fazla deðerli olduðunu
unutma. Ýstemeyerek bile olsa, iyilik yap-
mak için bile olsa, söylediðimiz her evet ba-
þýmýza daha çok olumsuz iþler açacaktýr.
Yapabilirlik alanýmýza girmeyen istekler için
hayýr diyebildiðimiz gün, hem kendimize
hem de isteklerini gerçekleþtiremeyeceði-
miz için hüsrana uðrayacak insanlara büyük
bir iyilik yapmýþ oluruz.
'Hayýr' diyelim 'hayýr' iþleyelim.
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Güzellik bütün 

bir hayatýmýz boyu aradýðýmýz

yitiðimizdir.



15. Ýlke

‘Ýkiz  Kardeþini  Unutma’    

Dünya senin ikiz kardeþindir. Sen mutluy-
san o da öyledir. Sen hüzünlüysen dünya
daha hüzünlü olur. Dünya dediðin; gözü-
nün gördüðü, kulaðýnýn iþittiði, cep telefo-
nunun kapsama alaný kadar bir yerdir. Ora-
lara hükmedebilirsin, oralarda olup bitene
yön verebilirsin. 
Dünyanýn dönüþüne kalbinin atýþý kardeþ-
tir. Unutma ve kardeþini sev. Onu koru ve
kolla ki o da sana tüm þefkati, merhameti
ve sýcaklýðýyla davransýn.
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Baþarý, çoðunlukla ötekiler pes ettikten

sonra da ipe asýlýyor olmaktýr. 

Charles Templeton



16. Ýlke

‘Dünya  Hayatý  Bir  Gündür’

Kocaman bir ömür yaþasak da aslýnda yaþa-
dýðýmýz ömür bir günden ibarettir. Gözü-
müzü kapattýðýmýzda hayat bir kýsa film gi-
bi kýsacýk zamanda gözümüzün önünden
geçerken o günü ne kadar iyi yaþadýysak
mutlu bir vedaya da hazýrýz demektir.
Eðer dünya hayatýnýn bir günden ibaret ol-
duðunu ve o günün de bugün olduðunu bi-
lirsek her günümüz kendiliðinden güzelle-
þecek ve mutlu sonlara kendimizi hazýrla-
mak kolaylaþacaktýr. Kim son gününü dolu
dolu,bütün saniyelerin nabzýný tutarak ya-
þamak istemez ki?
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Meyve vermeyen 

tek aðaç daraðacýdýr.



17. Gezegen

‘Kendimizi  Alkýþlayalým’  

Hayatýmýz,bir hastane odasýnda gözlerimizi
açtýðýmýzda aldýðýmýz alkýþlarla baþlar. Sonra
anaokulundaki, ilkokuldaki, üniversitedeki,
yarýþmalardaki, düðündeki, doðum günle-
rindeki, terfilerimizdeki alkýþlarla devam
eder. Her alkýþ sonrasýnda hayatýmýzý baþka-
larýnýn avuç içlerine teslim ederiz. Oysaki
bizi en iyi alkýþlayacak olan kendi avuçlarý-
mýzdýr. Onlar bizi bizim gibi anlayabilir ve
hissedebilir. 
Aðlayan bir çocuðu gülümsettiðinizde, zorda
kalmýþ bir müþterinizi rahata kavuþturduðu-
nuzda, kan ter içinde randevusuna yetiþmek
için dolmuþa koþturan birisini arabanýza al-
dýðýnýzda kendinizi alkýþlayýn. Baþkalarýnýn
alkýþlarý bizim egomuzun yolunu aydýnlatýr-
ken kendi alkýþýmýz kalbimizi aydýnlatýr.
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18. Ýlke

‘Keyfimizi  Yerine  Getiren
Alýþkanlýklar  Edinelim’    

Baþkalarýnýn size öðrettiði alýþkanlýklarýnýzý
bir kenara býrakýp kendi hür iradenizle ba-
ðýmlýsý olacaðýnýz alýþkanlýklara kucak açýn.
Babanýzýn, öðretmeninizin, patronunuzun,
kanunlarýnýzýn size sigara içmeyin derken si-
gara içip, içenlerin yolunu açan uygulamala-
rýna göz yumup sigarasýz kalmayýn mesela.
Bu satýrlarýn yazarý sigara baðýmlýsý olmayý
beceremese de birçok baðýmlýlýða tabi. Ör-
neðin; lavaboda kafasýna göre saatlerce kita-
býný okur, gömleðinin kollarýný hep sývar, að-
zýnda devamlý bir kürdanla dolaþýr. Ayýplanýr
evet, sonuna kadar. Ama o ayýplarýn baðým-
lýsý deðil, kafasýna eseni yapma baðýmlýlýðýna
sahip birisi. Darýsý tüm okurlara...
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Ölmek, herkesten sonra 

kendine kalmaktýr.



19. Ýlke

‘Toplantýsýz  Çalýþ’    

'Ýþ dünyasýnda en faydasýz iþ nedir?' deseniz
vereceðim tek cevap 'toplantýlardýr' olur.
Toplantýlar; patronlarýn egolarýný þiþirme ve
çalýþanlarýn kafalarýna kalýn sopalarla vurul-
ma seanslarýdýr. Çýkan kararlar, aslýnda ya-
pýlan iþin sonunda ulaþýlacak sonuçlardýr.
Toplantýlar, zaman israfýdýr ve boþ yere 'ger-
ginmiþ' numarasý yapma yeridir. Boþverin,
tüm iþlerinizi çalýþanýnýzla ya da iþvereniniz-
le 3-5 dakika içinde halledelin. Örneðin;
kahve alma makinesinin önünde, asansörde,
otoparkta, dolmuþ duraðýnda, wc çýkýþý kar-
þýlaþmalarda 'þu iþ þöyledir, böyle yapýlýyor,
sonuç þu olacaktýr' deyin. Kendinizi de dün-
yayý da gereksiz bir ayrýntýdan kurtarýn. Ba-
kýn sonra bize çok dua edeceksiniz.
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Sizin sevdiðiniz ile sizi seven 

asla ayný kiþi deðildir.



