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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.

2018  / Ýstanbul
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Ru hu nu Kendine Arkadaþ Yap!

Af ri ka'nýn bal ta ve aðaç kes me mo tor la rý

gir me miþ böl ge le rin de ka yýp bir þeh rin

izi ni ko va la yan ar ke olog lar ken di le ri ne

yar dým cý ol ma la rý için yer li ler le an la þýr lar.

Bir gün kar þý la rý na bir þeh re da ir bir iz çý -

kar ve ace ley le kamp yap týk la rý yer den fýr -

lar lar. Eþ ya la rý ta þý yan yer li ler ise an lam sýz

bir bi çim de yer le rin de bek le mek te dir ler. 

Ge ri dö nen ar ke olog lar yer li le re ace le le ri

ol du ðu nu, ça buk ha re ket et me le ri ge rek -

ti ði ni söy ler ler. Yer li ler ce vap ver mez ve

ses siz ce bek le mek te dir ler. Ar ke olog lar

te laþ için de kal mýþ ken ni çin bek le dik le ri -

ni so rar lar. Yer li ler den bi ri ce vap ve rir:
"Ruh la rý mýz ge ri de kal dý."

Ya þa mýn so nu gel me yen te la þý için de be -
den le ri miz ora dan ora ya sü rük le nir ken,
ru hu mu zu ne re de bý rak tý ðý mýz ak lý mý za
ge li yor mu hiç? 
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Bel ki sa ba hýn er ken sa at le rin de oku du ðu -
muz bir di ze de, bel ki kok la dý ðý mýz ye ni
aç mýþ bir çi çek te, bel ki de yol dan ge çer -
ken ba kýþ la rý ba kýþ la rý mýz la çar pý þan bir
so kak ço cu ðun da… 
Ora cý ða ödünç bý ra ký yo ruz ru hu mu zu ve
ar dýn dan tes lim olu yo ruz renk siz, ýs sýz bir
ka la ba lý ða… Ýþi bi tir me, da ha faz la pa ra yý
ce be in dir me der diy le bu kez ne bir çi çe -
ðe ka yý yor göz le ri miz, ne de avuç açan bir
so kak ço cu ðu na… 
Bel ki de hi ka ye de ki yer li le rin bil ge li ðiy le,
ru hu muz ol ma dan tek bir adým bi le at -
ma mak, ona var mak için ge ri yü rü me yi
bi le gö ze al mak ge rek. 
Var sýn hýz la ya ný nýz dan geç sin yol daþ la rý -
nýz; ka za na cak la rý, ge ri de bý rak týk la rý ruh -
la rýn dan de ðer li ol ma ya cak týr, bu na emin
olun!
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"Allah'ýnbirlütfuvebaðýþlamasý

olmadaninsanýnbiriþibaþarmasý

imkânsýzdýr."

Beydeba
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Gön lün den Ge çe ni Gör! 

Ha pis ha ne de gün le ri ni sa yan iki mah pus
bir lik te du va ra bir de lik de ler ler. De li ði
sa de ce baþ la rý nýn sý ða ca ðý ka dar ge niþ let -
tik le rin de, ha di dý þa rý bir ba ka lým, der ler. 
Ön ce bi ri ba þý ný de lik ten dý þa rý uza týr ve
ek þi miþ bir yüz ifa de siy le, "Çok kö tü aða -
bey ci ðim, çok kö tü!" der. "Her ta raf ça -
mur, sis… Göz gö zü gör mü yor." Di ðe ri
þa þý rýr ve ba þý ný dý þa rý uza týr. Ba kar, ba -
kar… Ve hay ran bir yüz ifa de siy le; "Muh -
te þem!" der. "Muh te þem bir gök yü zü,
aðaç lar, bu lut lar, kuþ lar çi çek ler var…" 

Ha yat ta ne re ye ba kar sa nýz onu gö rür sü -
nüz. Göz le ri ni zi çe vi re ce ði niz yer de kal -
bi ni zin ro ta sý nýn ne re ye yö nel di ði ne bað -
lý dýr. Dü me ni ni zi kon tro le ala rak, umu -
du nu zu ku þa na rak, ha yal le ri ni zi de pe þi -
ni ze ta kýp de niz le re açýl mak için ön ce si -
zi en gel le yen tüm ha lat la rý çöz me li si niz. 
Yü re ði miz ba kýp da gö re me di ði niz, gö rüp
de el er di re me di ði niz tüm dü ðüm le re kü -
çük do ku nuþ lar ya par. 



On la rý anýn da çö ze mez bel ki ama al ter na -
tif çö züm yol la rý su na rak en doð ru su na
ka rar ver me niz için yol gös te rir. Ha zýr ce -
vap lar ver mek ye ri ne, unut tu ðu muz so ru -
la rý ha týr la týr. 
En önem li si, pý rýl pý rýl bir gök yü zü ve ça -
mur kap lý bir yer yü zün de göz le ri ni zi yük -
sek le re çe vir me ce sa re ti ni gös ter me mi zi
is ter.
Se çim si zin! 
Unut ma yýn, gön lü müz den ge çe ni gö rür,
kal bi mi zin söy le di ði ne ina ný rýz. So nun da,
gör dük le ri miz ve inan dýk la rý mýz olu ruz!
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"Güleryüz,tatlýdilvesýrsaklamak,

baþarýnýntemekprensiplerindendir."

II.Abdülhamid
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Bir Du ayý Hak Et !

Ba ba-oðul, göl ke na rý na ge lin ce, ol ta yý gö -
le atýp eve dön dü ler. Bir sa at son ra ol ta ya
ba lýk ta ký lýp ta kýl ma dý ðý ný gör mek için gö -
le git tik le ri va kit, dört-beþ ba lý ðýn ta kýl dý -
ðý ný gör dü ler. Ço cuk, "Ben, ba lýk la rýn ol -
ta ya ta ký la cak la rý ný bi li yor dum." de di. Ba -
ba sý sor du: "Ne re den bi li yor dun?" "Dua
et tim de onun için!" de di ço cuk. 
Ol ta yý ye ni den ha zýr la dý lar ve ye mek için
ote le git ti ler. Ye mek ten son ra gö le git tik -
le ri va kit, yi ne bir kaç ba lý ðýn ya ka lan dý ðý -
ný gör dü ler. Ço cuk "Böy le ola ca ðý ný bi li -
yor dum." de di. Ba ba sý sor du: "Ne re den
bi li yor dun?" Ço cuk, "Dua et tim de onun
için!" de di yi ne. 
Ba ba-oðul, ol ta yý tek rar gö le at tý ve eve
ge ri dön dü ler. Yat ma dan ön ce, gö le gi dip
ol ta ya bak týk la rý va kit, bu de fa bir tek ba lý -
ðýn bi le ol ta ya ta kýl ma dý ðý ný gör dü ler. Ço -
cuk, "Ben ol ta ya ba lýk gel me ye ce ði ni bi li -
yor dum." de di. Ba ba sý sor du: "Ne re den



bi li yor dun?" Ço cuk, "Dua et me dim de
onun için!" de di. 
Ba ba sý nýn ni ye dua et me di ði ni sor ma sý
üze ri ne þu ce va bý ver di: "Ol ta ya yem tak -
ma dý ðý ný ha týr la dým da onun için."

Dua, is te di ði mi ze ulaþ mak için kal bin,
zih nin ve söz le rin el ele ver me si dir. 
Di le ði miz is ter ba lýk tut mak ol sun, is ter
ka ri yer sa hi bi ol mak, is te me yi bi lir sek ya -
ný ba þý mý za ulaþ ma ya cak þey yok tur. 
Sa de ce is te mek ye ter li de ðil el bet te…
Ol ta ya yem tak mak ge rek ba lýk tut mak
için, ya ni bi ze dü þen le ri sý ra sý ile ye ri ne
ge tir mek… Bu, du ayý hak et mek de mek -
tir. Çün kü dua bir di le yiþ ten ön ce, hak
edi len bir ka za ným dýr…
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"Lüzumsuzþeylerinpeþindenkoþan,

lüzumluþeylerikaçýrýr."

Hz.Ali
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Pay la þa rak Yola Devam Et!

Üç ya þýn da ki ký zý ve on dan iki yaþ bü yük

oð luy la bir lik te uzun bir se ya ha te çýk mýþ -

tý. Yol lar da ço cuk la ra mey ve, çi ko la ta al -

mak için sýk sýk du rur, her de fa sýn da al -

dýk la rý þey le ri ar ka kol tuk ta otu ran ço -

cuk la ra uza týr ken, ki min eli uzan sa; "Al,

bu nu kar de þin le pay laþ!" der di. Bir gün,

yo lun iki ye ay rýl dý ðý bir yer de te red dü de

düþ tü. Sað da ki yo lu mu ta kip et me le ri ge -

re ki yor, sol da ki yo lu mu der ken, eþiy le

ara sýn da tar týþ ma çýk tý. 

Di rek si yo nun ba þýn da o otur du ðu için ga -

za bas tý ve ken di de di ði is ti ka met te yo la

de vam et ti. Eþi onun bu ha re ke ti ne çok

içer le di, su ra tý ný as tý ve ba þý ný ya na çe vi -

rip onun la hiç ko nuþ ma dý. Ara la rýn da ki

ger gin li ði an la mýþ ola cak ki, kü çük kýz la rý

ar ka dan uza nýp an ne si ni öp tü ve de di ki:

"Al an ne ci ðim, bu nu ba bam la pay laþ!"



Yü re ðin de ki ni, ce bin de ki ni, hayalindeki-
ni, dü þün de ki ni pay laþ mak… 
Hiç bir þe yin yok sa þa yet, ge le cek gü ne da -
ir umu du nu bö lüþ mek...
Ka ina týn dü ze ni ni ayak ta tu tan kav ram
"pay laþ mak" ol sa ge rek. 
Bir þe kil de bi zim avu cu mu za su nu lan la rý
baþ ka avuç la ra pay et mek, sof ra mý zý do -
na tan yi ye cek ler den kom þu mu za da bir
his se ayýr mak…
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"Adamýn,birgünevineulaþabilmesi

için,birçokkonaklarýgeride

býrakýpgitmesigerek."

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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"Tekbirbaþarývardýr:

odaistediðimizgibibirhayatsürmek."

C.Morley
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Din le di ði ni Duy

Bir gün bir Ký zýl de ri li ve be yaz ar ka da þý New
York þeh ri nin mer ke zin de yü rü yor du. O sý ra da
öð le ta ti li vak tiy di ve cad de ler in san lar la do luy du.
Sü rü cü ler kor na la rý ný ça lý yor, tak si sü rü cü le ri
müþ te ri bul mak için kö þe ler de bað rý þý yor, si ren -
ler ça lý yor du... Ký sa ca sý þeh rin gü rül tü sü in sa ný
sa ðýr ede bi le cek ka dar faz lay dý. Bir den Ký zýl de ri li
dur du ve "Bir cýr cýr bö ce ði nin se si ni du yu yo -
rum!" de di. Ar ka da þý "Ne? Çýl dýr mýþ ol ma lý sýn.
Bu gü rül tü de cýr cýr bö ce ði ni duy ma nýn im ka ný
yok!" di ye kar þý çýk tý. "Emi nim," di ye ýs rar et ti
Ký zýl de ri li, "bir cýr cýr bö ce ði duy dum."
Ký zýl de ri li bir müd det dik kat le din le di ve cad de -
nin kar þý ta ra fý na ge çip bü yük çe bir çi men to fab -
ri ka sý na doð ru yü rü dü. Fab ri ka nýn bah çe sin de
öbek öbek bir kaç ça lý lýk var dý. Ça lý lýk la ra bak tý.
Ger çek ten de dal la rýn al týn da kü çük bir cýr cýr
bö ce ði du ru yor du "Ýna nýl maz! Sen de in sa nüs tü
ku lak lar var ga li ba!" de di adam. "Ha yýr!" di ye ce -
vap la dý Ký zýl de ri li. "Be nim ku lak la rým se nin ki ler -
den fark lý de ðil. Bü tün me se le, din le di ðin þe ye
bað lý." "Bu müm kün de ðil!" de di ar ka da þý. "Ben
bu gü rül tü de as la bir cýr cýr bö ce ði ni du ya mam."
Eli ni ce bi ne so kup bir kaç ma de ni pa ra çý kar dý ve



on la rý yu var la na cak þe kil de kal dý rým da ye re at tý.
Ku lak la rýn da hâlâ ka la ba lýk cad de le rin gü rül tü sü
yan ký la nýr ken, 8-10 met re me sa fe için de ki bü tün
ka fa la rýn dö nüp kal dý rým da çýn la yan pa ra nýn ken -
di le ri ne ait olup ol ma dý ðý na bak tý ðý ný gör dü ler...

Ya þa mýn için de de þi ka yet le ri mi zi hak sýz çý ka ran
ses ler sak lý as lýn da. Ka la ba lýk cad de ke na rýn da ki
bir park ta ço cuk la rýn gü lüþ me le ri, iþin en yo ru cu
za ma nýn da ku la ðý ný za ça lý nan, ço cuk lu ðu nuz dan
ka lan tat lý bir me lo di ya da oto büs bek ler ken
aya ku cu muz da o gün kü azý ðý ný ara yan ser çe nin
cý výl tý sý… Yü re ði mi zi baþ ka gü rül tü ler iþ gal et tiy -
se, bu gü zel ses le re ku lak ver mek ne müm kün!
Ama on lar ora da lar ve din le di ði ni, di le di ði ni du -
yan ku lak la rý bek li yor lar. Bu gün den te zi yok, ne -
yi din le ye ce ði ni ze siz ka rar ve rin ve ya þa mýn giz li
ses le ri ni ku lak ar dý et me yin.
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"Büyükbaþarýlarýnsahipleri,

küçükiþlerititizlikleyapabilmesabrýný

gösterenlerdir."

Schiller
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Kal bi ne Ba kým Yap tý r!

Çok zen gin ama cim ri bir adam, bir bil -
ge nin ya ný na gi dip na si hat al mak is te di.
Bil ge onu pen ce re ye gö tü rüp sor du:
"Pen ce re ye bak tý ðýn da ne gö rü yor sun?"
"Yol dan ge lip ge çen in san lar gö rü yo rum.
Bir de yo lun ke na rý na otur muþ, di le nen
fa kir bir adam var." Bil ge, baþ ka bir oda -
ya gi dip elin de bü yük bir ay nay la dön dü
ve sor du: "Pe ki, bu ay na ya bak tý ðýn da ne
gö rü yor sun?" "Ken di mi." "Ya ni ar týk baþ -
ka la rý ný gör mü yor sun! Far kýn da mý sýn,
pen ce re ca mý da ay na da ay ný mad de den,
ya ni cam dan ya pýl mýþ lar. Ama ay na nýn
ca mý nýn üs tü ne in ce cik bir gü müþ ta ba -
ka sý kap lan dý ðý için ona bak tý ðýn da ken -
din den baþ ka sý ný gö re mi yor sun. Ýþ te in -
san kal bi de cam gi bi þef faf týr, baþ ka la rý ný
gör me mi ze en gel de ðil ve si le olur. On la ra
mer ha met bes le riz o za man. Ama ne za -
man ki al týn, gü müþ gi bi dün ya süs le riy le
kal bi mi zi kap lar sak, o za man sa de ce ken -
di mi zi gö rü rüz. 



Kal bi miz den de mer ha met çe ki lip alý nýr.
Yap man ge re ken, kal bi ni te miz le mek.
Al týn la rý ve gü müþ le ri ce bin de ta þý mak,
kal bin de de ðil. O za man ben cil lik ten
kur tu lup baþ ka la rý na mer ha met bes le -
me ye baþ lar sýn."

Kal bi mi zi ilk an ki saf lýk ve þef faf lýk ta tut -
mak, onun la baþ ka kalp le re yol al mak…
Ko run ma ya muh taç týr kalp; iþ gal le re açýk,
oya lan ma ya mey yal, ayar týl ma ya ha zýr…
Kal bi ko ru mak, en güç so rum lu lu ðu dur
in sa noð lu nun. En kü çük bir le ke, far ký na
va rýl maz sa ký sa sü re de kal bi boy dan bo ya
ele ge çi rir. Kalp te ki önem ver me di ði miz
bir iz, az son ra yüz ler ce iz bý ra kýr pe þin de.
Gün den gü ne, an be an ka ra rýr kal bin ay -
dýn lýk çeh re si. O ne den le, kal bi ni sýk sýk
yok la ma lý dýr in san. Kay gý la rýn, ki nin, öf ke -
nin, ben cil li ðin kal be ek ti ði to hum lar fi liz
ver me den sö kü lüp atýl ma lý dýr ora dan… 
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"Baþarýiçinfarkýsizoluþturabilirsin
iz.

Bununiçinbaþlamanýzgerekenilk

nokta,kendinizsiniz."

D.Tyson
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Ayak Ýzlerine Dikkat Et!

Ada mýn bi ri bir ge ce bir rü ya gör müþ:
Upu zun bir kum sal bo yun ca ya nýn da
Tan rý ile yü rü yor muþ. On lar yü rür ken
tam kar þý la rýn da ki gök yü zün den de bir
film þe ri di gi bi ada mýn ha ya týn dan sah ne -
ler ge çi yor muþ. Kum sal ada mýn ha yat yo -
lu imiþ san ki... Adam kum da iki çift ayak
izi kal dý ðýn da dik kat et miþ; bir çif ti ken -
di si nin bir çif ti tan rý nýn… Ha ya tý nýn son
sah ne sin de gök yü zün den geç tik ten son ra
adam kum da ki ayak iz le ri ne boy dan bo ya
bir da ha bak mýþ ve bir den bir þey dik ka ti -
ni çek miþ. Ha yat yo lu nun pek çok bö lü -
mün de kum da sa de ce bir çift ayak izi gö -
rü lü yor muþ ve adam deh þet için de fark
et miþ ki, ayak iz le ri te ke, ha ya tý nýn en kö -
tü, en acý an la rýn da ini yor. Bu keþ fi onu
fe na hal de ra hat sýz et miþ ve Tan rý'ya sor -
ma ya ka rar ver miþ. "Tan rým... Eðer sa na
ina nýr sam, se nin yo lun dan gi der sem her
za man ya ným da ola ca ðý ný, her za man ya ný



ba þým da yü rü ye ce ði ni söy le miþ tin. Oy sa
ha yat yo lu ma ba ký yo rum. En zor lu, en
kö tü, en acý lý an la rým da sa de ce bir çift
ayak izi gö rü yo rum kum da. Ha ya týn ko lay
gün le rin de ya ným da yü rü yor sun da, sa na
en muh taç ol du ðum an lar da be ni ni ye
terk edi yor sun?" Tan rý gü lüm se ye rek ce -
vap ver miþ: "Ben se ni çok sev dim ve hiç
terk et me dim. Ha yat yo lun da ki o zor lu
sý nav gün le rin de ya ni en acý lý, en kö tü an -
la rýn da kum da hep bir çift ayak izi gör -
dün. Dik kat et! Ayak iz le ri te ke in di ðin de
de rin le þi yor. Çün kü o sý ra lar ben, se ni
ku ca ðým da ta þý yor dum!"

En zor ve ça re siz an la rý mýz da bi zi ayak ta
tu tan, her þe ye rað men ba þý mý zý kal dý rýp
yo la de vam et me mi zi sað la yan bir el var
bel ki eli mi zi tu tan. San dý ðý mýz ka dar yal -
nýz ol say dýk eðer, na sýl aþar dýk ge ri de bý -
rak tý ðý mýz on ca adý mý? 
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Zi hnini Din ginleþtir!

