
 



 

 
SCHADENFREUDE! 

Şaadınfroydı diye telaffuz ediliyormuş bu Almanca 
sözcük.1 

Günümüz Türkçesinde tam karşılığı olan bir kelime yok 
ama Osmanlıcasını buldum. O da Arapça bir kelime: 
Şematet! Tamam tamam ikisinin de anlamını bilmiyoruz. 
Zaten ben de yeni duydum! 

Başkasının başına gelen belaya, talihsizliğe sevinmek 
anlamına geliyormuş Schadenfreude. 

Başkasının; özellikle düşmanlarımızın, rakiplerimizin, 
sevmediklerimizin başarısızlıklarından ve talihsizliklerinden 
duyduğumuz gizli sevinci anlatıyor. 

Daha çok gizlediğimiz, açığa vurmaktan çekindiğimiz 
duygularımızdan biri bu. Türkçesi olmasa bile duygu olarak 
bizde ve bizim kültürümüzde de fazlasıyla mevcut. 

Başkasının felaketine veya talihsizliğine ilk tepkimiz; 
ifade etmesek de öncelikle iyi ki benim başıma gelmedi 
duygusudur. Doğaldır ki bu tuhaf bir sevinç duygusudur. 
Dostoyevski Suç ve Cezada bu ruh halini çok güzel 
betimlemektedir. Marmeladov bir kaza sonrasında kanlar 
içinde baygın halde St Petersburg'da yaşadığı apartmana 
getirildiğinde, diğer tüm apartman sakinleri etrafına 
toplaşır: 

“Beklenmedik bir felaket anında, bu felaketin dışında 
kalan insanlarda hep görülen, dile getirdikleri en içten 
acıma, acıları paylaşma duygularına rağmen, hiç kimsenin, 
en yakınlarımızın bile, kapılmaktan kendilerini alamadıkları 
tuhaf bir sevinç duygusu içindeydiler.”2 

Başkasının acılarından keyif alma, itiraf etmesek de 
empati yitimini de göstermektedir maalesef.  

Televizyonda ve internette başkalarının gafları, 
sakarlıkları, kazalarını ve fiyaskolarını gösteren 
programlarının reytingi hep yüksektir. 

Ünsüzler ünlülerin ahmaklıklarını izlemekten 
bıkmamakta ve kendilerinin ahmak olmadığına dair 
inançlarını sürekli tazelemektedirler. Ünlülerin gafları ve 
ahmaklıkları bizi mutlu etmektedir: Bunları diyen bizim 
ünlülerimizdendir: “Meme kanserine karşıyım”, “Mozart 
dinlemiyorum ama Türkiye´ye gelirse konserine mutlaka 
giderim”, “Son derece ayrılma kararı aldık...”, “Yiğidi 
öldürmek lazım, hakkını yememek lazım...”, “Allahı size 
emanet ediyorum!” “Elimde olmayaraktan dilim sürtmüş 
olabilir!” “Azıcık radyasyon kemiklere yararlıdır”. 

Ama ne yazık ki ahmaklık kovid gibi, ünlü ünsüz ayırımı 
yapmamaktadır. 

Ama yine de ünsüzleri daha mutlu etmektedir 
ünlülerin mutsuzluğu. Alttakiler yukarıdakilere karşı çokça 
kullanırlar bu pis sırıtışı. Hele yukarıdakilerin çeşitli 
düşüşleri alttakileri mutlu etmektedir. Bilindiği gibi 
yukarıdakiler doğal hasımlarımızdır aynı zamanda.  

 
Schadenfreude gülüşleri ile neşe gülüşlerinin ayırt 

edilebildiği tek bir temel özellik var: Hasımlarımızın 
başarısızlıklarına kendi başarılarımızdan çok gülmekteyiz. 

Tıpkı hicvin yalnızca yüksek statüye sahip kişileri hedef 
aldığında gülünç olması gibi, bizden daha zengin, çekici ve 
yetenekli kişilerin başarısızlıklarına kıs kıs gülerken daha bir 
rahatızdır. Bu duygunun en büyük teorisyenlerinden 
Nietzsche'nin ileri sürdüğü gibi, Schadenfreude “iktidarsızın 
intikamıdır”.3 

 
Türkçemizde buna yakın sözcüklerimiz var tabi. En 

yakınları Oh Olsunculuk, Oh oh Canıma değsincilik gibi. Buradaki 
o’ların uzun ve vurgulu okunacağı malum! 

İlahi adalet ve etme bulma dünyasını içten içe arzularız. 
Ben demiştim demenin zevki bir başkadır. 

Kendi eksikiğimizi, hele utanç verici olanlarını paylaşmak 
istemeyiz. 

Bu pis sırıtışın bazı sorunları da olduğu anlaşılıyor. 
Alttakiler için sahte bir mutluluk hissi yaratıp halen devam 
etmekte olan öğrenilmiş, edinilmiş sınıfsal ahmaklıkları gizliyor 
olabilir mi? 