20. Ýlke

‘Soðanseverler  Derneði'ne  Üye  Ol’

Aðlamak deyince aklýmýza hemen soðan ge-
lir. Soðan bu yüzden asil bir sebzedir. Yer-
yüzünün en güzel eylemine rehberlik yap-
maktadýr. Üzüntüden yerlerde sürünürken
ya da mutluluktan göklerde uçarken aðla-
mamamýz için binlerce nedenimiz vardýr.
''Delikanlý adam aðlamaz''dan, ''Aðlamak za-
yýflýk iþaretidir''ine kadar bayaðý okkalý sözü-
müz olsa da bu palavralara karþý söyleyecek
tek sözümüz: "Aðlamak delikanlýlýða iþaret-
tir, aðlamak çelik gibi yüreðe sahip olmak
demektir. O yüreðe sahip olanlar her birini
bir meleðin taþýdýðýna inanýlan yaðmurun
topraktaki yaþamý diriltmesi gibi, gözyaþla-
rýyla da yüreklerdeki yaþamý yeþertirler". Ne
mutlu onlara!
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Aþksýz geçen 

bir ömür beyhude  yaþanmýþtýr.



21. Ýlke

‘Bu  Kýta  Senin  Tapulu  Malýndýr’

Her ne kadar adalara sahip ünlüler ve para ba-
balarý olsa da henüz bir kýtaya tek baþýna sahip
bir Allah'ýn kulu yok. Ama biz gönlümüzden
kopan bir toprak parçasýna bir kýta muamelesi
yapýp onunla böyle bir sahipliliði yaþayabiliriz.
Ýmkaný olanlar için evinin etrafýndaki 50-100
m2'lik bir alan, gönlü büyük olanlar içinse bir
balkon kenarýnda
20-30 cm2'lik saksýlarda sahip olunan bir ký-
ta parçasýnda hayata can katmak gerekmekte-
dir. O küçük saksýda bir menekþe yetiþtirmek,
bir domates yetiþtirmek, bir kekik yetiþtirmek
sizi 5 vakit mis kokulara, cesur nefeslere davet
edecektir. Bu arada toz toprakla uðraþýrken
'üstümüz baþýmýz kirlenir abi' diyeniniz varsa,
merak etmeyin kýtanýz varsa deniziniz de ola-
caktýr nasýl olsa.
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Hafif acýlar konuþabilir 

ama, derin acýlar  dilsizdir.



22. Ýlke

‘Küçük  Olsun  Senin  Olsun’

Hayatýnýzda tümüyle size ait bir þeyler olsun.
A' dan Z' ye kendi tasarýmýnýz, üretiminiz, dü-
þünceniz bir ürünü masanýzýn üzerine koyun
ve dostlarýna kasýlarak gösterin. Örneðin; kib-
ritten Truva atý, taþlardan Mona Lisa tablosu,
mercimekten galata kulesi yapýn. 
Biraz zahmetli olsa da bunun benzerini çevre-
nizde yapacak bir babayiðit olmayacaðý için bu
uðraþýnýz size bir hoþluk ve evinizin bir köþe-
sindeki bir boþluða da doluluk katacaktýr. Ma-
dem kitap okuyoruz, bir kitap da siz yazýn. 3-
5 sayfa olsun yeter. Kapaðýný kafanýza göre ta-
sarlayýn. 
Yakýnýnýzdaki bir renkli ozalit çýktý alýcýlarýn-
dan bastýrýp, kaplatýp koltuðunuzun altýna ko-
yun. Bana da gönderin ki, bu gezegende yalnýz
olmadýðýmý görüp sevineyim. Ýþte bu iþ için si-
ze bir neden daha. Daha ne yapayým sevgili
okur?
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23. Ýlke

‘Her  Gününün  Bir  Adý  Olsun’

Günleri, takvim yapraklarýndaki isimleriyle
yaþatma hayatýnda. Kalbinden geçen isimle-
ri ver onlara. 365 manevi çocuðun olsun.
Göbek adlarýný da koy dilersen. 11 Mart ol-
sun sende Karanfil Günü. 27 Nisan da
Mecnun'un Þarkýsý. 30 Kasým'a Buhur-u
Meryem Günü de. 9 Eylül'e Sonbahar Yal-
nýzlýðý. Yani isim senden, günler takvimden
olsun. Pazartesileri Papatya, salýlarý Yaka-
moz, çarþambalarý Kýrmýzý, perþembeleri
Menekþe, cumalarý Hasret günün olsun.
Biz bunlarý dediysek içimizden geçenleri
söyledik. Siz de kendinize buradan istediði-
niz bir gün ve o güne ait bir anlam seçin.
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Dostluk aþktan çok daha üzücüdür; 

çünkü daha uzun sürer.



24. Ýlke

‘Bir  Yýldýz  Hediye  Et’

Bir dostunu, arkadaþýný, sevdiðini, çocuðu-
nu bir gece vakti çýkar balkona, pencereye
ya da bahçeye. Herkese bir yýldýz seçtir ve
hediye et onlara. 'Ayýn saðýndaki þu parlak
yýldýz senin' de sevdiðine. Bir çocuða tam
tepedeki en parlak güzel yýldýzý hediye et
mesela. Peþpeþe sýralý sol üstteki o üç yýldýz
var ya onlarý da arkadaþlarýna versen ne ola-
cak, yýldýzlarý mý eksilir gökyüzünün? Sen
gönlünü ferah tut, Allah'ýn gökyüzünde tüm
dostlarýna da sana da yetecek kadar çok yýl-
dýz var sevgili dostum. Haydi hediye etme-
ye baþla þimdiden!
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Ne kadar çok kiþi seninle aný

fikirdeyse, o kadar çok

yanýldýðýný düþün.



25. Ýlke

‘Çocukluk  Þarkýlarýný  Dinle’

Hepimizin çocukluðunda kalbinde yer et-
miþ þarkýlarý vardýr. Bir gün çek kendini ke-
nara, otur internetin baþýna ya da git bir
müzik markete. Ne kadarýný bulursan al,
indir, dinle. Çocukken düþüp dizlerini ka-
nattýðýn düþsün hatýrýna. Annenin saçlarýný
okþadýðý gecelere yasla baþýný. Bulutlara ba-
kýp þekiller çýkarmak için, gözlerin dikkat
kesildiðin anlarý ansýn. Çimenlerin kokusu-
nu, doya doya üzerinde yuvarlandýðýn tepe-
leri, bayýrlarý düþün. Evindeki halýlarda bo-
ða güreþi yapar gibi dalaþ. Çocukluk anýlarý-
mýzýn hepsinin bir þarkýsý vardýr. Onlarý
dinle. Onlarla büyümeye devam et.
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Dünyayla arandaki savaþýnda, 

dünyanýn yanýnda  ol.