Þeyh ve mü ri di or man da do la þý yor lar dý.
Mü rit, zih ni nin sü rek li hu zur suz luk ve
kar ma þa için de ol du ðun dan ya kýn dý. "Ne -
den sa kin ve din gin in san sa yý sý çok az?
Zih ni mi hu zu ra ka vuþ tur mak için ne ya -
pa bi li rim?" di ye sor du þey hi ne.
Þeyh mü ri de gü lüm se di ve þöy le de di: Sa -
na bir hi ka ye an la ta yým. Bir fil, bir aða cýn
yap rak la rý ný yer ken kü çük bir si nek fi lin
ku la ðý na yak laþ mýþ ve vý zýl da ma ya baþ la -
mýþ. Fil si ne ði kov mak için ku lak la rý ný
sal la mýþ ama her se fe rin de si nek ge ri ge -
li yor muþ. Bu du rum bir kaç kez tek rar lan -
mýþ. Fil da ya na ma mýþ, sor muþ si ne ðe:
"Ne den bu ka dar ha re ket li ve gü rül tü lü -
sün?" Si nek ce vap la mýþ: "Gör dü ðüm,
duy du ðum ve kok la dý ðým her þey be ni
ken di ne çe ker. 5 du yum be ni sü rek li ola -
rak fark lý yer le re yön len di rir ve ben bu na
kar þý çý ka mam, ye rim de du ra mam. Pe ki
se nin sýr rýn ne dir? Na sýl olu yor da bu ka -
dar ses siz ve sa kin ka la bi li yor sun?" Fil ise



þöy le ya nýt la mýþ: "5 du yum, dik ka ti me ha -
kim ola maz. Ne iþ ya par sam ya pa yým,
ken di mi ta ma men o iþe ve rip on da kay bo -
lu rum. Böy le ce, me se la ye di ðim ye mek -
ten, so lu du ðum ha va dan ke yif alý rým. Dik -
ka ti mi ben yön len di rir ve kon trol ede rim,
et raf ta ki þey ler de ðil..." Bu hi ka ye nin ar -
dýn dan Þeyh söz le ri ni þöy le nok ta la dý:
"Zih nin, dik ka tin ne re ye yö ne lir se ora da -
dýr. Eðer dik ka ti ni ve du yu la rý ný kon trol
eder sen, zih nin de kon tro lün al týn da de -
mek tir. Yap tý ðýn iþe ver ken di ni, et raf ta
olup bi te ne de ðil. Böy le ce sa kin li ði ve din -
gin li ði bu la cak sýn." 

Siz ki min zih ni nin ta kip çi si si niz? Fi lin mi,
si ne ðin mi? Zih ni miz her da im yor gun ve
meþ gul ol du ðu na gö re, sa ný rým ce va bý mýz
bel li. Oy sa fi le ba ký lýr sa iþi miz çok da zor
de ðil. Bir çor ba yý yu dum lar ken, bir be be -
ði ok þar ken ya da bir nin ni ye ku lak ve rir -
ken her du yu muz la ora da ol mak, o anýn
key fi ni çý ka rýp hu zur bul mak için tek yol
ol sa ge rek. 
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Dün ya yý Di ze Ge tir !

Bir bil ge ve öð ren ci si or man da yü rür ler -
ken bir kük re me se siy le ir kil di ler. Bir
kap lan ya vaþ ya vaþ on la ra yak la þý yor du.
Öð ren ci do na kal mýþ tý. Tit rek se siy le bil -
ge ye so ru: "Ne ya pa ca ðýz þim di?" Bil ge sa -
kin ce ce vap la dý: "Fark lý se çe nek le ri miz
var. Zih ni mi zi kor kuy la dol du rup kap la -
nýn bu nu his set me si ni ve bi ze sal dýr ma sý -
ný sað la ya bi li riz. Ko þa bi li riz ve kap lan bi zi
ya ka lar. Ona kar þý çý ka bi li riz; ama biz den
güç lü ol du ðu için bi zi tek ham le de mað -
lup ede cek tir. Ya da zi hin gü cü müz le kap -
la ný et ki le me ye ça lý þa bi li riz…" Bil ge, göz -
le ri ni kap la na çe vir di, zih nin de ki tüm dü -
þün ce le ri bo þalt tý. Kap la ný da içi ne alan
tüm ev ren le bü tün leþ ti. Bu de rin me di -
tas yon da bil ge nin bi lin ci kap la nýn bi lin -
ciy le bü tün leþ ti ve bir ol du. Kap lan þim di
on la ra da ha da yak laþ mýþ tý, her an üzer le -
ri ne at la ya bi lir di. Öð ren ci kor ku dan tit -
rer ken bil ge nin na sýl bu ka dar sa kin ka la -



bil di ði ni ve göz le ri ni kap la nýn göz le rin den
ayýr ma dý ðý ný dü þün dük çe þaþ kýn lý ðý ar tý -
yor du. Bir sü re son ra kap lan ses siz ce ba -
þý ný öne eð di, kuy ru ðu nu in dir di ve uzak -
laþ tý. Öð ren ci kü çük di li ni yut mak üze re
sor du: "Na sýl ol du tüm bun lar?" Bil ge ya -
nýt la dý: "Sa de ce zih ni mi tüm dü þün ce ler -
den te miz le dim ve ru hu mu kap la nýn ru -
huy la bü tün leþ tir dim. Ruh sal dü zey de
hu zur için de bir leþ tik. Kap lan içim de ki
din gin li ði, bir li ði ve hu zu ru fark et ti, sal -
dýr ma sý için hiç bir se bep yok tu ar týk."

Zih ni mi zi çer çöp ten arýn dýr dý ðý mýz, onu
ses siz li ðe ve sa kin li ðe ka vuþ tur du ðu muz da
bu et ki doð ru dan çev re miz de ki le re ula þýr.
Ba zý in san la rýn ya nýn da hu zur bul ma mý -
zýn ne de ni, iç le rin de ki ay dýn lýk ve sa kin
dün ya nýn et ki si al týn da kal ma mýz dýr. 
Ýçi miz de bir dün ya ya ra tý lý yor her an. Dý -
þý mýz da ki dün ya nýn kar ma þa sýn dan ya kýn -
mak ye ri ne yü zü mü zü içi miz de ki ale me
çe vir mek ve ön ce onu der le yip to par la -
mak ge rek mez mi? Böy le ce bir kap la ný
ol du ðu gi bi, bir dün ya yý da di ze ge ti re bi -
li riz.
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Küçük Mut lu luklar Edin!

Ýki ar ka da þýn yol la rý çö le düþ müþ gü nün
bi rin de. Bir sü re son ra ara la rýn da bir tar -
týþ ma çýk mýþ. Bi ri nin di ðe ri ni to kat la ma -
sýy la ne ti ce len miþ bu mü na ka þa. Ýn cin -
miþ öbü rü ve ku ma þöy le yaz mýþ: "Bu gün
en iyi ar ka da þým ba na bir to kat at tý." Yü -
rü me ye de vam et miþ ler. Bir va ha ya var -
mýþ lar. Ve az ön ce to kat la nan, bu kez ça -
mu ra sap lan mýþ. En ya kýn ar ka da þý bu
kez ölüm den kur tar mýþ onu. O ise ken -
di ne ge lin ce bir taþ bu lup þöy le yaz mýþ
üs tü ne: "Bu gün en ya kýn ar ka da þým ha ya -
tý mý kur tar dý." Di ðe ri me rak lan mýþ. Ne -
den ilk se fer de ku ma, son ra kin de de ta þa
not yaz dý ðý ný sor muþ. Þöy le ya nýt la mýþ
di ðe ri: "Bi ri be ni in cit ti ðin de onu bir ku -
ma yaz ma lý yým ki ba ðýþ la yý cý lýk rüz gar la rý
he men si lip gö tür sün onu. Bi ri ba na iyi -
lik yap tý ðýn da onu bir ta þa ka zý ma lý yým
ki onu hiç bir rüz gar alýp gö tü re me sin."



Kö tü lük ve iyi lik de di ði miz, bi zim ona
biç ti ði miz sü re ka dar ya þar. Di ler sek ku -
ma bir yel do ku nun ca ya ka dar ya þa tý rýz
on la rý, di ler sek en de ri ni mi ze sak la yýp bi -
rik ti rir, bü yü tü rüz… 
Ba zen bir el, mut lu lu ðu avu cu mu za bý ra -
ký ve rir. Oy sa biz; hýrs la, kay gýy la yum ruk
ha li ne ge tir di ði miz avuç la rý mý za hap se de -
riz gü zel lik le ri. 
O ka dar ya ký ný mýz day ken, kal bi miz de
göz le ri miz de te ðet ge çer mut lu lu ða. 
Ve el deð me dik çe, top ra ða ka vuþ ma dýk ça
es kir, so lar mut lu luk to mur cuk la rý.
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Baþ ka Kalp le rin Sý zý sý na Ku lak Ver !

Ye ni me zun ol muþ bir öð ret men olan
Mary, Na va jo Ký zýl de ri li le ri ne ait bir yer -
le þim böl ge sin de öð ret men lik yap ma ya
baþ la mýþ tý. Her gün beþ öð ren ci yi tah ta ya
ça ðý rý yor ve ödev ola rak on la ra ver miþ ol -
du ðu ba sit bir ma te ma tik prob le mi ni çöz -
me le ri ni is ti yor du. On lar ise, tah ta nýn
önün de ses siz ve is tek siz bir þe kil de du ru -
yor lar dý. Mary bir tür lü an la ya mý yor du.
Ne eði tim ders le rin de ne de staj ya par ken
öð ren dik le ri bir iþe ya rý yor du. "Ne yi yan -
lýþ ya pý yo rum? Ne den hep prob le mi çö ze -
me ye cek öð ren ci le ri mi tah ta ya kal dý rý yo -
rum aca ba?" di ye ken di ken di ne so rup
du ru yor du. En so nun da, öð ren ci le re sor -
ma ya ka rar ver di ve genç Ký zýl de ri li öð ren -
ci le rin den ben lik im ge si ve öz de ðer ko -
nu sun da þa þýr tý cý bir þey öð ren di. Öð ren -
ci ler bir bir le ri ne bi rey ola rak say gý du yu -
yor lar ve ar ka daþ la rý nýn prob lem le ri çöz -
me yi be ce re me ye ce ði ni dü þü nü yor lar dý. 
Bu genç yaþ la rýn da bi le sý nýf içe ri sin de ka -
za nan-kay be den yak la þý mý nýn ser gi len me -
si nin bir iþe ya ra ma ya ca ðý ný bi li yor lar dý.
Tah ta nýn önün de bir öð ren ci mah cup



olur sa bu nun kim se ye bir þey ka zan dý ra -
ma ya ca ðý na ina ný yor lar dý. Onun için, her -
ke sin önün de bir bir le riy le re ka be te gir -
me yi red de di yor lar dý. Bu nu öð ren dik ten
son ra, Mary sis te mi de ðiþ tir di. Ar týk öð -
ren ci le ri nin ödev le ri ni te ker te ker kon trol
edi yor du. Hiç bi ri ni de di ðer le ri nin önün -
de mah cup du ru ma dü þür mü yor du.
Genç le rin hep si öð ren me ye he ves liy di.
Ama bu nu ya par ken baþ ka bi ri ni kö tü du -
ru ma dü þür mek is te mi yor lar dý.

Bir bi ri mi zin ba zen om zu na, ba zen yü re -
ði ne ba sýp yük sel me der di ne düþ tü ðü müz
gü nü müz de Ký zýl de ri li ço cuk la rýn dav ra -
ný þý ne ka dar in ce, ne ka dar na rin bir kal -
bin ha ber ci si, de ðil mi? Re ka be tin yü cel -
til di ði, di ðer le ri ni mat edip öne çýk ma nýn
al kýþ lan dý ðý top lum lar da baþ ka la rý nýn ru -
hu nu ezip ge çen de ðil des tek le yen, de ðer
ve ren bi rey le re ih ti ya cý mýz var.
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Ýþe Ru hu nu Ver !

Mo zart, bu lun du ðu þe hir den uzak ta bir
kon ser ve re cek ti. Tüm ha zýr lýk lar ta mam -
lan mýþ tý ve kon ser baþ la mak üze rey di.
Mo zart kon ser sa lo nu na gir di ðin de sa lon -
da sa de ce on ki þi var dý. Sa lon da ki ler kon -
se rin ip tal edi lip edil me ye ce ði ni so ru yor -
lar dý. Mo zart pi ya no su nun ba þý na geç ti ve
tuþ la ra do kun ma ya baþ la dý. Sa lon da kaç
ki þi ol du ðu na de ðil, yal nýz ca ve re ce ði
kon se re odak lan mýþ tý tüm var lý ðýy la. Dü -
þün ce si yal nýz ca pi ya no çal ma üze rin de
yo ðun laþ mýþ tý. Bu yüz den iç du ru mu ve
vü cut et kin li ði mü kem mel di. Tüm be de -
ni mü zi ðin ahen gi ile yoð rul muþ tu. Sa na -
týn üs tün gü cü ne ina ný yor, ken di ni ve onu
din le me ye ge len in san la rý ade ta te da vi
edi yor du. O sý ra da Mo zart'a sa lon da kaç
ki þi ol du ðu nu sor sa lar, her hal de söy le ye -
mez di. Kon se ri ni bi tir di ðin de içe ri de ki
on ki þi nin al ký þý bü tün sa lo nu dol du ru -
yor du. Mo zart ve onu din le yen ler ben zer -



siz bir gün ya þa mýþ lar dý. Mo zart, ak þam
eþi ne yaz dý ðý mek tup ta þöy le di yor du:
"Bu ra da ha ri ka bir kon ser ver dim ve her -
kes be ni ayak ta al kýþ la dý."

Söz le ri mi ze kaç ki þi nin ku lak ver di ði ne,
bi zi ta kip eden ayak iz le ri nin gün den gü -
ne aza lý þý na, dün ya nýn gü rül tü sü nün se si -
mi zi bo ðu þu na al dýr ma dan yap tý ðý mýz iþe
ru hu mu zu ve rir sek, kar þý lý ðýn da ala ca ðý -
mýz ödül ben zer siz, ta rif siz ola cak týr. 
Mo zart gi bi iþi ni her þey den ön ce ken di si
için, ken di ru hu için mü kem mel þe kil de
yap mak, az sa yý da ama kuv vet li bir kaç al -
kýþ da ge ti rir bel ki. An cak ru hu do yan bir
ki þi için bu al kýþ lar, iþin kü çük pro mos -
yon la rý de ðe rin de dir ol sa ol sa… 
Ol sa da olur, ol ma sa da…
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Ka yýp lar Gö zü nü zü Kor kut ma sýn!

Bir bil ge bir gün tam tre ne bi ni yor du ki,
ayak ka bý la rýn dan bi ri  aya ðýn dan çýk tý ve
ye re düþ tü. Aþa ðý inip onu al ma sý im kan -
sýz dý; çün kü tren çok tan ha re ke te geç miþ -
ti. Ya nýn da ki ar ka daþ la rý ne ya pa ca ðý ný
me rak la bek li yor lar dý. O ga yet sa kin bir
bi çim de, di ðer aya ðýn da ki ayak ka bý yý da
çý kar dý ve az ön ce dü þür dü ðü ayak ka bý ya
ya kýn bir ye re fýr lat tý. 
Ta le be le rin den bi ri si da ya na ma yýp sor du:
"Ne den böy le yap tý nýz?" Gü lüm se yen bil -
ge nin ce va bý ga yet ba sit ama ha ki kat yük -
lüy dü: "De mir yo lu nun üze rin de ki ayak -
ka bý te ki ni fa kir bi ri si bu lur sa, di ðer te ki
de bu lup gi ye bil sin di ye..."

Kay bet me kor ku su ve ka zanç umu duy la
çýr pý nýr ken, as lýn da ne yi el de edip ne yin
avuç la rý mýz dan sü zül dü ðü nü bir tür lü
kes ti re mez ken hi ka ye de ki bil ge en gü zel
ce vap la çý ký yor kar þý mý za. 



Vaz geç mek zo run da kal dýk la rý mýz, ka yýp
san dýk la rý mýz baþ ka bir za man da, baþ ka
bir be de ne ha yat ve ri yor ola bi lir. 
Ya da var gü cü müz le tor ba mý za at ma ya
ça lýþ týk la rý mýz uzak ta ki bir ya þa mýn ka yýp
ha ne si ne iþ le ni yor bel ki de. 
Böy le si ne ce vap sýz kal dý ðý mýz da ra zý ol -
ma yý, ye tin me yi bil mek, aç göz le ri mi ze
bi raz ol sun söz ge çir mek en doð ru yol ol -
sa ge rek.   
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Ay na da ki Yü zün le Yüz leþ !

Çok zen gin bir ba ba, ai le si ve oð lu nu kö -
ye gö tü rür. Bu yol cu lu ðun tek bir ama cý
var dýr: Oð lu na in san la rýn ne ka dar fa kir
ola bi le ce ði ni gös ter mek. Çok yok sul bir
ai le nin ya nýn da iki ge ce ge çi rir ler. Yol cu -
luk dö nü þün de ba ba oð lu na so rar: "Ýn san -
la rýn ne ka dar fa kir bir ha yat sür dük le ri ni
gör dün mü?" "Evet ba ba" ya ný tý ný alýr.
"Ne öð ren din pe ki?" 
Oð lu acý bir te bes süm le ce vap ve rir. "Bi -
zim ev de bir kö pe ði miz var, on la rýn sa
dört ta ne... Bi zim bah çe nin or ta sý na ka -
dar uza nan bir ha vu zu muz var, on la rýn sa
so nu ol ma yan de re le ri... Bi zim bah çe de
it hal lam ba lar var, on la rýn sa yýl dýz la rý. Biz
evin önün de ki av lu yu gö re bi li yo ruz, on -
lar sa bü tün uf ku gö rü yor lar. 
Te þek kür ler ba ba!
Ba na ne ka dar fa kir ol du ðu mu zu gös ter -
di ðin için..."



Gün de de fa lar ca ay na ya ba ka rýz. Di ðer le -
ri ne na sýl gö rün dü ðü mü zü me rak et ti ði -
miz için dir ço ðu kez bu ba kýþ. 
Oy sa ay na nýn için den göz le ri ni göz le ri mi -
ze di ken ki þiy le yüz leþ me yi ka çý mýz gö ze
ala bi lir? Ken di mi zi ne ka dar açýk yü rek li -
lik le þi ka yet ede bi li riz ay na da ki bu yü ze? 
Ýn san ola rak müt hiþ bir zen gin li ðe sa hi -
biz. Han gimiz gö zü nü, ku la ðý ný, kal bi ni,
aya ðý ný mil yar lar ca do la ra sa tar?
Bü tün dün ya yý ver se ler bir par ma ðý mý zý
ta kas eder  mi yiz onun la?
Ha yýr. Çün kü dün ya nýn hiçbir ha zi ne si
“biz” et mez. Ede mez...

YY

35 Adem Özbay

Y
Y

Y

Y

Y

"Nasýlkilaflafýaçarsa,

baþarýdabaþarýyýdoðurur."

Goethe



Kor kula rýn la Yüz le þ!

Bir bil ge, bir gö le tin ba þýn da otur mak týr.
Su suz luk tan ký rý lan bir kö pe ðin de vam lý
ola rak gö le te ka dar ge lip tam su içe cek -
ken kaç ma sý dik ka ti ni çe ker. Kö pek su sa -
mýþ týr ama gö le te her ge li þin de su da ki
yan sý ma sý ný gö rüp kor kar ve su yu iç me -
den ka çar. So nun da kö pek su suz lu ða da -
ya na ma yýp ken di ni gö le te atar ve ken di
yan sý ma sý ný gör me di ði için su yu içer. O
an da bil ge þöy le dü þü nür: "Bir in sa nýn is -
tek le ri ile ara sýn da ki en bü yük en gel, ço -
ðu za man ken di için de bü yüt tü ðü kor ku -
lar dýr. Ýn san bun la rý aþar sa, is te dik le ri ni
el de ede bi lir."