26. Ýlke

‘Tüm  Dileklerin  Gerçek  Olsun’

Kendine bir güzellik yap. Aklýna gelip de
hep ertelediðin dileklerini, istediklerini bir
güne topla. Kýrmýzý bir atkýn mý olsun isti-
yordun? Sevdiðinin resmine güzel bir çer-
çevemi yaptýracaktýn? Þu hep merak ettiðin
tarihi harabeyi mi göresin geldi? Bir kuþ sa-
hibi mi olmak istiyordun? Durma! Bunla-
rýn hepsini bir dilek gününde gerçekleþtir.
Senin de keyfin gelsin, dünyanýn da.

Y

Y

YY
Y

104 Merhaba Hayat

YY

'Sein' sözcüðü Almancada iki 

anlama gelir: 'var olmak' 

ve 'onun olmak'.



27. Ýlke

‘En  Doðru  Zaman,  Canýnýn  Ýstediði
Zamandýr’

Taksidinin son günü mü geldi? Boþver öde-
me, canýn isteyince öde, faizi de helal olsun
canýna. Patronun "Þunu þu dakika isterim."
mi? Dedi. Býrak keratanýn iþini, canýnýn iste-
diði bir zamanda yaparsýn, dakikalarýn kökü-
ne kýran mý girdi? Ha birde toplantý mý çý-
kardý baþýna? Býrak yahu bu toplantýlar nasýl
olsa yarýn da olur, sen bugün canýnýn istedi-
ði gibi takýl, toplantýný kuþlarla, bulutlarla,
yýldýzlarla yap gitsin. Canýnýn istediði zaman
gelmemiþse sen de iþe gelme. Sevdiðini öp-
meyi hesaba katmýyoruz tabi… Onu zaten
canýn her daim ister di mi?
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Bana yalan söylemiþ olman deðil, 

sana artýk inanmamam sarsýyor beni.



28. Ýlke

‘Boynunda  Madalyalarýnla  Dolaþ’

Ödüllendirilmeyi baþkalarýna býrakma. Kendi
ödülünü kendin ver, kendi madalyaný kendin
tak boynuna. Aç aç kapýna gelip miyavlayan
bir kedinin karnýný mý doyurdun? Tak boy-
nuna bir insanlýk madalyasý. Metroda kema-
nýyla hüzünlü bir þarkýyý çalan sokak çalgýcýsý-
na bahþiþini verip: "Ne güzel çalýþýyorsun" di-
ye gülümsedin mi? Al sana bir madalya, tak
boynuna dolaþ gönlünün istediði yerlerde.
Çocuklarýn saçlarýný okþuyorsan, paraný bö-
lüþüyorsun, çay ýsmarlýyorsan, tostunu týrtýk-
latýyorsan hadi durma! 
Tak bir bir madalyalarýný boynuna ve dolaþ
göðsünü gere gere ortalýkta. Sevdin mi birini
tak aþk madalyasýný, çýk sevginin birincilik
kürsüsüne. Hadi kim tutar seni gönlünün
kahramaný!
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Birçok tavus kuþu kuyruðunu 

herkesten saklar



29. Ýlke
‘Bir  Alfaben  Olsun’

Bildiðin tüm alfabeleri bir süreliðine unut; 29
harfli alfabeyi de, Ýngilizce, Almanca, Fransýz-
ca'yý da. Biliyorsan eðer kuþlarýn alfabesini, çi-
çeklerin, böceklerin ve gökyüzünün ve bulutla-
rýn alfabesini de unut. Dilinle konuþma, gö-
zünle bakma, ellerinle hissetme. 
Þöyle kalbinden, yani alfabelerin en güzeline en
muhteþemine sahip gönül evinden bir alfabe
yap kendine. Söylediðinde dilinden deðil yüre-
ðinden çýksýn kelimeler, baktýðýnda içinin taa
derinlerinden gör dünyayý. Bir çiçeði tuttuðun-
da, bir çocuðun baþýný okþadýðýnda, sevdiðinin
yanaðýna parmaklarýn deðdiðinde ellerindeki
damarlarýndan gökkuþaðýnýn bütün renkleri
yayýlsýn yeryüzüne. 
Üç harfli alfabenle öyle güzel konuþ ki; kendin-
le görüntün arasýnda ki ayna bile çekilsin ara-
dan...  Her harfin sevdaya, mutluluða ve güzel-
liðe götürsün seni ve sevdiklerini…
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30. Ýlke

‘Armut  Piþsin  Aðzýna  Düþsün’  

Bu hayat madem bizi yoruyor bir gün ona ke-
lek atýp yan gelip yatsak fena mý olur. Uzat-
sak þöyle ayaklarýmýzý, mükellef bir ziyafet
çeksek kendimize, bir elimiz yaðda bir elimiz
balda olsa kim ne der bize. Hatta olayý biraz
abartsak çýksak bir daðýn tepesine, yaksak
ateþimizi, bir yandan yemeklerimiz piþerken,
söylesek keyfimizce þarkýlar türküler… 
Halayýmýzý çeksek, davulumuzu çalsak güzel
olmaz mý. Üstümüzden geçen kuþlar eþlik
etse þarkýmýza, altýmýzdaki toprak hoplasýn
halayýmýzda… Yuvarlanalým, düþelim, kal-
kalým ve hep birlikte söyleyelim: 
'Yahu hayat sen ne güzel biþeysin öyle…'
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Ýnsanlar hatalarýna tecrübe derler.



31. Ýlke

‘Gölgelerin  Gücünü  Kullan’  

Eðer karanlýktan korkuyorsan gölgeleri ku-
cakla, göreceksin siyahýn dost canlýsý tarafla-
rýný. Gücün kalmadýðýnda, takatýn tükendi-
ðinde, elini oynatacak halin bile terketip git-
tiðinde seni, gölgelerin gücü adýna deyip çýk
meydana. 
Kuþlarýn gölgesinden bir kalkan yap kendine,
çiçeklerden gölgesinden bir kýlýç. Bulutlarýn
altýna dur, yaðmurdan giy zýrhýný ve atýl haya-
týn tam ortasýna.
Dört tarafýndan kýskývrak seni sarsada dert-
ler, tasalar, endiþeler, yýlgýnlýklar, üzgünlük-
ler, ayaða kalk, haykýr göðe doðru þükürle,
azimle, cesaretle ve hayatý kucakla. Ýnan gele-
ceðinin geçmiþinden daha güzel olacaðýna ve
daha çok öpeceðine seni sevdiðinin. 
Ýnan ve zýpla, baþýna bulutlar deðinceye ka-
dar. Sev sevmekten nefesin kesilinceye kadar.
Haydi þimdi gölgelerin gücü adýna...
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32. Ýlke

‘Kendine  “Koçum  Benim”  De’  

Canýný sýkmak için sýraya girmiþse dertler,
kendini çek kenara sarýl üþüyen yanlarýna,
merhametle, þefkatle okþa yanaðýný, sonrada
kulaðýna fýsýlda: Koçum benim buda geçer.
Yýldýzlarý kovan aydýnlýk nasýl geçip gidiyorsa
akþam üzerleri, sonbaharda yapraklarý anne-
lerinden koparýp oradan oraya savuran rüzgar
nasýl bahar geldiðinde saklanýyorsa kavuðuna,
daðlarý esir alýp beyaza boyayan kýþýn soðuk
nefesi nasýlda ýsýnýveriyorsa birden güneþ
dünyayý öptüðünde, geçer tüm dertlerde se-
nin etrafýndan.
Sen yeterki düþme, düþsenden ayaða kalk-
maktan vazgeçme. Silip sözlüklerden zor
kelimesini hayatýný kolay þarkýsýna bir naka-
rat yap. 
Kuþlarla söyle bu þarkýyý, deniz kýzlarýyla
söyle. Ve gökyüzünden sark aþaðýya, denizi
ayna yapýp, gördüðün kendine seslen: Ko-
çum benim, devam hayata ve aþka...
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33. Ýlke

‘Meleklerle  Arkadaþ  Ol’    

Yeryüzü evimizdir ve o kocaman evde insan-
lar, çiçekler, kuþlar ve meleklerle birlikte ya-
þarýz biz. Yaþarýz ama gündelik koþturmacala-
rýmýz arasýnda ne kuþlarýn þarkýlarýný duyarýz
ne yerdeki karýncanýn azmine þahit oluruz.
Bir gülün ne kadar güzel koktuðunu burnu-
muzu yaklaþtýrmadan hissedemeyiz. Çiçekten
bal toplayýp soframýza getiren arýlarýn yorgun
kanatlarýnýn sesini de duyamayýz.

Etrafýndan defalarca geçip te, yüzüne bile

bakmadan, selam bile vermeden yolumuzu

paylaþtýðýmýz taþlarýn bile ne kadar çok

üzüldüðünü bilemeyiz. Taþýndan topraðýn-

da, kuþundan balýðýndan, yýldýzýndan bulu-

tundan yeryüzünün ve gökyüzünün her var-

lýðý bizden bir dostluk, bir tebessüm bekle-

mektedir. 

Çünkü onlar meleklerin yeryüzündeki tem-

silcileridirler. Melekler onlara durmadan

fýsýldar insanoðlunun güzel bir kalbinin ol-

duðunu. En güzel insanýn insaný sevdiðini

anlatýr onlara.



Bir annenin çocuðu için canýný bile verebi-

leceðini anlatýrlar onlara, bir sevenin sev-

diði için çölllere düþtüðünü, daðlarý deldi-

ðini anlatýrlar onlara. Melekler bizim tara-

fýmýzdadýr çünkü. Onlar bu dünyayý sade-

ce iyi insanlarýn iyi hale getirebileceklerini

bilirler.
Dünyanýn galaksinin evrenin sesi melekle-
rin sesidir. Onlarý duymaya çalýþalým. Ok-
þadýðýmýz her üzgün baþ bir meleðin baþý-
dýr. Gülümsettiðimiz her yüz bir meleðin
yüzüdür.
Kalbimiz meleklerin evidir. 
Onlarý iyi misafir edelim. Güzelliðin evi ol-
sun içimiz. Bahçemiz tüm melekler dans
etsin, sevginin ve mutluluðun o dingin, o
muhteþem, o eþsiz þarkýsý eþliðinde...
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Sýradanlýðýmdan bir ýþýk doðdu ve

yolumu aydýnlattý.



YY

113 Adem Özbay

Y
Y

Y

Y

Y

ZZoorrlluukkllaa  BBaaþþeettmmee  AAnnaayyaassaassýý

Gürültü ve patýrtýnýn ortasýnda sükunetle
dolaþ; sessizliðin içinde huzur bulunduðunu
unutma. Baþka türlü davranmak gerekmedikçe
herkesle dost olmaya çalýþ. Sana bir kötülük ya-
pýldýðýnda yapabileceðin en iyi karþýlýk unutmak
olsun. Baðýþla unut. Ama kimseye teslim olma.
Ýçten ol; telaþsýz; kýsa ve açýk seçik konuþ. Baþ-
kalarýna da kulak ver. Aptal ve cahil olduklarý
zaman bile dinle onlarý; çünkü; dünyada herke-
sin bir öyküsü vardýr.

Yalnýz planlarýnýn deðil, baþarýlarýnýn da ta-
dýný çýkarmaya çalýþ. Ýþinle ne kadar küçük olur-
sa olsun ilgilen; hayattaki dayanaðýn odur. Seve-
ceðin bir iþ seçersen yaþamýnda bir an bile çalýþ-
mýþ olmazsýn. Ýþini öyle sev ki, baþarýlarýn bede-
nini ve yüreðini güçlendirirken verdiklerinle de
yepyeni hayatlar baþlatmýþ olacaksýn.

Olduðun gibi görün ve göründüðün gibi ol.
Sevmediðin zaman sever gibi yapma. Çevrene
önerilerde bulun ama hükmetme. Ýnsanlarý yar-
gýlarsan onlarý sevmeye zamanýn kalmaz. Ve
unutma ki, insanlýðýn yüzyýllardýr öðrendikleri,
sonsuz uzunlukta bir kumsaldaki tek bir kum
taneciðinden daha fazla deðildir.

Aþka burun kývýrma sakýn; o çöl ortasýnda
yemyeþil bir bahçedir. O bahçeye layýk bir bah-
çývan olmak için her bitkinin sürekli bakýma ih-
tiyacý olduðunu unutma.



Kaybetmeyi ahlaksýz bir kazanca tercih et.
Ýlkinin acýsý bir an, ötekinin vicdan azabý bir
ömür sürer. Bazý idealler o kadar deðerlidir ki,
o yolda maðlup olman bile zafer sayýlýr. Bu dün-
yada býrakacaðýn en büyük miras dürüstlüktür.