Ken di el le ri miz le bü yüt tü ðü müz en gel ve
en di þe ler gü nün bi rin de aþýl maz bir du var
gi bi önü mü ze di ki lir. Bu du var, do kun sa -
nýz yý ký la cak cins ten dir as lýn da. Ama biz
onu öy le yü celt mi þiz dir ki, var lý ðý ný bil -
mek bi le ür kü tür, aðýr bir yük gi bi çö ker

Y

Y

YY
Y

36 Merhaba Hayat

YY



omuz la rý mý za. Bu du rum da ya pa cak tel
bir þey var dýr: "Kor ku la rý nýz la yüz le þin,
böy le ce on la rýn ger çek yü züy le ta ný þýr sý -
nýz." 
Kor ku la rý mýz la yüz leþ ti ði miz de önü müz -
de ki he def le re ve ha yal le re ulaþ mak için
ken di miz de da ha çok güç bu la bi li riz. 
Ol ma ya cak mýþ gi bi ge len her iþ kar þý mý za
ol muþ ola rak çý kar.
‘Ya pa mam’ de mek bir in sa nýn ken di si ne,
Ya ra tý cý sý na, ru hu na ve in san lý ða iha net
et me si de mek tir. Ya pa ma ca ðý mýz tek þey,
ba þa ra ma mak týr.
Hay di ge lin bil ge nin gö lü gi bi biz  de ay -
na nýn kar þý sý na ge çip ru hu mu zun de rin -
lik le rin de ki tüm kor ku la rý mýz la yüz le -
þip, ha ya ta ye ni den çoþ kuy la “mer ha ba”
di ye lim.
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Umu du n Yol da þý n Ol sun!

Ýki ço cuk lu bir ai le haf ta so nu nu pik nik
ya pa rak ge çir me ye ka rar ve rir ler. Pik nik
ye ri ne var dýk la rýn da an ne ye me ði ha zýr -
lar ken, ço cuk lar ba ba la rýy la bir lik te yü rü -
yü þe çý kar. Uzun bir yü rü yüþ ten son ra ol -
duk ça yo ru lan kü çük ço cuk yal va rýr ca sý na
ba kan göz ler le, "Ba ba cý ðým çok yo rul -
dum. Lüt fen be ni ku ca ðýn da ta þýr mý sýn?"
der.
Ba ba; "Ben de yor gu num oð lum'" der de -
mez ço cuk að la ma ya baþ lar. Ba ba tek ke -
li me et me den aðaç tan bir dal ke ser. Da lý
bý çak la bi çim len di rip, ço cu ða za rar ver -
me ye cek bi çim de yon tar. Son ra da lý oð lu -
na ve rir. "Al oð lum, sa na gü zel bir at" der.
Ço cuk se vinç le dal par ça sýn dan yon tul -
muþ ata bi ner ve sýç ra ya rak, ata vu ra rak
an ne si nin ya ný na doð ru git me ye baþ lar.
Ba ba sý ný ve ab la sý ný ge ri de bý rak mýþ týr bi -
le... Ba ba gü le rek ký zý na; "Ýþ te ya þam bu -
dur ký zým. Ba zen zih nen ya da be de nen



ken di ni çok yor gun his se de cek sin. Ýþ te o
za man ken di ne deð nek ten bir at bul ve
ne þe ile yo lu na de vam et. Bu at, bir ar ka -
daþ, bir þar ký, bir çi çek, bir þi ir ya da bir
ço cu ðun te bes sü mü ola bi lir."

Her bi ri mi zin çýk maz lar da tý kan dý ðý, ne
ya pýp ede ce ði ni bi le me di ði za man lar ol -
muþ tur el bet. Yor gun dü þüp, pes et ti ði -
miz za man lar… 
Fa kat bu ha yat en zor za man lar da bi le
bir bi rin den gü zel sür priz ler le bi zi hay re te
dü þür me miþ mi dir? En ol maz lar olu ver -
miþ, mi nik bir tek söz, iç ten bir te bes -
süm, des tek le yi ci ve gü ven ve ri ci bir ha re -
ket bir an da ha ya tý mý zý de ðiþ tir me miþ mi -
dir? 
Hal böy le olun ca, biz de ümit siz li ðe yer
yok, ya siz de? Deð nek ten atý nýz hiç ek sik
ol ma sýn!
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Ge li þmeye Ara Verme!

Bü yük ma ða za nýn du va rý na da yan mýþ, si -
ga ra sý ný içi yor du. Ýh ti yar ca bir adam ya ný -
na yak laþ tý:
- Oð lum, bo þu bo þu na di ki lip si ga ra iç -
mek, tem bel lik tir. Böy le vak ti ni bo þa ge -
çi re ce ði ne, ça lýþ! Genç li ði ne ya zýk!  Ça lý -
þýr san, bel ki þu du va rý na da yan dý ðýn ma -
ða za nýn sa hi bi olur sun... Genç, si ga ra sýn -
dan bir ne fes da ha çek tik ten son ra ce vap
ver di:
- Siz ba na söy le dik le ri ni zi ken di niz tat bik
edi yor mu su nuz?
- Edi yo rum ta bii...  
- Si ga ra iç mez mi si niz?
- Ha yýr!  
- Çok ça lý þýr mý sý nýz? 
- Hiç boþ dur mam!
- Bu ma ða za nýn sa hi bi ola bil di niz mi? 
- Ha yýr...
Genç adam sö nen si ga ra sý ný ye re at tý, ye -
ni bir si ga ra yak tý ve þöy le de di:
- Ben bu ma ða za nýn sa hi bi yim...

Ge liþ mek, ha ya tý ça lýþ ma ya en deks le mek
de ðil dir. Ha ya tý bir bü tün ola rak ya þa ma -



ya ça lýþ mak týr. Her yö nüy le ve her an la -
mýy la… 
So nun da ken di sin den ev re ne ka dar ge niþ
bir yel pa ze de ki her nok ta ya ýþýk sa çan bi -
rey ler ola rak men zi le va ra ca ðýz. Ýnan cý mýz
bu.
Ça lý þýr ken ha ya týn tüm gü zel lik le ri ni gör -
me li yiz. Ya ra tý cý nýn en bü yük ik ram la rýn -
dan olan ço cuk la rý mý zý, ar ka daþ la rý mý zý,
dost la rý mý zý, hay van la rý mý zý, çi çek le ri mi -
zi, kuþ la rý mý zý, sev gi le ri mi zi hiç bir za man
ikin ci sý ra ya koy ma ma lý yýz. 
Do ya sý ya ya þa ma lý yýz ha ya tý.
Do ya sý ya iyi lik le ya þa ma lý yýz.
Do ya sý ya sev giy le...
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Küçük Çabalarý Önemse!

Ol duk ça se rin bir son ba har gü nü, bir çift -
çi, tar la sýn da yer de sýrt üs tü yat mak ta
olan bir ser çe gör müþ. Tar la sý ný sür me yi
bý rak mýþ; eði lip tüy lü, na rin ya ra tý ða bak -
mýþ ve sor muþ:
- Ne den böy le sýrt üs tü ya tý yor sun? Ser çe
çift çi ye:
- Bu gün gök yü zü nün ye re dü þe ce ði ni iþit -
tim, de miþ. Yaþ lý çift çi gül müþ.
- Sa ný rým mi nik ba cak la rýn la gök yü zü nü
tut ma ya ça lý þý yor sun!
- Her kes sa de ce elin den ge le ni ya par,
di ye rek kar þý lýk ver miþ mi nik ser çe çift -
çi nin alay lý gü lüm se me si ne…

Bu mi nik ser çe bi zim söy le mek is te dik le -
ri mi zi söy lü yor. Ken di miz, ai le miz, çev re -
miz, ül ke miz ve in san lýk için he pi miz eli -
miz den gel di ði ka da rý ný ya pa bi li riz. Da ha
faz la sý ný yap ma ya ça lýþ mak, hiç bir þey ya -
pa ma ma mý za ne den ola bi lir. 



Ba zen ta þýn al tý ný eli mi zi koy ma ce sa re ti
gös ter di ði miz de bir çift ser çe aya ðý gök -
yü zü nü tu tup yer yü zü nü ýþýk la do nat ma ya
ye ter de ar ta bi lir? 
De ne me den kim bi le bi lir ki!
Ýb ra him ateþ le rin içi ne atý lýr ken að zýn da
su ta þý yan ka rýn ca, Yu suf ku yu lar da üþür -
ken ker van cý la ra yol gös te ren kar tal, hep si
bi ze bir me saj ver mek is ti yor lar ken di dil -
le rin ce:
Ýn sa noð lu o ka dar bü yük sün ki, uza yýn
için de dan se de bi lir, ok ya nu sun di bin de
ça dýr ku ra bi lir, gök yü zü nün or ta sýn da ka -
nat sýz uça bi lir sin. 
Sen her  þe yi ya pa bi lir sin...
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Eskiden her þeyin deðerini bilirdik, 
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Kur þun Ka le min Ýçi ni Oku !

Kur þun ka lem ya pan yaþ lý bir adam, ka -
lem le ri sa tý cý ya ve ril mek üze re ku tu ya ko -
yar ken iç le rin den bi ri ni ke na ra ayýr dý.
"Se ni dý þa rý da ki dün ya ya gön der me den
ön ce, sa na söy le mek is te di ðim 5 þey var.
Ola bi le ce ðin en iyi ka lem ol mak is ti yor san,
bun la rý hiç unut ma ve da ima ha týr la…  
1. Pek çok þey ba þa ra bi lir sin ha yat ta; an -
cak bu nu ya pa bil mek için ön ce lik le ken -
di ni, se ni kul lan ma yý bi len bir ki þi nin el -
le ri ne al ma sý na izin ver me li sin.
2. Za man za man ucu nu aç mak is te ye cek -
ler ve bu sa na acý ve re cek; fa kat da ha iyi
bir ka lem ol mak için bu na kat lan ma lý sýn.
3. Yap tý ðýn yan lýþ la rý dü zelt me, ye ni den
yaz ma fýr sa týn ola cak da ima. Bu fýr sa tý ka -
çýr ma.
4. Unut ma, en önem li par çan ta þý dý ðýn
kur þun, ya ni için de yer alan…
5. Üze rin de do laþ tý ðýn her yü ze ye bir iþa -
ret bý rak ma lý sýn, du rum ne olur sa ol sun
yaz ma ya de vam et men ge rek." 

Kur þun ka lem ye ri ne ken di mi zi koy du ðu -
muz da, bu kü çük hi ka ye, var ol ma ama cý mý -
za ve bu na ula þa bil mek için ne ler yap ma mýz



ge rek ti ði ne ýþýk tu tan ko ca man bir reh be -
re dö nü þü yor. Öy kü de ki ka le min en de -
ðer li par ça sý nýn için de ki kur þun mad de si
olu þu gi bi biz de, yo lu nu zu tý ka yan kor ku -
la rý ný zý, acý tec rü be le ri ni zi, utanç la rý ný zý,
ön yar gý la rý ný zý ya da çe kin ce le ri ni zi göz le -
ri ni zin önün den sý yý rýp al ma ya ka rar lý yýz.
Böy le ce da ha saf ve pü rüz süz bir ba kýþ ka -
za na rak, siz de içi niz de ki cev he ri keþ fe de -
bil me, ona hak et ti ði de ðe ri ve re bil me fýr -
sa tý bu la cak sý nýz.
Ka le min ucu siv ril ti lir ken kes kin mad -
de nin ver di ði acý ya kat lan mak zo run da
ka lý þý mi sa li; siz de, biz de ge li þim se rü -
ve nin de yo lu mu zu ke sen, an lýk is tek le ri -
mi ze ya da alýþ kan lýk la rý mý za ters dü þen
ki mi en gel ler le kar þý la þa ca ðýz. Bu nok ta -
da pa yý mý za dü þen, bu ka çý nýl maz ger çe -
ði ka bul edip adým la rý mý zý doð ru at ma yý
öð re ne bil mek… 
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Unut ma ma yý Ha týr la !

Pa ra ya ih ti ya cý olan bir çift çi elin de ki kö -
pek yav ru la rý ný sat ma ya ka rar ver miþ.
Yav ru la rý pa zar mey da ný na gö tü rür ken
yol da kü çük bir ço cuk yak laþ mýþ ya ný na ve
'Ba yým' de miþ, 'Kö pek le ri niz den bi ri ni
sa týn al mak is ti yo rum.' Çift çi göz le ri ni
ço cu ðun göz le ri ne di ke rek 'Bun lar cins
kö pek tir, pa ha lý dýr lar.' de miþ. Ba þý ný öne
eðen ço cuk eli ni ce bi ne dal dýr mýþ ve sa -
hip ol du ðu 39 sen ti çý ka rýp ada ma uzat -
mýþ: 'Tüm pa ram bu. Kö pek le re bir ke re -
lik bak mak için ye ter mi?' 'El bet te.' de miþ
çift çi ve kö pek ku lü be si ne doð ru bir ýs lýk
ça la rak Dolly is min de ki yav ru yu ça ðýr mýþ.
Ço cu ðun göz le ri hay ran lýk la par la mýþ ona
ba kar ken. Der ken di ðer le ri nin ara sýn da
dik kat çe ke cek de re ce de kü çük bir yav ru -
yu fark et miþ ço cuk ve onu sa týn al mak is -
te di ði ni söy le miþ çift çi ye. Çift çi: "Onu al -
mak is te ye ce ði ni san mam ev lat, sa kat ol -
du ðu için se nin le di ðer kö pek ler gi bi oy -



na ya maz, ko þa maz." de miþ. Bu nun üze ri -
ne ço cuk pan to lo nu nun bir pa ça sý ný kal -
dýr mýþ ve ba ca ðý nýn iki ya nýn dan sar ka rak
özel bir ayak ka bý ya rap te di len çe lik dü ze -
ne ði gös te re rek þöy le de miþ: "Evet ba yým,
ben de týp ký onun gi bi hiç bir za man ko þa -
ma ya ca ðým ve bu yav ru nun ken di si ni an -
la ya bi le cek bi ri ne ih ti ya cý var."

Öy kü de sa kat bir kö pek yav ru su nun onu
an la ya bi le cek sa kat bir ço cu ða ih ti ya cýn -
dan dem vu rul sa da muh taç lý ðý mý zý ha týr -
la mak için en gel li ol mak ve ya bir þey ler -
den mah rum bý ra kýl mak ge rek mi yor. Ýn -
san de di ði niz, in sa na muh taç týr her za -
man. 
Ba zen boþ kal mýþ el le ri ni uza ta cak, ba zen
ay ný yo lu adým la ya cak ya da bir du rak ta
göz le riy le ay ný oto bü sün ge li þi ni uma cak
bi ri le ri var ol ma lý ya ný ba þý nýz da. 
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Balýklarýný Unutma!

Ce mal Re is, el li beþ ya þýn da bir kap tan
emek li si idi ve emek li ma aþý ile kýt ka na -
at ge çi nir di. Hiç ev len me di ði için, hep sý -
cak bir yu va nýn, ona sev gi le ri ile ha yat ve -
re bi le cek bir eþin ve ev lat la rýn has re ti ile
ya ný yor du. Onu te sel li eden tek þey, ara -
da bir de ol sa es ki tek ne si ile ba lý ða çýk -
mak tý. O sa bah, her za man ol du ðu gi bi
er ken den uyan dý. De niz de kah val tý et me -
yi sev di ðin den, kal kar kak maz ne va le si ni
ha zýr la yýp evin den faz la uzak ta ol ma yan
tek ne si ne doð ru yo la ko yul du. Ta bi at, sa -
ba hýn o er ken saa tin de, tüm ses siz li ði ile
rei sin ka ný na hu zur la ka rý þýk bir mut lu luk
þý rýn ga edi yor du. 
Fa kat, ak þa ma doð ru çý kan fýr tý na, tüm
hu zu ru nu bir den ka çý rý ver di. Za ten yýl la -
rýn üze ri ne bin dir di ði bir yý ðýn yük le es ki -
yen tek ne si, ký sa sü re de ala bo ra ol muþ tu.
Çok ke re ler böy le fýr tý na lar la kar þý laþ tý ðýn -
dan, so nu na ka dar di ren me si ge rek ti ði ni



bi li yor du. Sa ba ha kar þý, onu bir ka las par -
ça sý na tu tun muþ, bay gýn bir hal de bul du -
lar. Fýr tý na çok tan din miþ ti. Re is, ku ru la -
nýp gi yin dik ten son ra umur sa maz bir ta -
výr la ken di si ni bu lan la ra sor du: "Ba lýk la -
rým ne re de?"  

Ne mut lu Ce mal Re is'e! 
Ge lin biz de Ce mal Re is'i ör nek ala lým. 
Týp ký onun gi bi ba lýk av la ma ya çý kýp da
ak lý að lar da ta ký lý kal ma yan, fýr tý na kor -
ku suy la adým at mak tan çe kin me yen bi -
rey ler ola lým. 
Ama cý na odak la nan, ha ya tý acý sýy la tat lý -
sýy la sev me yi be ce re bi len ve fýr tý na ya
rað men ba lýk lar dan vaz geç me yen...
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Sak lý Ha zi neleri Keþfet!

Ev vel za man için de yaþ lý bir kral ya þar mýþ.
Ken tin pek de iþ lek ol ma yan cad de le rin -
den bi ri nin or ta sý na bir ka ya par ça sý yer -
leþ tir miþ kral. Son ra bir ke na ra sak lan mýþ
ve olan la rý iz le me ye ko yul muþ. 
Þeh rin en zen gin tüc car la rý bu yo lu kul la -
nýr lar mýþ. O gün hep si geç miþ ler yol dan.
An cak ka ya yý ye rin den oy nat ma ya pek is -
tek siz gö rü nü yor lar mýþ. Çev re sin den güç -
lük le de ol sa do lan mýþ ve ar ka la rý na bak -
ma dan iler le miþ ler. Der ken uzak ta bir
köy lü be lir miþ. Ko ca man bir seb ze çu va -
lý ný sýrt lan mýþ ge li yor muþ. Az son ra yü kü -
nü in dir miþ ve bin bir güç lük le ka ya yý yo -
lun ke na rý na ka dar sü rük le miþ. Ar týk her -
ke sin ra hat ça ge çe bi le ce ði ka dar açýk mýþ
yol. Yü kü nü al mak için dön dü ðün de ise
ka ya nýn az ön ce bu lun du ðu yer de bir ke -
se çarp mýþ gö zü ne. Ýçin de bir sü rü al týn
olan ke se de kra la ait bir not iliþ ti ri liy miþ:
"Bu ke se, ka ya yý ke na ra çe ke nin dir."



Yo lu mu za çý kan her ka ya, al týn da bir al týn
ke se si giz le mi yor ola bi lir. 
Kim bi lir, bel ki de onu ora ya yer leþ ti ren
kra lýn bi ze çok da ha gü zel sür priz le ri var -
dýr. Ya da bir ba kar sý nýz, yo lun so nun da
kü çük bir ço cuk bek li yor dur si zi ve çu va -
lý nýz dan ve re ce ði niz bir seb ze kar þý lý ðýn da
sun mak üze re çi çek top la mýþ týr si ze. 
Bu nu kes ti re me sek de sa ný rým bi ze dü þen
gö rev bel li. 
Gü nün bi rin de tüm in san lý ðýn adým la ya -
ca ðý bir yo lu kap la yan en gel le ri or ta dan
kal dýr mak, en azýn dan bir pa ti ka aça bil -
mek... 
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Ha ya tý Er te le me!

Genç adam an ne si için çi çek ala cak tý. 200
mil uzak ta ya þa dý ðý için ken di si gö tü re -
me ye cek ti ma ale sef. Çi çek le ri ora ya gi den
bir araç la yol la ma yý plan lý yor du. Çi çek çi -
nin önün de ara ba sýn dan in di. Tam bu sý -
ra da kal dý rý ma otur muþ að la yan kü çük kýz
ta kýl dý gö zü ne. Ne den se bu göz yaþ la rý nýn
se be bi ni öð ren mek is te di. "An nem için
bir gül al mak is ti yo rum ama pa ram yet -
mi yor." de di kýz. Adam gü lüm se di ve
"Gel ha di" de di. "Ben is te di ðin gü lü ala -
ca ðým sa na." Sa týn al dý ðý gü lü kü çük ký za
ver di. Ar dýn dan ken di gül le ri ni si pa riþ et ti
ve an ne si nin ad re si ni bý rak tý. Dö nüþ te ký -
zý evi ne gö tür mek is te di ði ni söy le di. Kü -
çük kýz bu du ru ma çok se vin miþ ti. "Evet,
be ni an ne min ya ný na gö tü re bi lir si niz." di -
ye atýl dý. Yo lu ta rif et ti. An cak ulaþ týk la rý
yer bir me zar lýk tý. Kü çük kýz gü lü, top ra -
ðý ha la ta ze olan me za ra bý rak tý. Tam bu
an da in ce bir sý zý do kun du ada mýn kal bi -



ne. He men çi çek çi ye ge ri dön dü ve si pa -
ri þi ni ip tal et ti. Sa týn al dý ðý bir bu ket çi -
çek le 200 mil öte de ki an ne si nin ya ný na
sür dü ara ba sý ný.

Ha ya týn er te le me ye, geç kal ma ya iz ni yok
ne ya zýk ki. Bi ze sun duk la rý na sý ký sý ký tu -
tun mak da ça re ol mu yor her za man. 
Biz bý rak ma sak, ayak di re sek de ha yat söz
din le mi yor. 
Ba zen kay bet tik le ri miz kar þý sýn da bo yun
eðip göz le ri mi zi yum mak ta bu lu yo ruz ça -
re yi. 
Ba zen de kü çük bir ký zýn me za ra bý rak tý -
ðý bir gül bi zi gö nül lü uy ku muz dan uyan -
dýr ma ya ye ti yor. 
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Göz le ri ni Ya þa ma Di k!

Ba þa rý lý yö ne ti ci, Ja gu arýy la þeh rin ar ka
so kak la rýn dan bi rin de son sü rat iler li yor -
du. Park eden ara ba la rýn ara sýn da oy na yan
ço cuk la rýn ya nýn dan ge çer ken ani den bir
taþ ara ba nýn ka pý sý na fýr la týl dý. Ja gu arý ný
dur du ran adam ara ba dan öf key le in di.
Tüm ço cuk lar ka çýþ mýþ tý. Ora da yal nýz ba -
þý na bek le yen ço cu ðu kap tý ðý gi bi bir ara -
cýn ar ka sý na sü rük le di ve azar la ma ya baþ la -
dý: "Sen ne yap tý ðý nýn far kýn da mý sýn?
Ara ba mýn ka pý sýn da ki ha sar ba na çok pa -
ha lý ya pat la dý." Ço cuk "Af fe din ba yým,
ama ya pa cak baþ ka bir þe yim yok tu. Ta þý
fýr lat tým çün kü o sý ra da ara ba yý baþ ka hiç -
bir þey dur du ra ma ya cak tý." di ye yal var ma -
ya baþ la dý. Ya nak la rýn dan sü zü len yaþ lar la
ola yýn ya þan dý ðý ye ri gös ter di. "Lüt fen kar -
de þi mi te ker lek li san dal ye si ne koy ma ma
yar dým edin. Ara ba ya nýn dan sü rat le ge -
çer ken ye re düþ tü ve onu tek ba þý ma kal -
dýr mam çok zor." Bu kez þa þýr ma sý ra sý
adam day dý. Ke li me ler bo ða zýn da dü ðüm -
len di. 
Ço cu ðun kar de þi ni ya vaþ ça san dal ye si ne
koy du ve men di liy le vü cu dun da ki sýy rýk la -
rý yok la dý. Du ru mu çok kö tü sa yýl maz dý.



Ço cuk ada ma min net tar dý. Kar de þi nin
ara ba sý ný kal dý rý ma al dý ve ev le ri ne doð ru
sür me ye baþ la dý. Adam aðýr adým lar la az
iler de ki Ja gu arý na doð ru yü rü dü. Bu ký sa -
cýk me sa fe hiç bit me ye cek gi bi gel di ona.
Ara ba nýn ka pý sý iyi ce ya mul muþ tu ama
umu run da de ðil di ar týk. O ka pý yý hiç ta -
mir et tir me di ve ta þýn bý rak tý ðý iz ona hep
þu me sa jý ha týr lat tý: "Ha ya tý göz le ri ni kör
ede cek ka dar hýz lý ya þa ma, yok sa bi ri dik -
ka ti ni çek mek ve se ni ya vaþ lat mak için sa -
na bir taþ at mak zo run da ka la bi lir." 

Ge lin ha ya tý ve gü zel lik le ri göz den ka çýr -
ma dan adým la ma ya ça lý þa lým yol la rý. Ge ri -
de, ya þam adý na, he def siz çýr pý nýþ lar la do -
lu gün ler kal ma sýn. Göz le ri mi zi ya þa ma
di ke lim, kal bi miz le ha ya ta sým sý ký sa rý la -
lým. Hi ka ye de ki yö ne ti ci gi bi, göz alý cý
ara ba lar içi ne sý ðý na rak dý þa rý da ki le re sýr -
tý mý zý dön me ye lim, on la rý göz den yi tir -
me ye lim. Bu nun için zih ni mi zi, yü re ði mi -
zi, ru hu mu zu bi raz ol sun so luk lan dý ra lým.
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Çöl de Çi çek Ol!

Is sýz ve üz gün bir çöl de þen ve mut lu bir
çi çek ya þar mýþ. Ken di ken di ne bü yür müþ
bu çi çek, ya vaþ ya vaþ ve ses siz... Ba zen sa -
býr sýz la nýr, gü ne þe ne za man ye tiþ kin bir
çi çek ola ca ðý ný so rar mýþ. "Sa býr lý ol" der -
miþ gü neþ. "Sa na her do ku nu þum da bi raz
da ha bü yü ye cek sin. Ye ter ki yü zü nü çe -
vir me ben den." Bun la rý du yan kü çük çi -
çek bu ko ca çö lün ken di pa yý na dü þen
kö þe si ni gü zel leþ ti re ce ði ni, renk len di re -
ce ði ni dü þü nür, çok se vi nir miþ. Ve bu
onun tek is te ðiy miþ: ken di kö þe si ne bir
par ça gü zel lik ge ti re bil mek. Bir gün bir
av cý gel miþ ve üze ri ne bas mýþ kü çük çi çe -
ðin. Öl mek üze rey miþ. 
Ke der kap la mýþ kal bi ni, öle ce ði için de ðil,
çö le va at et ti ði gü zel li ði ge ti re me ye ce ði
için... Tan rý se si ni duy muþ çi çe ðin ve
onun bu çöl için ya þa ma sý ge rek ti ði ne ka -
rar ver miþ. Son ra ya ný na eðil miþ, do kun -
muþ ve bir kez da ha ha yat ver miþ çi çe ðe.
Çö lün mi nik de ol sa, gü zel, ha yat do lu bir
kö þe si var mýþ ar týk.



Ken di mi zi hi ka ye de ki çöl ka dar kim se siz
ve sa hip siz his set mi yor mu yuz ba zen?
Öy le si ne ka ran lý ða bü rü nü yo ruz ki, bir
çi çek aç sa bir kö þe miz de, ne fe si tüm var -
lý ðý mý zý di ril te cek gi bi ge li yor.
Si zin de bir çi çe ði niz ol dun mut la ka. Ha -
ya týn renk le ri ni sun sun si ze her sa bah. 
Ona iyi ba kýn, is ter bir çi çek bah çe si ni
mes ken tut sun, is ter se bir çöl kö þe si ni...
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Güç lü Yü rekli Ol!

Mey ve li don dur ma ya ba yý lý yor du. Pa ra sý
ye ter miy di, bil mi yor du ama de ne mek ten
ne çý kar dý! Pas ta ne ye gir di, ma sa ya ge len
ba yan gar so na bir ka se mey ve li don dur -
ma nýn ne ka dar ol du ðu nu sor du 10 ya þýn -
da ki kü çük ço cuk. "50 sent" di ye ya nýt la -
dý ba yan gar son. Eli ni ce bi ne sok tu ve pa -
ra sý ný say dý bi zim ki. "Pe ki, kü çük bir kü -
lah al sam?" Yan ma sa da bek le yen ler var -
dý, sa býr sýz dý ba yan gar son. Ters bir þe kil -
de ya nýt la dý bu kez: "35 sent" Ço cuk tek -
rar say dý elin de ki pa ra yý. Ka ra rý ný ver di.
"Mey ve li ol ma sa da olur. Sa de don dur ma
is ti yo rum." de di bu kez. Ba yan gar son
don dur ma yý ge tir di, fa tu ra yý ma sa ya koy -
du ve uzak laþ tý. Ço cuk ke yif le ye di don -
dur ma sý ný, ka sa ya pa ra sý ný öde di ve ay rýl -
dý. Ba yan gar son ma sa yý te miz le mek için
yak laþ tý ðýn da gör dü ðü man za ra kar þý sýn da
do na kal dý. Boþ ka se nin ya nýn da gar son
ký za bah þiþ ola rak sa de don dur ma dan art -
týr dý ðý 15 sen ti ni bý rak mýþ tý ço cuk.

Hi ka ye de ki kü çük ço cuk tan öð re ne ce ði -
miz ne çok þey var! Ve tüm ço cuk lar dan...



Kar þý sýn da ki nin mut lu lu ðu için ye ri ge lin -
ce mey ve li don dur ma sýn dan vaz ge çe bi -
len, sa de don dur ma ya ta lim eden mi nik
ve güç lü yü rek le re ih ti ya cý mýz var. Ka tý
bir kal bi yu mu þat ma yý ba þa ra bi len ve bu -
nu hiç bir kar þý lýk bek le me den, için den
gel di ði için, için den gel di ði gi bi ya pan
kalp ler arý yo ruz. 
Ço cuk saf lý ðýn da kal mak için bü yü me -
mek ça re ola bi lir mi? Ha yýr. Ben hem
bü yü mek, boy ver mek, çi çek aç mak is ti -
yo rum, hem de ta ze bir fi dan gi bi eði le -
bil mek... Ka buk tut ma dan, sert leþ me den
bir aðaç ol mak, mey ve ver mek, göl ge
sun mak is ti yo rum. Ya siz?..
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Ço cuk Yü re ði ni Ödünç Al !

An ne, oku lun da ðýl ma sa ati nin gel di ði ni
fark et ti, o sý ra da yað mur da ya ða cak gi -
biy di. Se kiz ya þýn da ki ký zý ný al mak için
ara ba sý ný oku la doð ru sür dü. Oku lun so -
ka ðý na dön dü ðün de ken di si ni gö ren ký zý
kal dý rým dan ara ba ya doð ru koþ ma ya baþ -
la dý. O sý ra da bir þim þek çak tý ve kü çük
kýz du rup yü zü nü gök yü zü ne çe vir di, gü -
lüm se di, son ra an ne si nin ara ba sý na koþ -
ma ya de vam et ti. Baþ ka bir þim þek çak tý
ve kü çük kýz yi ne dur du, gök yü zü ne doð -
ru bak tý, gü lüm se di ve koþ ma ya de vam et -
ti. Böy le ce, ay ný ha re ket le ri bir kaç de fa
yap týk tan son ra, ni ha yet an ne si nin ara ba -
sý nýn park et ti ði ye re ulaþ tý.
Ký zý nýn tu haf dav ra ný þýn dan bir þey an la -
ma yan an ne sor du:
- Ký zým, ni çin sü rek li ola rak dur dun ve
gök yü zü ne ba kýp gü lüm se din?
- Öy le yap mam ge re ki yor du an ne ci ðim,
çün kü me lek ler fo toð ra fý mý çe ki yor lar dý.

Ço ðu mu zun se sin den ürk tü ðü, yað mu run
ha ber ci si ol du ðu için pek de haz et me di ði
þim þek, kü çük bir ký zýn yü re ðin de me lek -
le rin fo toð raf ma ki ne si nin flaþ la rý ola rak



kar þý lýk bu la bi li yor de mek ki. Böy le ce,
kor ka rak de ðil gü lüm se ye rek ba ký la bi li yor
bir þim þe ðe. Ay ný yü rek te, bir çi çe ðin di -
ken le ri onu da ha iti na lý tut mak için mi nik
iþa ret ler de ðe rin de bel ki de! Ya da bir fýr -
tý na, as lýn da rüz ga rýn se si ni her ke se du -
yur mak üze re söy le di ði iç li bir þar ký… 
Ba zen dün ya yý mi nik bir ço cu ðun kal biy -
le din le mek, gör mek ge rek. Ýn ce len me yi
bek le yen ra por lar, ha zýr lan ma sý ge re ken
pro je ler, bi ri ken ödev ler ya da ütü le ne cek
göm lek ler… Bir ye tiþ kin gö züy le, ha ya týn
gü cü nü tü ke ten, za ma ný öl dü ren tüm bu
iþ ler; bir kü çü ðün gö züy le ne ler ifa de edi -
yor aca ba? Bel ki de ço cuk la rýn di lin de
her þe yin da ha ay dýn lýk, da ha saf ve da ha
hi le siz ikin ci bir is mi var. Bu isim le ri ha -
týr la mak için ye ni den ço cuk ola ma yýz bel -
ki ama bir ço cuk yü re ði ni bir sü re li ði ne
ödünç al mak, dün ya ya onun la bak mak
çok da zor ol ma sa ge rek…
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Kal bine Yü rü!

Bir Hint ma sa lý na gö re, ke di kor ku sun -
dan de vam lý en di þe için de ya þa yan bir fa -
re var dýr. Bü yü cü nün bi ri fa re ye acýr ve
onu bir ke di ye dö nüþ tü rür. Fa re, ke di ol -
mak tan son de re ce mut lu ola ca ðý yer de
bu kez de kö pek ten kork ma ya baþ lar. Bü -
yü cü bu se fer onu bir kap la na dö nüþ tü -
rür. Kap lan olan fa re, se vi ne ce ði yer de av -
cý dan kork ma ya baþ lar. Bü yü cü ba kar ki,
ne ya par sa yap sýn fa re nin kor ku su nu yen -
me ye im kan yok. Onu es ki ha li ne dön dü -
rür. Ve der ki: "Sen ce sa ret siz ve kor kak
bi ri sin. Sen de sa de ce bir fa re nin yü re ði
var. O yüz den ben sa na yar dým ede mem."

Hint ma sa lýn da ki gi bi, bi li yo ruz ki su re tin
gü cü nün yü re ðin gü cü ya nýn da sö zü geç -
mez. Si hir li deð nek ler bu ru þuk ur ba ný zý
bir ipek el bi se ye dö nüþ tü re bi lir bel ki ama
yü re ði ni ze siz den baþ ka sý do ku na maz. 
Mev la na der ki: Yol cu, kal be yü rü! Kal be
yö ne len yol cu lar ol mak için, kalp ten yo la
çýk ma lý, kal bin se si ne ku lak ke sil me li -



yiz… 
Ha ya tý mýz bo yun ca bi ze en doð ru reh ber -
li ði kal bi miz ya pa cak týr. De niz ler de kay -
bol du ðu muz da de niz fe ne ri ola cak, de rin
su lar da bo ðul du ðu muz da can kur ta ra ný -
mýz ola cak týr. 
Kal bi miz ya þa mý mý zýn ha ri ta sý dýr. On da ki
mer id yen le ri ve pa ra lel le ri doð ru ta kip
eder sek mut la ka “mut lu ve ba þa rý lý so n”a
ula þa ca ðýz.
Yo lu nuz kalp te baþ la yýp kalp te son lan sýn!
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Dü ðüm le re Uzak Ol!

Öl mek üze re olan yaþ lý bir ba ba, ya ta ðý nýn
ba þý na üç oð lu nu ça ðý ra rak on la ra va si yet -
te bu lu nur: "Oðul la rým, ben ölün ce bir bi -
ri ni ze düþ me me niz için, si ze sa hi bi ol du -
ðum 17 de ve yi pay laþ týr mak is ti yo rum.
Mi ras ola rak de ve le rin ya rý sý ný bü yük oð -
lu ma, üç te bi ri ni or tan ca ya, do kuz da bi ri -
ni ise kü çük oð lu ma bý ra ký yo rum." Ba ba -
la rý nýn ölü mün den son ra mi ra sý va si yet
uya rýn ca pay laþ mak üze re kar deþ ler bir
ara ya ge lir ler. Fa kat bir tür lü iþin için den
çý ka maz lar. Mi ra sý ba ba la rý nýn is te di ði gi bi
pay ede mez ler. Çün kü 17 sa yý sý ne 2'ye,
ne 3'e, ne de 9'a bö lü ne bi lir. "Bu iþin üs -
te sin den an cak bi zim bil ge ge le bi lir." di ye
dü þü nüp ona da ný þýr lar. Bil ge "Be nim bir
de vem var. Onu da alýp ye ni den bir he sap
ya pýn." der. Bu cö mert li ðe çok þa þý ran
oðul lar 18 de ve yi pay et me ye gi ri þir ler.
Ön ce 2'ye bö ler ler. Bü yük oðul 9 de ve lik



pa yý ný alýr. Son ra 3'e bö ler ler, çý kan 6 de -
ve yi de or tan ca oðul alýr. Da ha son ra 9'a
böl dük le rin de 2 de ve yi de kü çük oðul alýr.
Ama bü tün de ve le ri pay laþ týk tan son ra or -
ta da faz la dan bir de ve ka lýr yi ne... Oðul lar
bu du ru ma da bir çö züm ge tir me si için
ye ni den bil ge ye baþ vu rur lar. Bil ge gü ler ve
"Ýyi öy ley se, so ru nu nuz çö züm len di ði ne
gö re ben de de ve mi ge ri ala bi li rim ar týk."
der.

Ha yat ta çö züm le ne mez sa ný lan so run la -
rýn, var sa yým la rý mýz ve ön yar gý la rý mýz da -
ki ufa cýk bir de ði þim le çö züm len di ði ni
an la tý yor bu hi ka ye. Uzak lar da ara dý ðý mýz
mer hem, ya ra mý za çok ya kýn bir yer de
fark edil me yi bek li yor ço ðu kez. Ru hu -
mu zu çev re le yen ka ran lýk ha le, bir söz -
cük le ay dýn la na bi li yor. Kal bi mi ze çö ken
si yah bu lut, bir te bes süm le da ðý lý yor.
Umu yo rum ki ha yat ta siz le ri kar þý la yan
söz cük ler, çok bi lin me yen li prob lem le ri -
mi zin ce vap anah ta rý olur.
Her da im dü ðüm le re uzak, çö züm le re ya -
kýn olun...
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Ha ya tý Keþ fet !

Bir gez gin uzak ül ke le rin bi rin de yol cu luk
eder ken, bir aða cýn al týn da otur mak ta olan
bir bil ge ye rast la dý. Bil ge ku ca ðýn da bir
tor ba, an lam lý bir þe kil de gü lüm sü yor du.
"Ni ye gü lüm sü yor su nuz?" di ye sor du
gez gin.
"Muz lar sa ye sin de ha ya týn an la mý ný keþ -
fet tim de on dan." di ye ce vap la dý bil ge.
Bu nu söy ler ken ya nýn da ki tor ba sý ný aç tý;
çü rü müþ bir muz çý ka rýp elin de tut tu ve
þöy le de di:
"Bu, vak ti ni ta mam la mýþ bir ha ya tý sim ge -
li yor. Za ma nýn da kul la nýl ma mýþ ve onun
için ar týk çok geç."
Da ha son ra, tor ba sýn dan yem ye þil bir muz
çý ka rýp gez gi ne gös ter di ve þöy le de di:
"Bu da he nüz vak ti gel me miþ bir ha yat ve
doð ru za ma ný bek li yor."
Son ola rak da ol gun bir muz çý kar dý, soy -
du ve gez gin le pay laþ tý:
"Bu da için de bu lun du ðu muz za ma ný
sim ge li yor. Ýn san onu ya þa ma sý ný, onun
için þük ret me si ni iyi bil me li.