Yýllarýn geçmesine öfkelenme; gençliðe ya-
kýþan þeyleri gülümseyerek teslim et geçmiþe.
Yapamayacaðýn þeylerin yapabileceklerini engel-
lemesine izin verme. Rüzgarýn yönünü deðiþti-
remediðin zaman, yelkenlerini rüzgara göre
ayarla. Çünkü dünya karþýlaþtýðýn fýrtýnalarla de-
ðil, gemiyi limana getirip getiremediðinle ilgile-
nir. Ara sýra isyana yönelecek olsan da hatýrla ki
evreni yargýlamak imkansýzdýr .Onun için kav-
galarýný sürdürürken bile kendi kendinle barýþ
içinde ol.

Hatýrlar mýsýn doðduðun zamanlarý; sen að-
larken herkes sevinçten gülüþüyordu. Öyle bir
ömür geçir ki, herkes aðlasýn sen öldüðünde,
sen mutlulukla gülümse. Sabýrlý, þefkatli,baðýþ-
layýcý ol. Eninde sonunda bütün servetin sensin.
Görmeye çalýþ ki, bütün kirliðine ve olumsuz-
luklarýna raðmen dünya yine de insanoðlunun
biricik güzel mekanýdýr.
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GGeerrççeekk  DDoossttlluukk

MMeevvllaannaa ve bir öðrencisi, dostluðun ve ar-
kadaþlýðýn konu edildiði bir söyleþiden çýk-
mýþlar, yolda birlikte yürüyorlardý. Biraz ileri-
de yolun kenarýnda, iki köpeðin koyun koyu-
na sokulup birlikte uyumakta olduklarýný gör-
düler. Öðrencisi, biraz önceki söyleþinin de
etkisi altýnda kalarak, bu görüntü karþýsýnda
çok duygulandý ve bu duygusunu Mevlana ile
paylaþmak istedi: 

"Efendim þu manzaraya bakýn" dedi. "Ne
denli yüce bir ders alýnacak dostluk örneði,
deðil mi?" 

MMeevvllaannaa, öðrencisinin bu heyecaný karþý-
sýnda hafifçe gülümsedi ve kiþisel çýkarlarýn
nice dostluklarý yakýp kül ettiðini anýmsattýk-
tan sonra ona, unutamayacaðý bir ders verdi: 

"Evlat, sen onlarýn arasýna bir kemik atý-
ver de, bak o zaman gör dostluklarýný" dedi. 

"Bir dostluk, kiþisel çýkar karþýsýnda unu-
tulmayacak denli saðlamsa, ancak o durumda
bir deðer ifade eder ve ancak o zaman onun
adýna gerçek dostluk denilir."



YYoolluummuuzzddaakkii  EEnnggeelllleerr

Eski zamanlarda bir kral, saraya gelen yo-
lun üzerine kocaman bir kaya koydurmuþ,
kendisi de pencereye oturmuþtu.

Bakalým neler olacaktý? Ülkenin en zengin
tüccarlarý, en güçlü kervancýlarý, saray görevli-
leri birer birer geldiler, sabahtan öðlene ka-
dar. Hepsi kayanýn etrafýndan dolaþýp saraya
girdiler. Pek çoðu kralý yüksek sesle eleþtirdi.
Halkýndan bu kadar vergi alýyor, ama yollarý
temiz tutamýyordu.

Sonunda bir köylü çýkageldi. Saraya mey-
ve ve sebze getiriyordu. Sýrtýndaki küfeyi yere
indirdi, iki eli ile kayaya sarýldý ve ýkýna sýkýna
itmeye baþladý. Sonunda kan ter içinde kaldý
ama kayayý da yolun kenarýna çekti. 

Tam küfesini yeniden sýrtýna almak üze-
reydi ki, kayanýn eski yerinde bir kesenin dur-
duðunu gördü. Açtý... Kese altýn doluydu. Bir
de kralýn notu vardý içinde...""BBuu  aallttýýnnllaarr  kkaayyaa-
yyýý  yyoollddaann  ççeekkeenn  kkiiþþiiyyee  aaiittttiirr"" diyordu kral.

Köylü, bugün dahi pek çoðumuzun farkýn-
da olmadýðý bir ders almýþtý.
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SSeennddeenn  BBiiþþeeyy  OOlluurr!!

Geri çevrildiler, üzüldüler, kapý kapý dolaþ-
týlar; ama pes etmediler Þöhrete giden yol red-
dedilmekten geçer.

"Senden bir þey olmaz!" Bu kliþe cümleyi
hayatýnýn bir döneminde duymayan kimse ne-
redeyse yok gibidir. Kimileri için bu söz üzerin-
de durulmamasý gereken bir cümleye karþýlýk
gelirken, kimileri için de hayat çizgilerini belir-
leyen bir hikayeyi barýndýrýyor. Öyle ki bu sözün
ortaya çýkardýðý hýrsýn tetiklemesiyle þöhret ba-
samaðýný týrmanan birçok ünlü simaya rastla-
mak mümkün. Dünyada ve ülkemizde adýný sýk-
ça duyduðumuz birçok ünlünün geçmiþinde bir
"senden bir þey olmaz" hikayesi saklý. Bir tür
aþaðýlanmayý da içinde barýndýran bu sözü genç-
liklerinde duyan birçok ünlünün, hýrslarýyla
edindikleri baþarýlarý bu söze verilen bir cevap
niteliðinde. Kendilerini ispat etmek için yaptýðý
iþe daha çok sarýlan ünlü simalara starlýk yolunu
açan 'senden bir þey olmaz' sözü, onlarýn hayat-
larýnda aþaðýlanma manasýndan sýyrýlarak adeta
sihirli bir söze dönüþmüþ. 

Türk pop müziðinin 'Minik Serçe'si Sezen
Aksu'nun yüzüne Unkapaný'nda 'senden þarkýcý
olmaz' sözüyle kapanan kapýlar, dünyaca ünlü
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basketbolcu Michael Jordan'ýn yüzüne de ben-
zer bir gerekçeyle kapatýlmýþ: "Boyun kýsa, sen-
den basketçi olmaz." Yine Ferhan Þensoy'un
'senden tiyatrocu olmaz' dediði Yýlmaz Erdoðan
tiyatrocu olmakla kalmayýp kendi tiyatrosunu
bile kuracak noktaya yükselirken, Müjdat Gezen
Sanat Merkezi'nden 'senden tiyatrocu olmaz'
diye atýlan Evrim Akýn, Avrupa Yakasý dizisin-
de Selin tiplemesini baþarýyla canlandýrdý. Bir
dönem çok okunanlar listesinde yer alan Ri-
chard Bach'ýn Martý adlý kitabý tam 18 yayýne-
vi tarafýndan reddedilerek 'senden yazar olmaz'
rekorunu kýrarken, Beþiktaþ'ýn bu sene renkle-
rine kattýðý Portekizli Rodrigo Tello, 1995 yý-
lýnda futbol oynamak için gittiði Colo Colo
ekibince 'senden futbolcu olmaz' sözüyle evine
gönderilmiþti. 