Ha ya tý an lam lý ya þa mak tan dem vu ru ruz
za man za man. Pe ki, bu ha yat na sýl an lam lý
ya þa nýr? Ne yap ma lý yýz? Ne re de, ne ye
dik kat et me li yiz? Yu ka rý da ki hi ka ye tam
da bu so ru la rý mý zýn ya ný tý þek lin de, ne
der si niz? Sa hi, ha ya tý mýz ya þa dý ðý mý za de -
ði yor mu? Er dem li va sýf lar la, dü nü mü zü,
bu gü nü mü zü, ya rý ný mý zý ay dýn lýk ha le ge -
ti re bi li yor mu yuz? 
Mer ha met, þef kat, di ðerkâmlýk, ka na at,
þü kür, in ce fi kir li ol ma, hem ken di miz
için hem de baþ ka sý için iyi gör mek, iyi
ola ný ter cih et mek gi bi gü zel ya þam pa ra -
met re le ri miz var mý bi zim? 
Bu ha ya týn hak ký ný ver mek için ne tür öl -
çek ler kul la ný yo ruz? Pe ki, ya siz ce ha ya týn
an la mý ne? Biz de bil ge ki þi gi bi bir mu za
bak sak gö rür mü yüz ha ya týn an la mý ný?
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Yü re ðini Isýt!

Bü tün gün dý þa rý da ça lý þan ka rý-ko ca kü -
çük kýz la rý na yaþ gü nü için bir he di ye al -
mak üze re oyun cak çý dük ka ný na gir miþ -
ler di.
Ka dýn, sa tý cý ký za:
"Ba kýn" de di, "Ben ça lý þan bir an ne yim ve
ký zým bü tün gün ev de ba ký cý sýy la ka lý yor.
Öy le bir oyun cak is ti yo rum ki, ký zý ma be -
nim yok lu ðu mu his set tir me sin."
Sa tý cý kýz ba þý ný sal la yýp:
"An lý yo rum ha ný me fen di, fa kat ma -
ale sef ma ða za mýz da oyun cak an ne
bu lun mu yor."

Ge lin bi raz da yü rek le ri mi zi din len di rip,
gü ne þin þef kat li el le ri ne bý ra ka lým ken di -
mi zi. Azý cýk da yü re ði miz ýsý ný ver sin. -Mýþ
gi bi ya þam lar dan sýy rý la rak, ben li ði mi zi
or ta ya ko ya rak þu ha yat ta ki sos yal ro lü -
müz her ney se, hak ký ný ve re rek ya þa ma -
nýn tam vak ti ol sa ge rek. 
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Sev dik le ri miz le bir lik te ha ya týn  ta dý ný çý -
kar ma ya, sev gi mi zi pay laþ ma ya da ir ye ni
ka rar lar ala lým. Ýçi miz de bi rik tir di ði miz
sev gi ta ne le ri ni cö mert çe ve re lim ar týk.
Sev gi yi ver mek le çok þey ka za ný lýr, ama
hiç bir þey kay be dil mez. 
Sev gi nin hü küm sür dü ðü di yar lar ha li ne
ge ti re lim her bir ya ný. Bi zim le þen len sin
her yer. 
Oyun cak bi rey ler ol ma ya lým, duy gu la rýn
en ha sý ný ya þa yýp ya þa ta lým. De ðil mi ki
dün ya ya bir kez gel dik, ha di ya þa mýn ta dý -
ný sev giy le çý ka ra lým. 
Ol du ðu gi bi, en saf ha liy le sev gi miz çað la -
yan ol sun, ak sýn tüm gö nül le re…
Sev giy le ýsý nan yü rek le ri ni ze se lam ol -
sun…
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Sev gi ve Ve fa Ýle Yaþa!

Ja pon ya'da ya þan mýþ ger çek bir olay þöy le
an la tý la ge lir: Evi ni de ko re et tir mek is te -
yen Ja pon, evi nin du va rý ný yý kar. Ja pon
ev le rin de ge nel lik le iki tah ta du var ara sýn -
da çu kur bir boþ luk bu lu nur. Du va rý yý -
kar ken, dý þar dan ge len bir çi vi nin aya ðý na
bat mýþ ve ora cýk ta sý kýþ mýþ olan bir ker -
ten ke le gö rür. Adam bu man za ra kar þý -
sýn da ken di ni kö tü his se der ve ay ný za -
man da me rak la ker ten ke le yi in ce le me ye
baþ lar. Adam, bu ker ten ke le muh te me len
10 yýl ön ce, ev ya pý lýr ken ça ký lan çi vi ler
es na sýn da böy le ce sý ký þýp kal mýþ ola cak
di ye dü þün me ye baþ lar. 
Pe ki na sýl ol muþ da ker ten ke le bu po zis -
yon da hiç ký pýr da ma dan 10 yýl bo yun ca
ya þa ma yý ba þar mýþ? Ka ran lýk bir du var
boþ lu ðun da hiç ký pýr da ma dan yýl lar ca ya -
þa mak çok zor ol ma lý. 
Böy le ce adam þaþ kýn þaþ kýn ker ten ke le yi
iz ler ken, ne re den çýk tý ðý ný fark ede me di -



ði að zýn da ta þý dý ðý ye mek le baþ ka bir ker -
ten ke le ge lir... Adam bu ya þa dýk la rý kar þý -
sýn da ser sem ler. Ade ta afal lar. Bu na sýl
bir sev gi ki; aya ðý çi vi len miþ ker ten ke le,
10 yýl dýr di ðer ker ten ke le ta ra fýn dan bes -
len mek te dir... 

Bi zi ha ya ta bað la ya bi le cek pek çok gü zel -
lik ol du ðu nu ve han gi el ler le ne uç suz bu -
cak sýz emel le re ula þa bil di ði mi zi gö re bil -
me miz, bu nun far kýn da ol ma mýz bi ze na -
sýl bir iç hu zur ve rir, na sýl hoþ bir his tir
bu… Bir ker ten ke le nin bir baþ ka ker ten -
ke le ye olan ve fa sý ve sev gi si göz önü ne
alýn dý ðýn da na sýl ol ma mýz ge rek ti ði ko nu -
sun da söy le ne cek çok da faz la bir söz ol -
ma sa ge rek…
Yaþamanýn anlamý olan sev gi'nin bi zi ilik -
le ri mi ze ka dar ku þat ma sý di le ðiy le…
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Hepdenedin,hepyenildin.

Olsunyinedeneyineyenil...

Dahaiyiyenil...SamuelBeckett
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Zih ninin Efen di si Ol !

Bil ge ve öð ren ci si ok ya nus ký yý sýn da ge zi -
yor lar dý. So ðuk bir gün dü ve rüz gar ok ya -
nus ta ko ca man dal ga lar oluþ tu ru yor du.
Bir sü re yü rü dük ten son ra bil ge dur du ve
öð ren ci si ne sor du: "Bu bü yük dal ga lar sa -
na ne yi ha týr la tý yor?" "Zih ni mi ha týr la tý -
yor." de di öð ren ci, "Ve du rup din len me -
den yol alan dü þün ce le ri mi..."
"Evet, fýr tý na lý ok ya nus zih nin, dal ga lar da
dü þün ce le rin dir. Zi hin su gi bi du ru dur;
ne iyi dir ne kö tü. Rüz gar ise dal ga la ra se -
bep olur; týp ký ar zu ve kor ku la rýn dü þün -
ce le ri üret me si gi bi..." di ye de vam et ti
bil ge. Öð ren ci söz al dý: "Böy le bir ok ya -
nu sun or ta sýn da sal la nan bir san dal içe ri -
sin de ol mak is te mez dim doð ru su." Bil ge:
"Sen da ima or da sýn. Di ðer tüm in san lar
da... An cak bir çok ki þi bu nu fark et mez.
Ýn san la rýn zih ni dal ga lý de niz gi bi dir. Dü -
þün ce ler dur mak sý zýn sal la na rak sar sar lar
bi zi, týp ký dal ga lar gi bi... 



Ok ya nu su din gin li ði ne ka vuþ tur ma nýn
yo lu ise ha re ket et me si ni ön le mek de ðil -
dir. Rüz ga rý gör mez den ge le mez sin. Yap -
man ge re ken, rüz ga rý dur dur mak týr. Rüz -
gar da ar zu ve kor ku la rýn dýr. On la rýn ha -
ya tý ný yö net me si ne izin ver me. Dik ka ti ni
kon trol et me yi öð re nir sen, ar zu ve kor ku -
la rý ný da kon trol eder sin, ya ni ok ya nu su
dar ma du man eden dal ga la rý dur du rur -
sun. Böy le ce zih ni nin ok ya nu su sa kin lik
ve din gin li ðe ka vu þur. 
Zih ni nin efen di si ol du ðun day sa her þe yin
efen di si ola bi lir sin."

Uç suz bu cak sýz bir ok ya nus olan zih ni -
miz de öz gür ce ku laç ata bil mek, dal ga la ra
sav rul ma dan is te di ði miz li ma na ya na þa -
bil mek için ön ce zih ni mi zin di li ni çöz me -
li, onu oku ma mý zý ön le yen ar zu, ih ti ras,
kor ku ve kay gý la rý mýz dan arýn ma lý yýz. Di -
le riz, ok ya nu su nu za ka ta ca ðý nýz her bir
dam la, sar sý cý dal ga lar dan arý nýp su yun
se ssiz du ru lu ðu na ka vuþ ma ný zý sað lar.
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Aya ða Kalk mak

Gün ler den bir gün, köy ler den bi rin de,
ada mýn bi ri nin eþe ði, ku yu ya dü þer. Ni ye
dü þer, na sýl dmü þer, sor ma yýn. Eþek bu,
düþ müþ iþ te! Bel ki kör bir ku yuy du, að zý
tah ta ile ka pa týl mýþ tý bel ki, üze ri ne top rak
dö kül müþ tü. Za man la tah ta çü rü dü, za -
yýf la dý, top rak ta bi ten ot la rý ye mek is te -
yen eþe ðin aðýr lý ðý ný çe ke me di ve güm.
Hay van cýk sa at ler ce acý için de kýv ran dý,
ba ðýr dý ken di di lin de. Ayýp týr söy le me si,
anýr dý ya ni. Za val lý eþek ku yu nun di bin de
me lül mah zun ba ký ný yor. Üs te lik ya ra lan -
mýþ. Kar þý laþ tý ðý bu du rum da ken di ni eþe -
ði ka dar za val lý his se den adam ca ðýz köy lü -
le ri yar dý ma ça ðýr dý.
Ne yap sak, ne et sek, na sýl çý kar sak so ru -
la rý ha va da kal dý. So nun da ka rar ve ril di ki
kur tar mak için ça lýþ ma ya deð mez. Tek
ça re, ku yu yu top rak la ört mek. El le ri ne al -
dýk la rý kü rek ler le et raf tan ku yu nun içi ne
top rak at tý lar.
Za val lý hay van, üze ri ne ge len top rak la rý,
her se fe rin de sil ki ne rek di be dök tü.



Ayak la rý nýn al tý na al dý ðý top rak sa ye sin de
her an bi raz da ha yük sel di. Ve so nun da
yu ka rý ka dar çýk mýþ ol du. Köy lü ler að zý
açýk ba ka kal dý.

Ha yat, ba zen bi zim de üze ri mi ze aba nýr.
Ne ba ze ni? Ço ðu za man. Toz top rak la
ört me ye ça lý þan lar çok olur. Dü þe ne bir
tek me de sen at tel kin le ri her an ku la ðý -
mýz da çýn lar ken, bu ah la ki de ðer ler kök
sal ma ya baþ la mýþ ken, bi raz so luk la nýp
doð ru ka rar lar doð rul tu sun da se la me te
çý ký þýn yol la rý ný ara ma ya baþ la mak en an -
lam lý ter cih ola cak týr her hal de. Biz ne fes
al ma ya ça lýþ týk ça, çýr pýn dýk ça çel me tak -
ma ya ça lý þan çok olur. Bun lar la ba þa çýk -
ma nýn tek yo lu, ya ký nýp sýz lan mak de ðil,
dü þü nüp sil kin mek, aya ða kalk mak ve
kur tu lup ay dýn lý ða adým at mak týr.
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Paranasýlparayýçekerse

baþarýdabaþarýyýçeker.

Chamfort
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Her Þey Se nin le Baþ lar

Önem li bir sa vaþ sý ra sýn da Ja pon bir ko -
mu tan as ker le ri nin sa yý sý nýn, düþ man la -
rýn ki ne  ký yas la çok da ha az ol ma sý na rað -
men, sal dý rý ya geç me ye ka rar ve rir. Or -
du su nun ka za na ca ðý na olan gü ve ni tam -
dýr. An cak, as ker le ri za fer ko nu sun da ol -
duk ça kay gý lý dýr. 
Sa vaþ ala ný na doð ru iler ler ken, yol ke na -
rýn da ki bir ta pý nak ta du rup hep bir lik te
dua eder ler. Da ha son ra ko mu tan ce bin -
den bo zuk pa ra çý ka ra rak;"Þim di ya zý-tu -
ra ata ca ðýz. Eðer tu ra ge lir se, biz ka za na -
ca ðýz, ama eðer ya zý ge lir se kay be de ce ðiz,
ka de ri miz böy le ce or ta ya çý ka cak." der.
Bo zuk pa ra yý ha va ya atar ve her kes sa býr -
sýz ca pa ra nýn ye re düþ me si ni bek ler. 
Tu ra gel miþ tir. As ker ler çok se vi nir ler;
ken di le ri ne olan gü ven le ri ni top la mýþ lar -
dýr. Bu coþ kuy la düþ ma na sal dý rýr ve sa va -
þý ka za nýr lar. 
Bir sü re son ra yüz ba þý ko mu ta nýn ya ný na
ge le rek onun ke ha ne ti ni tak dir eder ce si -
ne; "Kim se ka de ri de ðiþ ti re mez." der. 



Bu nun üze ri ne;" Hak lý sýn." der ko mu tan,
iki ta ra fý da -tu ra- olan pa ra yý gös te re rek...

He pi miz hikâye de ki gi bi zor du rum lar la
kar þý kar þý ya kal mý þýz dýr. Ço ðu za man ka -
rar ver mek ve ha re ke te geç mek için ba zý
yön len di ril me le re ih ti yaç duy muþ ve san -
ki içi miz de bi zi biz ya pan ve ha re ke te geç -
me mi ze yar dým cý ola cak o gü cü his set -
mek te zor lan mý þýz dýr. 
Unut ma yýn ki, öz gü ven si zin en önem li
gü cü nüz dür.
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Hiçbirþeyeriþilemeyecekkadar

yükseklerdedeðildir.

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. 
Ba þar mak, ha ya tý keþ fet mek için baþ la ma -
ya var mý sýn?
Hay di baþ la ya lým:
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1. Ýlke

‘Ken din Ol ”

Ken din ol. Baþ ka la rý nýn sa na öð ret tik le ri ni
bir ke na ra bý rak. Ken di ne has bir öð ren me
tar zý ge liþ tir. Ýs ter de ne yim le ye rek, is ter zi -
hin sel yön tem ler le, is ter sen ca ný nýn is te di ði
gi bi öð ren.
Baþ ka la rý nýn öð ret ti ði doð ru ve yan lýþ la rý
göz den ge çir. Ýn san lý ðýn or tak de ðer le rin -
den ge ri ye ka lan ne ka dar öð re til miþ bil gin
var sa on la rý 'özel leþ tir'. Sen de ne var sa sen -
den ol sun.
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Hayat, hakkýnda ciddi konuþulmayacak

kadar çok önemli bir þeydir.



2. Ýlke

‘Mut lu lu ðun Pe þi ne Düþ’

Ken di mut lu lu ðu nun ta ný mý ný yap. Son ra
onun pe þi ne düþ. Yýl ma. Mut lu lu ðun va rý la -
cak bir yer ol ma yýp bu nun bir yol cu luk ol -
du ðu nu unut ma. O yol da yü rür ken dü þe bi -
lir, tö kez le ye bi lir, sen de le ye bi lir sin.
Bu se ni he de fi ne var ma ný en gel le me sin.
Düþ mek; ye ni den kalk mak ve da ha hýrs lý
baþ la mak için bir ba ha ne dir sa de ce,
unut ma.
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Yaþamak dünyada 

en nadir þeydir.



3. Ýlke

‘Ha ya tý Sev ’

Dün ya nýn bir mi sa fir ha ne ol du ðu nu unut -
ma dan üs tün de ya þa dý ðý mýz top ra ðý, al týn da
sev di ði miz gök yü zü nü ve et ra fý mýz da dün -
ya nýn dö nü þü ne eþ lik eden tüm var lýk la rý
sev mek için ba ha ne ara ma ya ge rek yok.
He pi miz ko ca man bir ev de ya þý yo ruz ve
oda la rý baþ ka var lýk lar la pay la þý yo ruz. 
Bir çi çe ðin ma sum lu ðu, an ne nin fe da kar lý -
ðý, yýl dýz la rýn za rif li ði, ço cuk la rýn ne þe si … 
Hep si bi zim ha ya tý mýz da kar þý lýk bek le me -
den olu ve ren þey ler. Ya þa mý se ver sek ka vuþ -
ma yý da, ay rý lý ðý da, ölü mü de se ve riz.  
Çün kü hep si bir bi ri nin kar de þi dir.
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Ýnsanlarýn yüzde doksaný yasamazlar,

sadece vardýrlar. 



4. Ýlke

‘Tüm Fýr sat la rý De ðer len dir’ 

Na sýl ol sa is te sen de is te me sen de ça lýþ mak
zo run da sýn. Zo run da ol ma dý ðýn þey tem -
bel lik yap mak. Sýk sýk tem bel lik hak ký ný
kul lan. Ça lýþ ma nýn yo ðun tem po suy la es
geç ti ðin bir- çok gü zel li ðin far ký na tem bel -
lik za man la rýn da rast la dý ðý ný gö re cek sin. 
En azýn dan tem bel tem bel va kit ge çir di ðin
bir gü nün ge ce sin de gö re ce ðin rü ya la rýn
bil ge lik do lu ol du ðu nu gö re cek sin. Çün kü
bil ge lik in sa na rü ya da ge lir ve rü ya din gin
ol ma yan zih ne mi sa fir ol maz.
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Ne aradýðýný bilmeyen 

bulduðunu anlayamaz.



5. Ýlke

‘Kü çük Ay rýn tý la rýn Ýn sa ný Ol’

Dün ya bü yük bir yer. Ge ze gen ler, yýl dýz lar,
gök de len ler, ev ler, ara ba lar, cad de ler…
Hep si bü yük ve on lar öy le ce kar þý mýz da du -
ru yor. 
Ko ca man bir ev re nin için de sak lý olan ha -
ya týn kü çük ay rýn tý la rý ný es geç me. Sev gi li -
nin ce bi ne sev di ði þe ker den koy, ço cu ðun
bir ha ta yap tý ðýn da kýz ma ný bek ler ken onu
öp, ar ka da þý ný ani den bir çay bah çe si ne gö -
tür, ca nýn çek ti ðin de at la yýp ara ba ya, þeh rin
en uzak ye rin de ki sev di ðin iþ kem be ci, dü -
rüm cü, þal gam cý, ko ko reç çi,tat lý cý, çor ba cý
am ca yý zi ya ret edip ken di ne bir zi ya fet çek.
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Hayatta yapýlacak o kadar  çok hata

var ki ayný hatayý yapmakta 

ýsrar etmenin bir anlamý yok.



6. Ýlke
‘Ýn san la rý Þa þýrt ma yý Sýk Sýk De ne’

Ýn san la rýn gö zün de ki 'sen'i ne yap san de ðiþ -
ti re mez sin. O yüz den ra hat ol. Çok sý ký cý bir
in san ola rak bi li ni yor san, bir ak þam on lar ca
fýk ra ez ber le yip git an lat on la ra. Tem kin li ve
de vam lý re jim de olan bi ri si ola rak bi li ni yor -
san gi dip Os man lý mut fa ðý su nan res ta urant -
lar dan bi ri ne tý ka ba sa ye ar ka daþ la rý nýn gö -
zü önün de. 
'Çok cid di bi ri si dir o' di yen ler le inat lu na -
par ka gi dip çar pý þan ara ba la ra bin ve on la rýn
tüm ön yar gý la rý na çarp. Sen on la rýn bil dik -
le ri gi bi de ðil, ol mak is te di ðin gi bi bi ri sin
çün kü.
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Hiçkimse,baþarýmerdivenine

ellericebindetýrmanmamýþtýr.

KethMoorhead



7. Ýlke

‘Ha lin den Mem nun Olan Bi ri si Ol’ 

Her da im þi ka yet ede rek ya þa yan lar dan ol -
ma yý bý rak. Ýþ le rin iyi git mi yor sa ya kýn da
dü ze lir. Sev di ðin in sa ný ha la bu la ma dýn sa
bek le, ge le cek ya kýn da na sýl ol sa. Yo rul dun -
sa din len ge çer, aç san ye do yar sýn, üzül -
dün se se vi nir sin... Dün ya nýn her ha li ge çi -
ci dir. Ay ný hýz da ve ay ný yük sek lik te git mek
müm kün de ðil dir . Rüz gar dað la rý iner çý -
kar, ova la rý ge çer, va di le ri do la nýr ama rüz -
gar lý ðý bý rak maz. Rüz gar gi bi ol, ge rek ti ðin -
de ka sýr ga gi bi es, ge rek ti ðin de mel tem gi -
bi, ge rek ti ðin de çe kil kö þe ne kim se ye bu -
laþ ma, ge rek ti ðin de lo dos ol. Ama rüz gar lý -
ðýn dan þi ka yet et me.
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Acý çekmek, ölmekten 

daha çok cesaret ister.



8. Ýlke

‘Dün ya nýn En Saç ma Ha ya li
Se nin ki Ol sun’ 

Ha yal et. Ha yal eden sa de ce bu dün ya da
ya þa maz. Onun, ha yal et ti ði ka dar çok dün -
ya sý var dýr. "Bü yü düm adam ol dum, ha yal
kur mak be nim ne yi me" de me. Gü ne þe yol -
cu luk ya pan ilk in san sen ol, ka nat sýz uça bi -
len ilk ki þi de. Hat ta ke le bek kýz ol, ej der ha
adam. Sev di ðin ya za rýn evi ne mi sa fir ol,
onun ku la ðý na ölüm süz ese ri için bir kaç
cüm le fý sýl da. 
Be ðen di ðin ko mu ta nýn ya nýn da sa vaþ la ra
ka týl, za fer ler ka zan, pa yý na dü þen mut lu -
luk la rý ca ný nýn is te di ði ka dar al.
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Yarýnlar,yorgunvebezgin

kimseleredeðil,rahatýnýterk

edebilengayretliinsanlaraaittir
.

Çiçero



9. Ýlke

‘Oku ma yý Cid di ye Al ma’ 

Oku mak için ken di ni mec bur his set me.
Ca nýn çek ti ði za man oku. Sý ký cý ki tap la rý
sýrf çok sa tý yor ya da ar ka da þým tav si ye et ti
di ye oku ma. Ka pa ðý ný be ðen di ðin ber bat
bir ki ta bý zevk ten dört kö þe ola rak oku.
Okur ken o say fa la ra ken di ni ver miþ aða cýn,
al týn da oy na þan ço cuk la rýn, öpü þen sev gi li -
le rin, me le þen ku zu la rýn ses le ri ni dal lar da
ötü þen kuþ lar la bir lik te sen de iþit. Ki ta bý
okur ken ora da ki ya za rýn harf le ri ni de -
ðil,dün ya nýn o ki ta ba kat tý ðý harf le ri oku..
Bu ki tap da da hil.
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En büyük zafer 

insanýn kendine karþý kazandýðýdýr.



10. Ýlke

‘Çi çek Ko ku lu Bir Eþ yan Ol sun’

Çi çek ko ku lu bir ya rin ol sun, en gü ze li
odur. Yok sa da bir sil gi edin, gül kok sun
me se la. Ara ban var sa bol bol ka ran fil ko kan
ko ku luk edin. 'Ara ba be nim ne yi me tek va -
sý tam ayak la rým' di yor san al bir me nek þe
ko ku lu par füm, her du rak ta iki fýs fýs yap
ken di ne. Ken di ni çi çek gi bi his set asýl. Tüm
dün ya nýn kar ma þa sýn da, in sa ný bo ðan ka la -
ba lýk ta bir ka ran fi lin gü zel du ru þun dan da -
ha iyi na sýl ya þa bi li nir bu ha yat ta?
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Aþk köprü kurmaktýr. Ýnsanlar köprü

kuracaklarý yerde, duvar ördükleri 

için yalnýz kalýrlar.



11. Ýlke

‘Sý ký Bir Dos tun Ol sun’ 

Sý ký bir dost edin ken di ne. Ye ri gel di ðin de
ar ka da þýn, ye ri gel di ðin de kar de þin, ye ri
gel di ðin de ken din ola bi le cek ka dar dost ol -
sun sa na. Ge rek ti ðin de çe kin me den að la -
ya bil me li sin om zun da, ge rek ti ðin de tüm
ma lý ný pay la þa bil me li sen le. Ýþ te böy le bir
dost bu lur san 7 mil yar in sa nýn ka la ba lýk lý ðý
se ni kor kut ma sýn. 
Yel de ðir men le ri ne bi le sal dý ra bi lir sin, en
azýn dan ya ra la rý ný sa ra cak bi ri si var.
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Aðlayan karýncanýn sesi,

gülen fili bastýrýr.



12. Ýlke
‘Ara Sý ra Ka yýp Tay fa Ol’ 

Gön lü nün ok ya nus la rý na yol cu lu ða çýk ca -
nýn is te di ðin de. Ya pý la cak iþ le ri bir ke na ra
bý rak, en bü yük iþin ok ya nus ta ki ha zi ne ada -
sý na var mak ol sun. Ada da key fin ce yas lan
ka ya lýk la ra, ba lýk tut uzun uzun ve þar ký lar
söy le dal ga lar la be ra ber. Ka yýp bir tay fa olup
pu su la nýn se ni ne re ye gö tür dü ðü ne bak ma -
dan atýl uzak kö þe le re. 
Oto büs le git sen bi le kü çük bir ka sa ba ya,
farz et ki Bar ba ros'un ge mi le rin den bi rin de -
sin ve de niz ler or ta sýn da rüz gar saç la rý ný sa -
vu rur ken sen de içi nin sý kýn tý sý ný sa vu ru yor -
sun ge ri de ka lan li man la ra doð ru.
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Büyükbaþarýlarýnsahipleriküçük

iþlerititizlikleyapabilmesabrýný

gösterenkiþilerdir.Schýller



13. Ýlke

‘Eþ siz Ol’ 

Sen "sen" ol du ðun için eþ siz sin. Bu dün ya
için vaz ge çil mez sin. Sen ol ma dý ðýn da bu
ev ren bir ki þi ek sik, unut ma! Ýlk ola rak
han gi sa lak söy le diy se: 'Me zar lýk lar ken di le -
ri nin vaz ge çil mez ol du ðu na ina nan in san -
lar la do lu dur' di ye, sen di yen le re ku lak as -
ma. Se nin mes le ði ni ya pan bin ler ce in san
ola bi lir; ama hiç bi ri si se nin gi bi gü le mi yor,
se nin gi bi ký za mý yor, se nin gi bi ya þa mý yor
ha ya tý. 
Na sýl par mak uç la rý mý zýn, re ti na la rý mý zýn,
yüz ya pý mý zýn bir ben ze ri yok sa; kal bi mi zin,
his le ri mi zin, ba kýþ la rý mý zýn, in san lý ðý mý zýn
da bir ben ze ri yok. Tek ke li mey le eþ si ziz.
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bilseydim 
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14. Ýlke

‘Ha yýr De mek ten Kork ma’ 

Ge rek ti ðin de ha yýr de. Ba zen ha yýr la rýn
evet ler den da ha faz la de ðer li ol du ðu nu
unut ma. Ýs te me ye rek bi le ol sa, iyi lik yap -
mak için bi le ol sa, söy le di ði miz her evet ba -
þý mý za da ha çok olum suz iþ ler aça cak týr.
Ya pa bi lir lik ala ný mý za gir me yen is tek ler için
ha yýr di ye bil di ði miz gün, hem ken di mi ze
hem de is tek le ri ni ger çek leþ ti re me ye ce ði -
miz için hüs ra na uð ra ya cak in san la ra bü yük
bir iyi lik yap mýþ olu ruz.
'Ha yýr' di ye lim 'ha yýr' iþ le ye lim.
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15. Ýlke

‘Ýkiz Kar de þi ni Unut ma’  

Dün ya se nin ikiz kar de þin dir. Sen mut luy -
san o da öy le dir. Sen hü zün lüy sen dün ya
da ha hü zün lü olur. Dün ya de di ðin; gö zü -
nün gör dü ðü, ku la ðý nýn iþit ti ði, cep te le fo -
nu nun kap sa ma ala ný ka dar bir yer dir. Ora -
la ra hük me de bi lir sin, ora lar da olup bi te ne
yön ve re bi lir sin. 
Dün ya nýn dö nü þü ne kal bi nin atý þý kar deþ -
tir. Unut ma ve kar de þi ni sev. Onu ko ru ve
kol la ki o da sa na tüm þef ka ti, mer ha me ti
ve sý cak lý ðýy la dav ran sýn.
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16. Ýlke

‘Dün ya Ha ya tý Bir Gün dür’

Ko ca man bir ömür ya þa sak da as lýn da ya þa -
dý ðý mýz ömür bir gün den iba ret tir. Gö zü -
mü zü ka pat tý ðý mýz da ha yat bir ký sa film gi -
bi ký sa cýk za man da gö zü mü zün önün den
ge çer ken o gü nü ne ka dar iyi ya þa dýy sak
mut lu bir ve da ya da ha zý rýz de mek tir.
Eðer dün ya ha ya tý nýn bir gün den iba ret ol -
du ðu nu ve o gü nün de bu gün ol du ðu nu bi -
lir sek her gü nü müz ken di li ðin den gü zel le -
þe cek ve mut lu son la ra ken di mi zi ha zýr la -
mak ko lay la þa cak týr. Kim son gü nü nü do lu
do lu,bü tün sa ni ye le rin nab zý ný tu ta rak ya -
þa mak is te mez ki?
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17. Ge ze gen

‘Ken di mi zi Al kýþ la ya lým’ 

Ha ya tý mýz,bir has ta ne oda sýn da göz le ri mi zi
aç tý ðý mýz da al dý ðý mýz al kýþ lar la baþ lar. Son ra
ana oku lun da ki, il ko kul da ki, üni ver si te de ki,
ya rýþ ma lar da ki, dü ðün de ki, do ðum gün le -
rin de ki, ter fi le ri miz de ki al kýþ lar la de vam
eder. Her al kýþ son ra sýn da ha ya tý mý zý baþ ka -
la rý nýn avuç iç le ri ne tes lim ede riz. Oy sa ki
bi zi en iyi al kýþ la ya cak olan ken di avuç la rý -
mýz dýr. On lar bi zi bi zim gi bi an la ya bi lir ve
his se de bi lir. 
Að la yan bir ço cu ðu gü lüm set ti ði niz de, zor da
kal mýþ bir müþ te ri ni zi ra ha ta ka vuþ tur du ðu -
nuz da, kan ter için de ran de vu su na ye tiþ mek
için dol mu þa koþ tu ran bi ri si ni ara ba ný za al -
dý ðý nýz da ken di ni zi al kýþ la yýn. Baþ ka la rý nýn
al kýþ la rý bi zim ego mu zun yo lu nu ay dýn la týr -
ken ken di al ký þý mýz kal bi mi zi ay dýn la týr.
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18. Ýlke

‘Key fi mi zi Ye ri ne Ge ti ren
Alýþ kan lýk lar Edi ne lim’  

Baþ ka la rý nýn si ze öð ret ti ði alýþ kan lýk la rý ný zý
bir ke na ra bý ra kýp ken di hür ira de niz le ba -
ðým lý sý ola ca ðý nýz alýþ kan lýk la ra ku cak açýn.
Ba ba ný zýn, öð ret me ni ni zin, pat ro nu nu zun,
ka nun la rý ný zýn si ze si ga ra iç me yin der ken si -
ga ra içip, içen le rin yo lu nu açan uy gu la ma la -
rý na göz yu mup si ga ra sýz kal ma yýn me se la.
Bu sa týr la rýn ya za rý si ga ra ba ðým lý sý ol ma yý
be ce re me se de bir çok ba ðým lý lý ða ta bi. Ör -
ne ðin; la va bo da ka fa sý na gö re sa at ler ce ki ta -
bý ný okur, göm le ði nin kol la rý ný hep sý var, að -
zýn da de vam lý bir kür dan la do la þýr. Ayýp la nýr
evet, so nu na ka dar. Ama o ayýp la rýn ba ðým -
lý sý de ðil, ka fa sý na ese ni yap ma ba ðým lý lý ðý na
sa hip bi ri si. Da rý sý tüm okur la ra...
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19. Ýlke

‘Top lan tý sýz Ça lý þ’  

'Ýþ dün ya sýn da en fay da sýz iþ ne dir?' de se niz
ve re ce ðim tek ce vap 'top lan tý lar dýr' olur.
Top lan tý lar; pat ron la rýn ego la rý ný þi þir me ve
ça lý þan la rýn ka fa la rý na ka lýn so pa lar la vu rul -
ma se ans la rý dýr. Çý kan ka rar lar, as lýn da ya -
pý lan iþin so nun da ula þý la cak so nuç lar dýr.
Top lan tý lar, za man is ra fý dýr ve boþ ye re 'ger -
gin miþ' nu ma ra sý yap ma ye ri dir. Boþ ve rin,
tüm iþ le ri ni zi ça lý þa ný nýz la ya da iþ ve re ni niz -
le 3-5 da ki ka için de hal le de lin. Ör ne ðin;
kah ve al ma ma ki ne si nin önün de, asan sör de,
oto park ta, dol muþ du ra ðýn da, wc çý ký þý kar -
þý laþ ma lar da 'þu iþ þöy le dir, böy le ya pý lý yor,
so nuç þu ola cak týr' de yin. Ken di ni zi de dün -
ya yý da ge rek siz bir ay rýn tý dan kur ta rýn. Ba -
kýn son ra bi ze çok dua ede cek si niz.
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Sizin sevdiðiniz ile sizi seven 

asla ayný kiþi deðildir.



20. Ýlke

‘So ðan se ver ler Der ne ði'ne Üye  Ol’

Að la mak de yin ce ak lý mý za he men so ðan ge -
lir. So ðan bu yüz den asil bir seb ze dir. Yer -
yü zü nün en gü zel ey le mi ne reh ber lik yap -
mak ta dýr. Üzün tü den yer ler de sü rü nür ken
ya da mut lu luk tan gök ler de uçar ken að la -
ma ma mýz için bin ler ce ne de ni miz var dýr.
''De li kan lý adam að la maz''dan, ''Að la mak za -
yýf lýk iþa re ti dir''ine ka dar ba ya ðý ok ka lý sö zü -
müz ol sa da bu pa lav ra la ra kar þý söy le ye cek
tek sö zü müz: "Að la mak de li kan lý lý ða iþa ret -
tir, að la mak çe lik gi bi yü re ðe sa hip ol mak
de mek tir. O yü re ðe sa hip olan lar her bi ri ni
bir me le ðin ta þý dý ðý na ina ný lan yað mu run
top rak ta ki ya þa mý di rilt me si gi bi, göz yaþ la -
rýy la da yü rek ler de ki ya þa mý ye þer tir ler". Ne
mut lu on la ra!
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21. Ýlke

‘Bu Ký ta Senin Ta pu lu Ma lýn dýr’

Her ne ka dar ada la ra sa hip ün lü ler ve pa ra ba -
ba la rý ol sa da he nüz bir ký ta ya tek ba þý na sa hip
bir Al lah'ýn ku lu yok. Ama biz gön lü müz den
ko pan bir top rak par ça sý na bir ký ta mu ame le si
ya pýp onun la böy le bir sa hip li li ði ya þa ya bi li riz.
Ým ka ný olan lar için evi nin et ra fýn da ki 50-100
m2'lik bir alan, gön lü bü yük olan lar için se bir
bal kon ke na rýn da
20-30 cm2'lik sak sý lar da sa hip olu nan bir ký -
ta par ça sýn da ha ya ta can kat mak ge rek mek te -
dir. O kü çük sak sý da bir me nek þe ye tiþ tir mek,
bir do ma tes ye tiþ tir mek, bir ke kik ye tiþ tir mek
si zi 5 va kit mis ko ku la ra, ce sur ne fes le re da vet
ede cek tir. Bu ara da toz top rak la uð ra þýr ken
'üs tü müz ba þý mýz kir le nir abi' di ye ni niz var sa,
me rak et me yin ký ta nýz var sa de ni zi niz de ola -
cak týr na sýl ol sa.
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22. Ýlke

‘Kü çük Ol sun Senin Ol sun’

Ha ya tý nýz da tü müy le si ze ait bir þey ler ol sun.
A' dan Z' ye ken di ta sa rý mý nýz, üre ti mi niz, dü -
þün ce niz bir ürü nü ma sa ný zýn üze ri ne ko yun
ve dost la rý na ka sý la rak gös te rin. Ör ne ðin; kib -
rit ten Tru va atý, taþ lar dan Mo na Li sa tab lo su,
mer ci mek ten ga la ta ku le si ya pýn. 
Bi raz zah met li ol sa da bu nun ben ze ri ni çev re -
niz de ya pa cak bir ba ba yi ðit ol ma ya ca ðý için bu
uð ra þý nýz si ze bir hoþ luk ve evi ni zin bir kö þe -
sin de ki bir boþ lu ða da do lu luk ka ta cak týr. Ma -
dem ki tap oku yo ruz, bir ki tap da siz ya zýn. 3-
5 say fa ol sun ye ter. Ka pa ðý ný ka fa ný za gö re ta -
sar la yýn. 
Ya ký ný nýz da ki bir renk li oza lit çýk tý alý cý la rýn -
dan bas tý rýp, kap la týp kol tu ðu nu zun al tý na ko -
yun. Ba na da gön de rin ki, bu ge ze gen de yal nýz
ol ma dý ðý mý gö rüp se vi ne yim. Ýþ te bu iþ için si -
ze bir ne den da ha. Da ha ne ya pa yým sev gi li
okur?
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23. Ýlke

‘Her Gü nü nün Bir Adý Ol sun’

Gün le ri, tak vim yap rak la rýn da ki isim le riy le
ya þat ma ha ya týn da. Kal bin den ge çen isim le -
ri ver on la ra. 365 ma ne vi ço cu ðun ol sun.
Gö bek ad la rý ný da koy di ler sen. 11 Mart ol -
sun sen de Ka ran fil Gü nü. 27 Ni san da
Mec nun'un Þar ký sý. 30 Ka sým'a Bu hur-u
Mer yem Gü nü de. 9 Ey lül'e Son ba har Yal -
nýz lý ðý. Ya ni isim sen den, gün ler tak vim den
ol sun. Pa zar te si le ri Pa pat ya, sa lý la rý Ya ka -
moz, çar þam ba la rý Kýr mý zý, per þem be le ri
Me nek þe, cu ma la rý Hasret gü nün ol sun.
Biz bun la rý de diy sek içi miz den ge çen le ri
söy le dik. Siz de ken di ni ze bu ra dan is te di ði -
niz bir gün ve o gü ne ait bir an lam se çin.
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Dostluk aþktan çok daha üzücüdür; 

çünkü daha uzun sürer.