Müzikten spora, tiyatrodan aktörlüðe,
mankenlikten iþ dünyasýna kadar birçok ünlü-
ye þöhretin yolunu açan bu söz, içerdiði kötü
anlam yanýnda yýldýzlarýný parlatmada da son
derece etkili olmuþ. Öyle ki bu sözü duymasa-
lar ve hýrs yapmasalar belki de bugün onlarý ta-
nýyor olmayacaktýk… 

Þimdilerde hepimizin yakýndan tanýdýðý ün-
lü simalarýn gençlikleri biraz acý, biraz burukluk
ve daha çok da hýrslarla dolu. Þöhret basamak-
larýný týrmandýklarý alanlarda olmadýk hüsranlar
yaþayan ünlüler, 'Senden bir þey olmaz' kalýp sö-
zünü, birçoðumuz gibi alanýndaki yetkin insan-
lardan duymuþlar. Belki de sýrf bu yüzden olsa
gerek, bu sözü yalanlamak ve kendilerini ispat-
lamak için yaptýklarý iþe daha çok asýlarak bir
þey olabildiklerini göstermiþler. 
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Ülkemizde ve dünyada adýný sýkça duyduðu-
muz birçok ünlünün geçmiþinde yaþadýðý 'Sen-
den bir þey olmaz' hikâyesi saklý. Futbolculardan
þarkýcýlara, tiyatroculardan mankenlere kadar
hayatýn her alanýnda tanýdýðýmýz ünlülerin ilginç
gençlik öykülerinden bir derleme sunuyoruz siz-
lere. 'Senden bir þey olmaz' sözünü duyan genç-
lerin alacaðý çok dersler var bu hikâyelerden. 

Türk pop müziðinin 'minik serçe'si SSeezzeenn
AAkkssuu, bugün albümü en çok satan þarkýcýlarýn-
dan birisi. Peki 1975 yýlýnda çýkardýðý 'Haydi
Þansým' adlý 45'liðinin kaç tane sattýðýný biliyor
musunuz? Sýký durun: Sadece 50 tane! Alanlar
da zaten yakýn çevresi olmuþ. Okulunu býrakýp
Ýzmir'den Ýstanbul'a gelen Aksu, birçok ünlü sa-
natçý gibi Unkapaný'nda þirket þirket dolaþmýþ.
Ancak bütün kapýlar 'senden þarkýcý olmaz' der-
cesine yüzüne kapanmýþ. Uzun uðraþlardan ve
reddedilmelerden sonra çýkardýðý Haydi Þansým
adlý 45'liði de sadece 50 adet satmýþ. 

Eski mankenlerden MMeerrvvee  ÝÝllddeenniizz ise boyu
kýsa bulunduðu için Baþak Gürsoy Ajans'tan ge-
ri çevrilmiþ. Ancak 1986 yýlýnda Güneþ Gazete-
si Güzellik Yarýþmasý'nda ikinci seçilince Flash
Form Ajans'a girmiþ. 1990'da ise onu bir sür-
priz bekliyormuþ. 'Sen manken olamazsýn' diye
geri çevrildiði Baþak Gürsoy Ajans, ona birlikte
çalýþmak için teklif götürmüþ. Kýsa boyundan
çeken bir diðer ünlü isim ise basketbolcu MMii-
cchhaaeell  JJoorrddaann. Lise ikinci sýnýftayken antrenörü
tarafýndan boyu kýsa olduðu için okul basketbol
takýmýna alýnmayan Jordan, annesinin 'Önemli
olan, takýmýn içinde senin ne kadar küçük oldu-
ðun deðil. Senin içinde takýmýn ne kadar büyük
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olduðu' sözlerinden oldukça etkilenerek önce
okul takýmýna girmeyi sonra da profesyonel lige
transfer olarak dünyaca tanýnan bir sporcu ol-
mayý baþarmýþ. Ünlü futbolcu HHaakkaann  BBaayyrraakkttaarr
ise Alman hoca Lorant'ýn 'Boyun kýsa, senden
orta saha oyuncusu olmaz.' sözünü, onun yerine
gelen Oðuz Çetin'in güveni ile haksýz çýkardý ve
iyi bir orta saha oyuncusu oldu. 

"Senden  bir  þey  olmaz!"  

Number One TV'ye VJ'lik için çekimlere gi-
den ve çekimlerde heyecanlanýnca üç hafta son-
ra kanaldan kovulan ÝÝppeekk  TTaannrrýýyyaarr, kovulurken
de 'Senden hiçbir þey olmaz' denilerek azarlan-
mýþ. Bu söz üzerine hýrslanan Tanrýyar, sunucu-
luk dünyasýna daha bir asýlarak 'Þahane Pazar'
ekibine dahil olmuþ. 

Þarkýlarý dillerden düþmeyen CCeemm  KKaarraaccaa
ise askere gidinceye kadar türkülere katlanamaz-
mýþ. Komutaný 'Bu sesle senden þarkýcý olmaz;
gel sen bu sevdadan vazgeç' diye öðütleyince tür-
kü söylemeye baþlamýþ. 1967'de Hudey ve Em-
rah'la ortaya çýkan sanatçý, sonrasýnda yorumla-
dýðý halk müziðiyle dillerden düþmeyen eserlere
imza attý. "Senden þarkýcý olmaz" sözünü kulak-
larýnda hissedenlerden birisi de pop þarkýcýsý
Zeynep Casalini. Hakan Peker, yýllar önce "Sen-
den þarkýcý olmaz" dediði Casalini'ye 10 yýl son-
ra POPSAV'ýn gecesinde ödül verecekti. 

Sanatýn her alanýnda olduðu gibi tiyatro
dünyasýnda da sýkça tekrarlanan bir söz "Senden
bir þey olmaz" kalýbý. Bunun en canlý þahidi ise
tiyatrocu YYýýllmmaazz  EErrddooððaann. Ferhan Þensoy'la bir-
likte en az yirmi kiþinin ''Senden tiyatrocu
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olmaz'' dediðini belirten Erdoðan, özellikle be-
ceriksiz delikanlý Mükremin karakterini yazar-
ken bu lafý çok duyduðunu söylüyor. "Yetenek-
sizsin, senden bir þey olmaz". Müjdat Gezen Sa-
nat Merkezi'nden atýlan tiyatrocu Evrim Akýn
ise Avrupa Yakasý dizisindeki baþarýlý Selin tip-
lemesiyle hafýzalarýmýzda. 

Bilkent'te tiyatro bölümünde okuyan Þahan
Gökbakar, okulun en tembel öðrenciliði maka-
mýndan bugünlere gelirken son dönem Türk si-
nemasýnýn önemli oyuncularýndan birisi haline
gelen Ozan Güven, þaþý olduðu için konservatu-
vara alýnmamýþ ve hocalarý tarafýndan "Bir çift
yeþil gözle oyuncu olunmaz." diyerek dýþlanmýþ. 

Dünyanýn en ünlü faresi ve markasý Walt
Disney bile bu sözden nasiplenmiþ. Walt Disn-
ey, farelerin cirit attýðý bir garajda 'Miki Fare'
kahramanýný çizip üne kavuþmadan önce beþ iþ-
ten ret cevabý almasýnýn yanýnda Amerika'da bir
gazetenin editörü tarafýndan resim kabiliyeti ol-
madýðý için eleþtirilmiþ. 

Disneyland'ý kurmadan önce de birkaç defa
iflas eden Walt Disney, sonunda bütün dünyaya
kendini kabul ettirmiþ. Bir dönem çok okunan-
lar listesinde yer alan Richard Bach'ýn Martý ad-
lý kitabý da tam 18 yayýnevi tarafýndan reddedi-
lerek 'senden yazar olmaz' rekoru kýrmýþ. 

Rodrigo  Tello:  Söze  karþý  gol  

Beþiktaþ'ýn geçen sene renklerine kattýðý,
Portekiz'in Sporting Lizbon takýmýnda forma
giyen Rodrigo Tello, 1995 yýlýnda futbola daha
yeni ýsýnýrken kötü bir kaza geçirmiþ ve futbol
oynamak için gittiði Colo Colo ekibi, futbolcuyu
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'Senden futbolcu olmaz' sözüyle evine yollamýþ.
Bu tepkiye hýrslanan futbolcu Colo Colo'nun
rakibi Universidad de Chile'ye katýldý. Universi-
dad de Chile'ye katýldýðý anda profesyonel oldu
ve ligde Colo Colo'ya gol atarak kendisine söy-
lenen sözleri iade etti. 

Mustafa  Denizli:  Senden  futbolcu  olmaz  

Teknik Direktör Mustafa Denizli'yi, 15 ya-
þýnda iken formasýný giydiði Altay'da dört ay
bekletmiþler ve sonra da 'Mustafa iyi çocuksun,
sen bundan sonra yalnýz okuluna devam et.' de-
miþler. Bu sözler karþýsýnda çok üzülen Denizli,
"Açýkça bana 'senden futbolcu olmaz' demiþler-
di diyerek hýslandýðýný ve herkes gezip eðlenir-
ken kendisinin çalýþarak Antalya'da yapýlan Tür-
kiye Genç Karma Þampiyonasý'na seçildiðini, iki
maçtan sonra da Genç Milli Takým'a çaðrýldýðý-
ný söylüyor. 

Miroslav  Klose:  'Baþaramazsýn'  diyorlardý  

Polonyalý futbolcu Miroslav Klose, SG Blau-
bach adlý takýmda ilk defa antrenmana gittiðin-
de kendisini izleyen antrenör ona, "Oðlum, sen
baþka bir meslek öðren. Senden asla futbolcu
olmaz." demiþ. Futbol kariyerinde yüzüne karþý
defalarca bu sözün söylendiðini belirten Klose,
"Dýþ görünüþüme bakýp da bana inanmayan in-
sanlara inat baþarýlý oldum. Belki de onlara ken-
dimi ispatlamak için bu kadar hýrslýyým. Böyle
söyleyenler yanýldý." diyor. 

Ariel  Ortega:  Ortega'yý  beðenmemiþlerdi  

Ariel Ortega, bulunduðu kasabada yetiþtik-
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ten sonra hocalarý ve akrabalarý onu Jujuy eya-
letine götürmüþler. Ama Jujuy'daki teknik he-
yet, Ortega'yý beðenmeyerek "Bundan futbolcu
olmaz" demiþ. Ýþte bu sözler, Jujuy ile Orte-
ga'nýn yaþadýðý Ledesma iliþkisini de koparmýþ.
Yýldýz futbolcu þimdi bu sözlere inat Ledes-
ma'da bir futbol akademisi kuruyor. 

Henry  Ford:  Otomobil  geçici  bir  moda  

Otomotiv sektörünün kurucusu Henry
Ford, 1903 yýlýnda bankaya kredi talebinde bu-
lunmuþ; ancak ret cevabý almýþ. Müdüre, "Nasýl
böyle büyük bir projeyi geri çevirebilirsiniz?"
deyince, banka müdürü, "Otomobil ancak geçi-
ci bir moda olabilir." cevabýný vermiþ. Ford ise
bunun üzerine, "Bir gün yollarda at arabalarýnýn
yerini otomobil alacak." demiþ. Hedefine ulaþ-
mak için beþ kez iflas eden Ford, sayýsýz engelle
de karþýlaþmýþ. 

Sylvester  Stallone:  Artistlik  bürolarý
reddetmiþ  

Sylvester Stallone, oyuncu olmak için New
York'ta bütün artistlik bürolarýna baþvurmuþ.
Ancak hepsinden de olumsuz cevap almýþ. Fakat
vazgeçmeyerek sonunda kendisine þöhret ka-
zandýracak Rocky filmini kapmýþ. 

Mahsun  Kýrmýzýgül:  Kapý  gýcýrtýsý  gibi
sesin  var!  

Ünlü þarkýcý Mahsun Kýrmýzýgül ise ilkokul
öðretmeni tarafýndan her þarký söylediðinde
azarlanmýþ. Öðretmeni, Kýrmýzýgül'e, "Sesin ka-
pý gýcýrtýsý, tencere kazýntýsý gibi... 



Senden türkücü olmaz." dermiþ. Her sefe-
rinde eve gittiðinde aðlayan Kýrmýzýgül, ilkokul
öðretmenine inat, þarkýcý olmuþ. 