24. Ýlke

‘Bir Yýl dýz Hediye Et ’

Bir dos tu nu, ar ka da þý ný, sev di ði ni, ço cu ðu -
nu bir ge ce vak ti çý kar bal ko na, pen ce re ye
ya da bah çe ye. Her ke se bir yýl dýz seç tir ve
he di ye et on la ra. 'Ayýn sa ðýn da ki þu par lak
yýl dýz se nin' de sev di ði ne. Bir ço cu ða tam
te pe de ki en par lak gü zel yýl dý zý he di ye et
me se la. Peþ pe þe sý ra lý sol üst te ki o üç yýl dýz
var ya on la rý da ar ka daþ la rý na ver sen ne ola -
cak, yýl dýz la rý mý ek si lir gök yü zü nün? Sen
gön lü nü fe rah tut, Al lah'ýn gök yü zün de tüm
dost la rý na da sa na da ye te cek ka dar çok yýl -
dýz var sev gi li dos tum. Hay di he di ye et me -
ye baþ la þim di den!
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25. Ýlke

‘Ço cuk luk Þar ký la rý ný Din le ’

He pi mi zin ço cuk lu ðun da kal bin de yer et -
miþ þar ký la rý var dýr. Bir gün çek ken di ni ke -
na ra, otur in ter ne tin ba þý na ya da git bir
mü zik mar ke te. Ne ka da rý ný bu lur san al,
in dir, din le. Ço cuk ken dü þüp diz le ri ni ka -
nat tý ðýn düþ sün ha tý rý na. An ne nin saç la rý ný
ok þa dý ðý ge ce le re yas la ba þý ný. Bu lut la ra ba -
kýp þe kil ler çý kar mak için, göz le rin dik kat
ke sil di ðin an la rý an sýn. Çi men le rin ko ku su -
nu, do ya do ya üze rin de yu var lan dý ðýn te pe -
le ri, ba yýr la rý dü þün. Evin de ki ha lý lar da bo -
ða gü re þi ya par gi bi da laþ. Ço cuk luk aný la rý -
mý zýn hep si nin bir þar ký sý var dýr. On la rý
din le. On lar la bü yü me ye de vam et.
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Dünyayla arandaki savaþýnda, 
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26. Ýlke

‘Tüm Di lek le rin Ger çek Olsun’

Ken di ne bir gü zel lik yap. Ak lý na ge lip de
hep er te le di ðin di lek le ri ni, is te dik le ri ni bir
gü ne top la. Kýr mý zý bir at kýn mý ol sun is ti -
yor dun? Sev di ði nin res mi ne gü zel bir çer -
çe ve mi yap tý ra cak týn? Þu hep me rak et ti ðin
ta ri hi ha ra be yi mi gö re sin gel di? Bir kuþ sa -
hi bi mi ol mak is ti yor dun? Dur ma! Bun la -
rýn hep si ni bir di lek gü nün de ger çek leþ tir.
Se nin de key fin gel sin, dün ya nýn da.
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27. Ýlke

‘En Doð ru Za man, Ca nýnýn Ýs te di ði
Za mandýr’

Taksidinin son gü nü mü gel di? Boþ ver öde -
me, ca nýn is te yin ce öde, fa izi de he lal ol sun
ca ný na. Pat ro nun "Þu nu þu da ki ka is te rim."
mi? De di. Bý rak ke ra ta nýn iþi ni, ca ný nýn is te -
di ði bir za man da ya par sýn, da ki ka la rýn kö kü -
ne ký ran mý gir di? Ha bir de top lan tý mý çý -
kar dý ba þý na? Bý rak ya hu bu top lan tý lar na sýl
ol sa ya rýn da olur, sen bu gün ca ný nýn is te di -
ði gi bi ta kýl, top lan tý ný kuþ lar la, bu lut lar la,
yýl dýz lar la yap git sin. Ca ný nýn is te di ði za man
gel me miþ se sen de iþe gel me. Sev di ði ni öp -
me yi he sa ba kat mý yo ruz ta bi… Onu za ten
ca nýn her da im is ter di mi?
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Bana yalan söylemiþ olman deðil, 
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28. Ýlke

‘Boy nun da Ma dal ya la rýn la Do laþ’

Ödül len di ril me yi baþ ka la rý na bý rak ma. Ken di
ödü lü nü ken din ver, ken di ma dal ya ný ken din
tak boy nu na. Aç aç ka pý na ge lip mi yav la yan
bir ke di nin kar ný ný mý do yur dun? Tak boy -
nu na bir in san lýk ma dal ya sý. Met ro da ke ma -
nýy la hü zün lü bir þar ký yý ça lan so kak çal gý cý sý -
na bah þi þi ni ve rip: "Ne gü zel ça lý þý yor sun" di -
ye gü lüm se din mi? Al sa na bir ma dal ya, tak
boy nu na do laþ gön lü nün is te di ði yer ler de.
Ço cuk la rýn saç la rý ný ok þu yor san, pa ra ný bö -
lü þü yor sun, çay ýs mar lý yor san, tos tu nu týr týk -
la tý yor san ha di dur ma! 
Tak bir bir ma dal ya la rý ný boy nu na ve do laþ
göð sü nü ge re ge re or ta lýk ta. Sev din mi bi ri ni
tak aþk ma dal ya sý ný, çýk sev gi nin bi rin ci lik
kür sü sü ne. Ha di kim tu tar se ni gön lü nün
kah ra ma ný!
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29. Ýlke
‘Bir Alfaben Olsun’

Bil di ðin tüm al fa be le ri bir sü re li ði ne unut; 29
harf li al fa be yi de, Ýn gi liz ce, Al man ca, Fran sýz -
ca'yý da. Bi li yor san eðer kuþ la rýn al fa be si ni, çi -
çek le rin, bö cek le rin ve gök yü zü nün ve bu lut la -
rýn al fa be si ni de unut. Di lin le ko nuþ ma, gö -
zün le bak ma, el le rin le his set me. 
Þöy le kal bin den, ya ni al fa be le rin en gü ze li ne en
muh te þe mi ne sa hip gö nül evin den bir al fa be
yap ken di ne. Söy le di ðin de di lin den de ðil yü re -
ðin den çýk sýn ke li me ler, bak tý ðýn da içi nin taa
de rin le rin den gör dün ya yý. Bir çi çe ði tut tu ðun -
da, bir ço cu ðun ba þý ný ok þa dý ðýn da, sev di ði nin
ya na ðý na par mak la rýn deð di ðin de el le rin de ki
da mar la rýn dan gök ku þa ðý nýn bü tün renk le ri
ya yýl sýn yer yü zü ne. 
Üç harf li al fa ben le öy le gü zel ko nuþ ki; ken din -
le gö rün tün ara sýn da ki ay na bi le çe kil sin ara -
dan...  Her har fin sev da ya, mut lu lu ða ve gü zel -
li ðe gö tür sün se ni ve sev dik le ri ni…
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30. Ýlke

‘Ar mut Piþsin Að zý na Düþsün’ 

Bu ha yat ma dem bi zi yo ru yor bir gün ona ke -
lek atýp yan ge lip yat sak fe na mý olur. Uzat -
sak þöy le ayak la rý mý zý, mü kel lef bir zi ya fet
çek sek ken di mi ze, bir eli miz yað da bir eli miz
bal da ol sa kim ne der bi ze. Hat ta ola yý bi raz
abart sak çýk sak bir da ðýn te pe si ne, yak sak
ate þi mi zi, bir yan dan ye mek le ri miz pi þer ken,
söy le sek key fi miz ce þar ký lar tür kü ler… 
Ha la yý mý zý çek sek, da vu lu mu zu çal sak gü zel
ol maz mý. Üs tü müz den ge çen kuþ lar eþ lik
et se þar ký mý za, al tý mýz da ki top rak hop la sýn
ha la yý mýz da… Yu var la na lým, dü þe lim, kal -
ka lým ve hep bir lik te söy le ye lim: 
'Ya hu ha yat sen ne gü zel bi þey sin öy le…'
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31. Ýlke

‘Göl ge le rin Gü cünü Kullan’ 

Eðer ka ran lýk tan kor ku yor san göl ge le ri ku -
cak la, gö re cek sin si ya hýn dost can lý sý ta raf la -
rý ný. Gü cün kal ma dý ðýn da, ta ka týn tü ken di -
ðin de, eli ni oy na ta cak ha lin bi le ter ke tip git -
ti ðin de se ni, göl ge le rin gü cü adý na de yip çýk
mey da na. 
Kuþ la rýn göl ge sin den bir kal kan yap ken di ne,
çi çek ler den göl ge sin den bir ký lýç. Bu lut la rýn
al tý na dur, yað mur dan giy zýr hý ný ve atýl ha ya -
týn tam or ta sý na.
Dört ta ra fýn dan kýs kýv rak se ni sar sa da dert -
ler, ta sa lar, en di þe ler, yýl gýn lýk lar, üz gün lük -
ler, aya ða kalk, hay kýr gö ðe doð ru þü kür le,
azim le, ce sa ret le ve ha ya tý ku cak la. Ýnan ge le -
ce ði nin geç mi þin den da ha gü zel ola ca ðý na ve
da ha çok öpe ce ði ne se ni sev di ði nin. 
Ýnan ve zýp la, ba þý na bu lut lar de ðin ce ye ka -
dar. Sev sev mek ten ne fe sin ke si lin ce ye ka dar.
Hay di þim di gölgelerin gücü adýna...
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32. Ýlke

‘Kendine “Ko çum Be nim” De’ 

Ca ný ný sýk mak için sý ra ya gir miþ se dert ler,
ken di ni çek ke na ra sa rýl üþü yen yan la rý na,
mer ha met le, þef kat le ok þa ya na ðý ný, son ra da
ku la ðý na fý sýl da: Ko çum be nim bu da ge çer.
Yýl dýz la rý ko van ay dýn lýk na sýl ge çip gi di yor sa
ak þam üzer le ri, son ba har da yap rak la rý an ne -
le rin den ko pa rýp ora dan ora ya sa vu ran rüz gar
na sýl ba har gel di ðin de sak la ný yor sa ka vu ðu na,
dað la rý esir alýp be ya za bo ya yan ký þýn so ðuk
ne fe si na sýl da ýsý ný ve ri yor sa bir den gü neþ
dün ya yý öp tü ðün de, ge çer tüm dert ler de se -
nin et ra fýn dan.
Sen ye ter ki düþ me, düþ sen den aya ða kalk -
mak tan vaz geç me. Si lip söz lük ler den zor
ke li me si ni ha ya tý ný ko lay þar ký sý na bir na ka -
rat yap. 
Kuþ lar la söy le bu þar ký yý, de niz kýz la rýy la
söy le. Ve gök yü zün den sark aþa ðý ya, de ni zi
ay na ya pýp, gör dü ðün ken di ne ses len: Ko -
çum be nim, de vam ha ya ta ve aþka...
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33. Ýlke

‘Me lek ler le Ar ka daþ Ol’  

Yer yü zü evi miz dir ve o ko ca man ev de in san -
lar, çi çek ler, kuþ lar ve me lek ler le bir lik te ya -
þa rýz biz. Ya þa rýz ama gün de lik koþ tur ma ca la -
rý mýz ara sýn da ne kuþ la rýn þar ký la rý ný du ya rýz
ne yer de ki ka rýn ca nýn az mi ne þa hit olu ruz.
Bir gü lün ne ka dar gü zel kok tu ðu nu bur nu -
mu zu yak laþ týr ma dan his se de me yiz. Çi çek ten
bal top la yýp sof ra mý za ge ti ren arý la rýn yor gun
ka nat la rý nýn se si ni de du ya ma yýz.

Et ra fýn dan de fa lar ca ge çip te, yü zü ne bi le

bak ma dan, se lam bi le ver me den yo lu mu zu

pay laþ tý ðý mýz taþ la rýn bi le ne ka dar çok

üzül dü ðü nü bi le me yiz. Ta þýn dan top ra ðýn -

da, ku þun dan ba lý ðýn dan, yýl dý zýn dan bu lu -

tun dan yer yü zü nün ve gök yü zü nün her var -

lý ðý biz den bir dost luk, bir te bes süm bek le -

mek te dir. 

Çün kü on lar me lek le rin yer yü zün de ki tem -

sil ci le ri dir ler. Me lek ler on la ra dur ma dan

fý sýl dar in sa noð lu nun gü zel bir kal bi nin ol -

du ðu nu. En gü zel in sa nýn in sa ný sev di ði ni

an la týr on la ra.



Bir an ne nin ço cu ðu için ca ný ný bi le ve re bi -

le ce ði ni an la týr lar on la ra, bir se ve nin sev -

di ði için çöll le re düþ tü ðü nü, dað la rý del di -

ði ni an la týr lar on la ra. Me lek ler bi zim ta ra -

fý mýz da dýr çün kü. On lar bu dün ya yý sa de -

ce iyi in san la rýn iyi ha le ge ti re bi le cek le ri ni

bi lir ler.
Dün ya nýn ga lak si nin ev re nin se si me lek le -
rin se si dir. On la rý duy ma ya ça lý þa lým. Ok -
þa dý ðý mýz her üz gün baþ bir me le ðin ba þý -
dýr. Gü lüm set ti ði miz her yüz bir me le ðin
yü zü dür.
Kal bi miz me lek le rin evi dir. 
On la rý iyi mi sa fir ede lim. Gü zel li ðin evi ol -
sun içi miz. Bah çe miz tüm me lek ler dans
et sin, sev gi nin ve mut lu lu ðun o din gin, o
muh te þem, o eþ siz þar ký sý eþ li ðin de...
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Sýradanlýðýmdan bir ýþýk doðdu ve

yolumu aydýnlattý.
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Zorlukla Baþetme Anayasasý

“Gü rül tü ve pa týr tý nýn or ta sýn da sü ku net le
do laþ; ses siz li ðin için de hu zur bu lun du ðu nu
unut ma. Baþ ka tür lü dav ran mak ge rek me dik çe
her kes le dost ol ma ya ça lýþ. Sa na bir kö tü lük ya -
pýl dý ðýn da ya pa bi le ce ðin en iyi kar þý lýk unut mak
ol sun. Ba ðýþ la unut. Ama kim se ye tes lim ol ma.
Ýç ten ol; te laþ sýz; ký sa ve açýk se çik ko nuþ. Baþ -
ka la rý na da ku lak ver. Ap tal ve ca hil ol duk la rý
za man bi le din le on la rý; çün kü; dün ya da her ke -
sin bir öy kü sü var dýr.

Yal nýz plan la rý nýn de ðil, ba þa rý la rý nýn da ta -
dý ný çý kar ma ya ça lýþ. Ýþin le ne ka dar kü çük olur -
sa ol sun il gi len; ha yat ta ki da ya na ðýn odur. Se ve -
ce ðin bir iþ se çer sen ya þa mýn da bir an bi le ça lýþ -
mýþ ol maz sýn. Ýþi ni öy le sev ki, ba þa rý la rýn be de -
ni ni ve yü re ði ni güç len di rir ken ver dik le rin le de
ye pye ni ha yat lar baþ lat mýþ ola cak sýn.

Ol du ðun gi bi gö rün ve gö rün dü ðün gi bi ol.
Sev me di ðin za man se ver gi bi yap ma. Çev re ne
öne ri ler de bu lun ama hük met me. Ýn san la rý yar -
gý lar san on la rý sev me ye za ma nýn kal maz. Ve
unut ma ki, in san lý ðýn yüz yýl lar dýr öð ren dik le ri,
son suz uzun luk ta bir kum sal da ki tek bir kum
ta ne ci ðin den daha faz la de ðil dir.

Aþ ka bu run ký výr ma sa kýn; o çöl or ta sýn da
ye mye þil bir bah çe dir. O bah çe ye la yýk bir bah -
çý van ol mak için her bit ki nin sü rek li ba ký ma ih -
ti ya cý ol du ðu nu unut ma.



Kay bet me yi ah lak sýz bir ka zan ca ter cih et.
Ýl ki nin acý sý bir an, öte ki nin vic dan aza bý bir
ömür sü rer. Ba zý ideal ler o ka dar de ðer li dir ki,
o yol da mað lup ol man bi le za fer sa yý lýr. Bu dün -
ya da bý ra ka ca ðýn en bü yük mi ras dü rüst lük tür.

Yýl la rýn geç me si ne öf ke len me; genç li ðe ya -
ký þan þey le ri gü lüm se ye rek tes lim et geç mi þe.
Ya pa ma ya ca ðýn þey le rin ya pa bi le cek le ri ni en gel -
le me si ne izin ver me. Rüz ga rýn yö nü nü de ðiþ ti -
re me di ðin za man, yel ken le ri ni rüz ga ra gö re
ayar la. Çün kü dün ya kar þý laþ tý ðýn fýr tý na lar la de -
ðil, ge mi yi li ma na ge ti rip ge ti re me di ðin le il gi le -
nir. Ara sý ra is ya na yö ne le cek ol san da ha týr la ki
ev re ni yar gý la mak im kan sýz dýr .Onun için kav -
ga la rý ný sür dü rür ken bi le ken di ken din le ba rýþ
için de ol.

Ha týr lar  mý sýn doð du ðun za man la rý; sen að -
lar ken her kes se vinç ten gü lü þü yor du. Öy le bir
ömür ge çir ki, her kes að la sýn sen öl dü ðün de,
sen mut lu luk la gü lüm se. Sa býr lý, þef kat li,ba ðýþ -
la yý cý ol. Enin de so nun da bü tün ser ve tin sen sin.
Gör me ye ça lýþ ki, bü tün kir li ði ne ve olum suz -
luk la rý na rað men dün ya yi ne de in sa noð lu nun
bi ri cik gü zel me ka ný dýr.”

Eski Bir Yazıttan
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Gerçek Dostluk

Mev la na ve bir öð ren ci si, dost lu ðun ve ar -
ka daþ lý ðýn ko nu edil di ði bir söy le þi den çýk -
mýþ lar, yol da bir lik te yü rü yor lar dý. Bi raz ile ri -
de yo lun ke na rýn da, iki kö pe ðin ko yun ko yu -
na so ku lup bir lik te uyu mak ta ol duk la rý ný gör -
dü ler. Öð ren ci si, bi raz ön ce ki söy le þi nin de
et ki si al týn da ka la rak, bu gö rün tü kar þý sýn da
çok duy gu lan dý ve bu duy gu su nu Mev la na ile
pay laþ mak is te di: 

"Efen dim þu man za ra ya ba kýn" de di. "Ne
den li yü ce bir ders alý na cak dost luk ör ne ði,
de ðil mi?" 

Mev la na, öð ren ci si nin bu he ye ca ný kar þý -
sýn da ha fif çe gü lüm se di ve ki þi sel çý kar la rýn
ni ce dost luk la rý ya kýp kül et ti ði ni aným sat týk -
tan son ra ona, unu ta ma ya ca ðý bir ders ver di: 

"Ev lat, sen on la rýn ara sý na bir ke mik atý -
ver de, bak o za man gör dost luk la rý ný" de di. 

"Bir dost luk, ki þi sel çý kar kar þý sýn da unu -
tul ma ya cak den li sað lam sa, an cak o du rum da
bir de ðer ifa de eder ve an cak o za man onun
adý na ger çek dost luk de ni lir."



Yolumuzdaki Engeller

Es ki za man lar da bir kral, sa ra ya ge len yo -
lun üze ri ne ko ca man bir ka ya koy dur muþ,
ken di si de pen ce re ye otur muþ tu.

Ba ka lým ne ler ola cak tý? Ül ke nin en zen gin
tüc car la rý, en güç lü ker van cý la rý, sa ray gö rev li -
le ri bi rer bi rer gel di ler, sa bah tan öð le ne ka -
dar. Hep si ka ya nýn et ra fýn dan do la þýp sa ra ya
gir di ler. Pek ço ðu kra lý yük sek ses le eleþ tir di.
Hal kýn dan bu ka dar ver gi alý yor, ama yol la rý
te miz tu ta mý yor du.