Yiðit  Özgür:  Çizgileri  þimdi  beðeniliyor  

Penguen dergisindeki çok balonlu çizgile-
rinden tanýdýðýmýz Yiðit Özgür'ün ise þu an ka-
rikatür çizdiði Penguen Dergisi'ne götürdüðü ilk
karikatürleri beðenilmemiþ. Ancak Özgür þimdi
derginin en çok okunan çizeri... Özgür, gençlik
döneminde yaþanan bu kötü deneyimler için
þunlarý söylüyor: "Yaptýðýnýz iþi o kadar çok sev-
meniz gerekiyor ki, beðenilmemek de dahil hiç-
bir þeyin engel olmamasý gerekiyor." 

Deniz  Akkaya:  Þaþýrtan  manken  

O yýllarda Elite Model Look Yarýþmasý'nýn
koreografisiyle uðraþan Uðurkan Erez, manken
adayý 20 kýzýn içinden sadece birisinin istediði
þeyleri yapmadýðýný ve o kýz hariç diðer 19'unun
manken olabileceðini söylemiþ. Ancak yýllar
sonra Neþe Erberk'in yanýna gittiðinde yeni
mankenler içinde biri onu çok þaþýrtmýþ. Çünkü
o manken, 'Bundan manken olmaz' dediði De-
niz Akkaya'dan baþkasý deðilmiþ. 

Kaynak: www.gencgelisim.com
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EEnnggeelllleerriinn  DDuurrdduurraammaaddýýððýý
BBüüyyüükk  DDeehhaa::  MMiimmaarr  SSiinnaann

1950-60 döneminde inþaat mühendisi, mi-
mar ve jeofizikçilerden oluþan bir Japon heyeti
Türkiye'ye gelmiþ. Heyet Ýmar ve Ýskân Bakan-
lýðý'ndan izin alarak ülkemizdeki tarihi yapýlarý
incelemeye baþlamýþ. Ayasofya'yý, Yerebatan
Sarnýcýný filan gezdikten sonra sýra Sinan'ýn kal-
falýk eseri Süleymaniye Camisi’yle Sinan'ýn öð-
rencisi Mimar Davut Aða'nýn eseri Sultanahmet
Camisi’ne gelmiþ.

Japonlar bu camiler üzerinde günlerce ince-
leme yapmýþlar. Her geçen gün þaþkýnlýklarý
daha da artýyormuþ. Çünkü Japonlar daha ilk
incelemede camilerin gevþek bir zemin üzerine
inþa edildiðini anlamýþlar. Ama bunca yýl, bu ca-
milerde bir çatlak dahi olmamasýna akýl sýr er-
dirememiþler. Bunun üzerine Türkiye progra-
mýnýn gerisini tamamen iptal edip, bu iki cami
üzerine yoðunlaþmýþlar.

Araþtýrmalarýnýn sonucunda herhangi bir
sarsýntý sýrasýnda bu iki caminin sabitlenmediði-
ni aksine yerinde oynayarak yýkýlmaktan kurtu-
labildiði ortaya çýkmýþ. Minareleri incelediklerin-
de ise þaþkýnlýklarý ikiye katlanmýþ. Minarelerin
çok daha geliþmiþ bir raylý sistem mekanizmasý
üzerine oturtulduðunu ve her yöne yaklaþýk 5
derece yatabildiðini görmüþler.
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Daha derin araþtýrma yapmak için Edir-
ne´ye, Sinan'ýn ustalýk eseri Selimiye Cami-
si´ne gitmiþler. Oradaki olaðanüstü sistemleri
görünce iyice þaþýrmýþlar. Selimiye´nin tüm sýr-
larýný aylarýný harcayarak çözmüþler. Japonya´ya
döndüklerinde ise Sinan'ýn sýrlarýný uygulamaya
sokarak þehirlerini Sinan'ýn kullandýðý sistem-
lerle kurup muazzam gökdelenler dikmiþler.
Yani þu an geliþmiþ ülkelerin gökdelen yapýmýn-
da kullanýldýklarý çoðu sistem, yüzyýllar önce Si-
nan'ýn geliþtirdiði mekanizmalarý.

Sersemleþmiþ  Japon

Bir gün Selimiye Camii’ne girenler, kubbe-
nin altlýnda bir Japon’un ayaklarýný kýbleye doð-
ru uzatmýþ sýrtüstü yattýðýný görmüþler. Tabii
hemen Japon’u, "Burasý kutsal bir yer. Bu þekil-
de yatmak bizim inançlarýmýza göre saygýsýzlýk-
týr. Lütfen oturun veya ayakta durun." diyerek
uyarmýþlar. Ancak, Japon trans vaziyetteymiþ,
gözlerini kubbeden ayýrmadan þöyle sayýklýyor-
muþ: "Bu imkânsýz. Ben yýllarýn mühendisiyim.
Bu kubbe var olamaz. Hayal görüyorum. Bu
kubbenin orada o þekilde durmasý fizik ve ma-
tematik kurallarýna aykýrý. Bu imkânsýz, orada
hiçbir þey yok, orada hiçbir þey yok."

Selimiye'nin  Minareleri

Selimiye camisisinin zemini gevþek toprak-
mýþ. Bu nedenle minarelerinin yakýn zamanda
yýkýlacaðý fark edilmiþ. Uluslararasý bir grup bi-
lim adamý toplanmýþlar. Nasýl kurtarýrýz bu tari-
hi minareleri diye kafa kafaya vermiþler. 

Sonuçta en son teknoloji olan metal kelep-
çelerle minarelerin temellerini sabitlemenin en
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iyi çözüm olduðuna karar vermiþler. Minarele-
rin temellerini açýnca, koymayý düþündükleri
kelepçelerin aynýsýyla karþýlaþmýþlar. Mimar Si-
nan bilmem kaç yüzyýl önce ayný þeyi düþünmüþ
meðerse.

Mimar Sinan'ýn Selimiye Camii’nin kubbe-
sini o geniþliðe oturtmak için 13 bilinmeyenli
bir denklemi matematiðin bilinen 4 ana iþle-
minden farklý beþinci bir iþlem bularak çözdü-
ðü söylenir. Ayrýca minarelerin þerefelerine çý-
kanlarýn yolda birbirlerini görmemeleri ise bü-
yük bir dehanýn ürünüdür. 

Almanlar ayný sistemi meclislerinin önün-
deki dev kürede kullanmýþlar. Mimar Sinan bu
sistemi 2 metre çapýndaki minarelere yüzyýllar
önce monte edebilecek bir dehadýr. Almanlarýn
dehasý ise, o çirkin metal yýðýnýna Selimiye´den
fazla turist çekebilmelerindedir.

Kaynak: www.superbeyin.net

Yazarla Ýletiþim Ýçin:
www.gencgelisim.com

ademozbaya@gmail.com
0212. 445 00 45