So nun da bir köy lü çý ka gel di. Sa ra ya mey -
ve ve seb ze ge ti ri yor du. Sýr týn da ki kü fe yi ye re
in dir di, iki eli ile ka ya ya sa rýl dý ve ýký na sý ký na
it me ye baþ la dý. So nun da kan ter için de kal dý
ama ka ya yý da yo lun ke na rý na çek ti. 

Tam kü fe si ni ye ni den sýr tý na al mak üze -
rey di ki, ka ya nýn es ki ye rin de bir ke se nin dur -
du ðu nu gör dü. Aç tý... Ke se al týn do luy du. Bir
de kra lýn no tu var dý için de..."Bu al týn lar ka ya -
yý yol dan çe ken ki þi ye ait tir" di yor du kral.

Köy lü, bu gün da hi pek ço ðu mu zun far kýn -
da ol ma dý ðý bir ders al mýþ tý.
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Kitapların Kalbi Vardır!

Kitapla ilk tanıştığımda, okumayı
sökememiş bir çocuktum. Ağabeyimin
kitaplarını baştan sonra yüzlerce kez çevirirdim.
Önceleri yüzüme ferahlık veren kitaplar,
harflerle dost olduktan sonra gönlüme de
ferahlık vermeye başladı.

Maden işçisi bir babanın oğlu olarak,
evimizin kitap bütçesi hiç olmadı. Çocukluğum,
harflere hasretlik çekerek geçti. Sırf kitaplara
olan özlemimi giderebilmek için köyün bütün
yaşlılarının ilaç kutularındaki prospektüsleri
defalarca okurdum. Sırf bu yüzden herkes,
“Doktor olacak bu çocuk!” derdi, benim
arkamdan.

Sonra gazeteleri keşfettim. Ama pazartesi
günleri kurulan pazarın ardından yerlerde toza
çamura bulanmış gazete parçalarını. Pazardaki
satıcılar, okumam için istediğim gazeteleri
vermezler, ben de pazar dağıldıktan sonra,
yerlere atılmış gazete parçalarını toplardım.
Pazar alanı toprak olduğu için genelde çamurlu
olurdu ve gazeteler çamura bulanırdı. Bir sürü
deneme yaptıktan sonra gazeteleri
temizlemenin bir yolunu bulmuştum.

Evimizde yirmi dört saat yanan sobanın
borusuna gazeteyi sarıyordum. Sobanın
sıcaklığında çamur parçaları iyice kuruyor sonra
da dökülmeye başlıyordu. En son bir ayakkabı
fırçası ile güzelce temizliyordum. Tabii bu iş
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için annemle yaptığım kavgaların haddi hesabı
yoktu. Sobanın etrafı çamurlandığı için
sinirlenen anneme sus payı olarak, defalarca
okuyarak ezberlediğim gazete parçalarını,
sobayı tutuşturması için verirdim. Çıradan kâra
geçen annem de bu sayede benim bu gazete
temizleme tesisime ses çıkarmazdı.

O temizlenmiş gazete parçaları, bana
dünyanın en muhteşem kitapları olurdu o
zamanlar. Satır satır okurdum. Hatta ekonomi
sayfaları da olurdu aralarında. Ben köyün içinde
dolar, euro paritesini, borsanın endeksini bilen
tek adam olmuştum bu sayede. Hiç işime yara-
masa da bilginin cezbeden sarmalı beni sarardı,
tüm o gazete parçalarında.

Ortaokul için ilçemizin okuluna gittiğimde,
tek kelimeyle; cennete gelmiş gibi olmuştum.
Çünkü okulun kocaman kütüphanesi vardı ve
içindeki binlerce kitap, benim okumam için
karşımda arz-ı endam ediyorlardı.

Onlara öyle bir huruç ettim ki lise sona
gelmeden tüm kitapları devirmiştim. Dünya
klasikleri, Fransız klasikleri, Alman eserleri,
Türk yazarların kitapları derken binlerce
kitapla, içimdeki okuma yangınını
söndürebilmiştim.

Sonrasında ise yeryüzünde yapabileceğim
tek işi yapmaya başladım. Yazarlık ve yayıncılık!
Her günüm, her yirmi dört saatim, kitaplar,
harfler, cümleler içinde geçti.

Hâlâ da geçmeye devam ediyor. Bunun için
ne kadar şükretsem az.

Başta da dediğim gibi, kitapların kalbi vardı.
Her kitabın en güzel cümlesi o kitabın kalbidir
de aynı zamanda. Çoğumuz kitabı okurken çizer
ya da not alırız. Ama çizdiklerimiz, not
aldıklarımız arasında bir tanesi vardır ki o, kita-
ba hayat veren cümledir. O cümleyi unutmamız
mümkün olmaz. Aklımız unutsa kalbimiz
unutmaz.

O cümle, her yazarın; söylemek istediği,
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ömrü boyunca aradığı ama yazamadığına,
söyleyemediğine inandığı cümledir.

Harflerinin her birisinde hayatlar vardır,
çiçeklerin kokusu vardır, kuşların cıvıltısı,
rüzgârın sesi vardır. Bizim kalbimize dokunup
geçerken, hatıralarımıza dokunurlar. Üzülürüz,
seviniriz, içleniriz, kederleniriz ama küsmeyiz
asla kitaba. Biliriz ki kitap her zaman arkadaştır,
can yoldaşıdır. İstediğimiz anda yüreğini açar
bize. Unutup bir kitaplığın içine hapsetsek de
asla bunu bir küslük nedeni yapmaz.
Merhabamıza içten gülüşleri ile hemen eşlik
eder ve buyur eder sayfalarına bizi.

Kitaplar sadece kelimelerden, harflerden
ibaret değildir. O sayfaların içinde nice hayatlar
vardır. Yazarın dünyasından, hayallerden,
rüyalardan yaşamlar vardır. Sadece bunlar mı?
Hayır! Ta ağaç hâlinde iken o ağacın altında
söylenen çoban türküleri, sevenlerin mutluluk
sözleri, dertlilerin gözyaşları vardır.

Kitapların da bir kalbi vardır.
Kitaplar da yaşayan canlılardır benim için.
Hele içinde iyiliğe, güzelliğe, erdemli

olmaya davet eden kitaplar yok mu?
Onlar ne güzeldirler.
Ne okunasıdırlar.
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Beyin Bedava! Peki
Düşünen Bir Beyin Kaça?

Nereden çıktı ise, özellikle gençlerimiz
arasında bir deyim dolaşıp duruyor: “Beyin
bedava!” İlginçtir ki bunu söyleyen hiç kimse,
beyin üzerine biraz düşünmüyor. Bilim
adamlarının yıllar önce beyne değer biçmek
için bir araya geldiğini okumuştum. Ve hesap
yapılır, kitap yapılır, üç aşağı beş yukarı
derken pazarlıklar yapılır, nihayetinde beynin
fiyatı çıkarılır: 300 trilyon dolar. Bu
hesaplamayı, “‘Beyni tekrar yapmaya
kalksalar kaç lira para harcanması gerekir?”
sorusundan hareketle yaparlar.

Biz her ne kadar böyle bol keseden atıp,
beyin bedava desek de işte bilim dünyası,
“Hayır kardeşim, 300 trilyon dolar.” diyor.
Sıkı durun, daha bitmedi. Bu, sıfır kilometre
taze beynin fiyatı! Peki, içi kitaplarla, bilgiler-
le, hayallerle dolu beynin fiyatı kaç liradır?
İşte bunun cevabını size bırakıyorum.

Hatırlarsınız, bu konuda Nasreddin
Hoca’mızın muhteşem bir hikâyesi var:

Nasreddin Hoca, Akşehir pazarında bir
adamın başına toplanmış olan kalabalığa
yaklaşır. Satıcı, elindeki kuşu satmaya
çalışmaktadır. Kuşun fiyatı ise çok yüksek,
tam 50 akçe… Yan taraftaki tavuklar ise 5
akçe. Hoca, fiyattaki aşırı farkı bir türlü
anlayamaz ve sorar:

“Hemşehrim, bu nasıl kuş ki 50 akçe
istersin?”
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“Hoca Efendi, bu, bildiğin kuş değildir;
bunun özelliği var.”

“Neymiş özelliği?”
“Hocam, bu kuşa papağan derler ve

konuşur.”
Hoca hemen eve koşar, kümesten

hindisini kaptığı gibi pazara döner. Papağan
satmakta olan adamın yanında durur ve
yüksek sesle bağırır:

“Bu gördüğünüz kuş, sadece 100 akçeye!
Gel, gel!”

Herkesten çok, papağan satan şaşar bu işe
ve sorar:

“Hocam, 100 akçe çok değil mi bir hindi
için?”

“Sen 50’ye satıyorsun ama…”
“Dedim ya hocam, benim kuş konuşur.”
“Öyleyse, benimki de düşünür!”
Biz, Nasreddin Hoca’nın bu bilgelik dolu

hikâyelerine fıkra niyetine gülüp geçiyoruz
ama bunlar, fıkralardan çok öte, engin bilge-
lik kültürünün birer fenerleri. Nasreddin
Hoca, beynin, düşünmenin ne kadar değerli
olduğunu anlatmak için o kadar basit ve güzel
bir örnek veriyor ki üstüne söylenecek hiçbir
şey yok.

Bilginin değeri ölçülemez. Bir bilgi,
insanlık tarihini değiştirir. Dün, ağaçtan
kafasına elma düşen Newton, “yer çekimi”
diyerek ezelden ebede var olan bir bilgiyi
keşfetmişti. Bugün sosyal ağların evimizde,
cebimizde, bilgisayarımızda olması ile her
yerden dünyanın bilgisine ulaşabiliyoruz,
paylaşabiliyoruz. Artık bilgiler
kütüphanelerde tozlu sayfalarda değil,
kullanılması için insanoğluna her
köşebaşından göz kırpıyor.

Gelin, beynimizi bedava olmaktan
kurtaralım. Ona gerçek, hak ettiği değeri
verelim. Bize ihsan edildiği hâliyle değil,
dopdolu, pırıl pırıl bir beyin hâline getirelim
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onu. Bilginin ruhunu hissedelim. Beynimizin
her kıvrımının farkına varalım. Bu nasıl olur?
Tabii ki beynin yapmayı en çok sevdiği işi
yaparak olur: Düşünerek! Düşünmek, beynin
hakkını vermektir. Düşünerek, sorular
sorarak, sorularımızın cevaplarını arayarak,
gerçekten beyne sahip olmanın hazzını
yaşayabiliriz. Yoksa böyle gelmiş böyle gider
diyenlerden olursak, sürüden ayrılanı kurt
kapar diyerek, sürünün içinde bir koyun
olursak vay hâlimize! Bu beyin, günü gelince
bize öyle bir hesap sorar ki işin içinden
çıkamayız.

Beyin bedava değil sevgili dostlar, değeri
dünyalara bedel. Bu kıymetli dostumuz,
başımızın üstünde, bizim ona gerçek değerini
vermemizi bekliyor. Beynimizi laf olsun diye
başımızın üstünde taşımayalım, düşünerek ve
onu bol bol kullanarak baş tacı edelim.

Allah (c.c.), beyni, biz insanlar
düşünsünler, bu eşsiz kâinata bakarak
yaradılışı anlamaya çalışsınlar ve erdemli bir
hayat sürmek için çaba harcasınlar diye
yaratmış ve insanoğluna mükâfat olarak
vermiş.

Böylesine muhteşem bir organı
kullanmamak ne kadar büyük bir saygısızlıktır
Allah’a. Ne kadar büyük bir külfettir, bir
ömür boyu onu kafamızda taşımak,
kullanmadıktan sonra.

Sorular, cevaplar, fikirler, bilgiler, keşifler
dolu beyin yolculukları diliyorum sizlere…
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Özgürlük Yoksa Ölüyüz!

Sokrates bir gün, derste öğrencilerine
birer beyaz kâğıt dağıtır ve üzerine bir daire
çizmelerini ister. Dairenin tam ortasına da
bir nokta koymalarını söyler.

“Büyük mü yoksa küçük mü bir daire
çizdiniz?” diye sorar.

Bazıları küçücük bir daire çizerken
bazıları tüm kâğıdı doldurmuştur. Ve sonra,
Sokrates;

“Dairenin tam ortasındaki nokta sizsiniz.
Daire ise sizin, yaşadığınız hayata koyduğunuz
sınırlamayı temsil eder. Siz kendi dünyanızın
merkezisiniz. Şimdi daireyi silin. Geriye
sadece nokta kaldı. Şimdi, sınırı olmayan bir
dairenin merkezindesiniz…”

Hiç düşündünüz mü sınırlarınız nereden
geçiyor? Evinizin ve işinizin geçtiği bir
dairenin içinde mi yaşıyorsunuz? Her zaman
istekleriniz, arzularınız, emelleriniz sizden ne
istiyorsa yaşam çemberiniz onlar mı oluyor?

Hiç etrafınızdaki daireyi silmeyi
denediniz mi?

Merkeze özgürlüğünüzü, aklınızı alarak
sonsuz bir daire içinde olmaya çalıştınız mı?
En azından iyi bir okul kazanmak, iyi bir iş
bulmak, iyi bir ev, iyi bir eş bulma çabası
kadar, kendinizi özgürleştirmeye ve aklınızı
kullanmaya çalıştınız mı?

Bunun cevabını size yaşam aynanız
verecektir. Şöyle bir aynanın karşısına geçin.
Ama bedeninizi değil, aklınızı başınıza
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aldığınız o günden bugüne kadar geçen
günleri aynada bir bir izleyin. Düşünün; en
son ne zaman kendi özgür iradenizle karar
aldınız? Toplumun beklentilerinin, ailenin,
etrafın istediği gibi değil de %100 kendi
keşiflerinize göre mi yaşadınız hayatı? Hep
başkalarının dedikleri üzere yaşadığımız bir
hayatımız oldu. Her zaman, toplumun
beklentilerini karşılamak için yaşadık.

Peki, nereye kadar böyle yaşayabiliriz?
Harika bir beyin ve harika bir kalbi ne

kadar daha atıl, hiçbir işe yaramadan köşede
bırakabiliriz? Milyarlarca dolarınız olsaydı,
onu bir çukurun içine gömüp, orada çürüyüp
heba olmasına göz yumabilir miydiniz? Peki,
bırakalım milyarları; aynı şeyi, trilyonları
versek satın alamayacağımız beynimiz ve
kalbimize yapıyoruz.

Allah, insana bu beyni hediye etti.
O beyin ki insana düşünmeyi öğretir.

Evrenin tüm sırlarına ışık tutar onun azmi.
Bugün galaksiler ötesini izleyebiliyorsak,
denizlerin binlerce metre altına
gidebiliyorsak hepsi, aklın biz insanoğluna
sunduğu nimetlerden çok azı.

Allah insana kalbi hediye etti.
O kalp ki insana sevmeyi öğretir. Onunla

severiz hayatı, kendimizi, dostlarımızı,
insanları, evreni, canlıları… Açan bir çiçeğin
yaptığı o harika dansı, uçan bir kuşun
kanatlarının zarifliğini, doğan güneşin
muhteşemliğini, hepsini kalbimiz hissettirir
bize.

İşte dünyanın bütün zenginliklerine
değişmeyeceğimiz iki hazinemiz. Ama ikisi de
sessiz sedasız bir köşede bekliyor.

Zaman, aklımızı ve kalbimizi uyandırma
zamanıdır. Hayatımızı ve kendimizi
sorgulama zamanıdır. İnançlarımızın
sahiciliğini sorgulama zamanıdır. Bizden
öncekilerin gelip, koca koca kitaplarla
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beynimizin içini çevirdikleri çöplüğü, bir gül
bahçesine döndürme zamanıdır.

Hiç kimsenin, hiçbir ideolojinin, hiçbir
inancın, hiçbir yönetimin, hiçbir toplumun
bize enjekte ettiği bilgilerle hayatımızı
yaşamayacağız. Tüm bilgilerimize, en büyük
nimetimiz akıl ile kalp ile kendimiz
ulaşacağız. Aklın gücü her şeye yeter.
Bakmayın siz, “Düşünüp de kafayı mı
yiyeceksin!” diyenlere. Bakmayın siz,
“Sürüden ayrılanı kurt kapar.” diyenlere.
Sürünün içinde çobanın çaldığı kavalı
dinleyerek çürüteceğimiz bir ömürden, bin
kat daha iyidir, kurtla savaşmak.

Şunu unutmayalım, kim etrafındaki
daireyi silme cesaretini gösterdiyse, dünya
onları bugün gıpta ile yâd etmektedir.
Edison, Newton, Sokrates, Einstein,
Mevlâna, Yunus Emre ve daha niceleri,
sadece başkalarının doğrularını kabul
etmedikleri için, kendi akıllarının gösterdik-
leri yolda yürüdükleri için hem kendilerini
değiştirdiler hem de dünyayı.

Galileo, herkesin tersine, “dünya
dönüyor” dediği için, bugün modern bilimin
önderlerinden biri oldu. Galileo bunun
peşine düşmeseydi kim bilir ne kadar süre
sonra bu gerçekleri keşfedebilecektik.

Kendi dünyamızın gerçeklerinin peşinden
koşmaya başlamanın zamanı geldi de geçiyor
bile. Uyanık, dikkatli, maceracı, keşfeden,
üreten, birey olabilen özgür bir insan
olmanın zamanı geldi. Elimize savaş değil,
düşünce baltalarını alıp bilgisizlik, cehalet,
kopyacılık, ezbercilik, “bana ne”cilik
düşmanına saldırmanın zamanı geldi.

Beynini özgürce kullanmayan,
düşünmeyen, üretmeyen, sorgulamayan,
yenilenmeyen insan, yaşamayan insandır.
Ben, sen, o, biz, siz, onlar… Her kim aklına
sahip çıkmıyorsa, aklının sözünü
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dinlemiyorsa ve aklını başkalarının emrine
amade etmişse, hiç kusura bakmasın, hayatı
çoktan sonlanmış, cenaze namazı kılınacak
hâle gelmiştir. Nasıl olsa ezberimizde var, ne
cevap vereceğimizi biliyoruz bize sorulacak şu
soruya: “Hakkınızı helal ediyor musunuz?”

Biz ediyoruz da imam efendi, bakalım
beyni, aklı, kalbi, vicdanı, ona hakkını helal
ediyor mu? Biz etsek ne olur etmesek ne
olur, insanın en büyük hesabı, öncelikle
kendisiyle olacaktır.

Kendimizi aklımızla helalleşebilecek hâle
getirmeliyiz.

Hem de çok acil olarak…
Öncelikli, en öncelikli iş olarak…
Hayatı bir ölü gibi yaşamamanın ilk

gününe “merhaba” demeye ne dersiniz?
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Bugün,
Bir iyilik yap kendine;
İstisnayı bozan kaide ol.
Saklama samanı paylaş herkesle,
Zamanı geldiğinde paylaşır biri de

seninle.
İşleyen demir olma her zaman,
Bazen de durup seyret âlemi,
Dışının pası temizlenir, içini

paslandırma.
Ya tutarsa deme, azmet tuttur.
Sürüden ayrıl, kurt kapsın seni,
Kurda dostluğu, sevmeyi öğret.
Eğme hiçbir ağacı gençken,
Dik durmayı öğrensin büyürken.
Allah’tan başka kimseye kul köle

olma,
Bin kelime öğretse de.
Ayağını yorganına göre uzatma,
Bırak hayallerin taşsın yatağından

dışarı.
Elinin hamuru ile erkek işine karış,
“Delikanlı” yazılsın, yüreğinin nüfus

cüzdanına.
Kendi başına gelin güvey ol,
Bırak ataları, ezberden öğretilenleri,
Kendin ol!