1 7. yüzyıl filozofu Thomas Hobbes, başka insanların gülünç 
başarısızlıklarıyla kendi statümüzün aniden yükselmesi 
arasındaki bu bağı anlamlandırmamızda hala belirleyicidir. 
“Kahkaha, başkalarının zaafları karşısında birdenbire 
kendimizde değer bulmamızdan kaynaklanan ani iftihar 
duygusundan başka bir şey değildir. Şu anki başarılarımızla 
kıyaslandığında geçmişteki kendi zaaflarımız bile bu uçarı 

egemenlik hissini sağlayabilir, çünkü insanlar ancak geçmişte 
kalmış ahmaklıklarına gülebilirler.”4 

Oysa bizi mutlu etmesi gereken şey başkalarının 
başarısızlığı değil kendi başarılarımız olmalıdır her halde. 

Diyelim ki azgelişmişlik ve ezilmiş ve eziklik mesleğinin 
deformasyonu olarak ikiyüzlülüğümüz barizdir. Hiçbirimiz 
sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Kendi ahmaklıklarımıza gülme 
zamanı ne zaman gelecektir? 
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DAMIZLANMIŞ EŞİTLİK 
 

Anadolu’nun bilinen ilk halkıymış Luviler.  
-Göbeklitepe’dekilerin dışında olmalı.- 
Milattan önce 1600’lü yıllarda gelmişler Anadolu’ya. 
Kendilerine “Ma” halkı demişler. 
Yitik anakaranın halkı olan “Mu” halkından kurtulanlar 

olduğu düşünülmekte. 
“Işık İnsanları” olarak tanımlanmışlar.  
Luvi ışık demekti 
Birçok dile buradan geçti 
Hititçe’de Lukka, Latince’de Lux, İngilizce’de Light, 

İtalyanca’da Lure, İspanyolca’da Luz, Almanca’da Licht ve 
niceleri… 

Işık insanları silahsız bir dine inanıyordu. 
Onlarda yaratan ve yaratılan yoktu. 

 
Milattan önce 130’lı yıllar. 
Bergama kralı ülkesini Romalılara bırakıp öldüğünde 

oğlu ayaklanmış. 
Oğlu yani Aristonikos. 
Ege’de mutlak eşitliğe dayalı bir ülke kurmak istemiş.  
Üstelik de köleliğin geçerli olduğu topraklarda. 
Büyük ölçüde köleler katılmışlar bu isyana. 
Roma kölelerinin Spartaküs isyanından 1200 yıl 

öncesinde. 
Spartaküs isyanı köleliğe bile değil, kişisel olarak 

kölelikten kurtulmaya. 
Aristonikos ve kölelerin isyanı eşitlikçi bir düzen için.  
Şeyh Bedrettin’in Aristonikos’tan haberi var mıydı 

bilmiyoruz. 
Kurmak istedikleri düzenin aynı olduğunu biliyoruz. 
Bedrettin’den yaklaşık 1550 yıl önce yani. 
Adını “Güneş Ülkesi” olarak belirlemişler. 
 
Tüm bunlar olurken ne Hegelcilik ne de Marksizm 

varmış dünyada. 
Var olan ise eşitlik düşüncesiymiş. 
Ve Anadolu topraklarında damızlanmış eşitlik 

düşüncesi. 
“Havva Ana’nın dünkü çocuk” sayıldığı Anadolu’da… 

 

 
 

HİCRAN 
 
gözlerinde mutluluk sandığın sızıların acısı 
birikmiş gözbebeklerinde  
umudu beklemekten yorulmuş bakışların  
bulup da kaybettiğin sevgilinin arayışları 
yüreğinin her kaçışında yanaklarına çökmüş  
                                            mutsuzluğun ağırlığı 
 
durgun yüzünün arkasında yalnızlığın mahşeri 
yargılamaktan sinirleri boşalmış vicdan azapların 
doymak bilmeyen arzularının tükenişleri 
eritiyor gün gün seni  
şükrü bilmeyişinin çaresiz çıkmazında 
 
yaşattığın haksızlıkların hapsindesin 
hasretin ve ayrılık  
mutluluğu beklediğin günlerin sabrı 
 
eskimiş çehren kirpiklerinde asılı 
zülüflerinden süzülüp incelmiş zaman 
omuzlarına yaslanıp oturmuş hicran 
mutluluğun söküğünden aralanıyor gülüşün 
pişmanlıkları kuşanmışsın  
 
harcanmış yılların buğusunda 
sevdanın sözü tükendi 
geç kalmışlığın sevgili 
seni terk etmiş güzelliğin gibi 
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YİRMİ ON BEŞ 
Bardaktan iri bir yudum alıp, ağzında birkaç kez 

dolandırdıktan sonra, usulca yuttu. Derin bir nefes alıp 
soymakta olduğu mandalinanın bir dilimini attı ağzına. 
Akşamın ilk yudumuydu… Soyduğu mandalina ile dilimlediği 
elmayı bir tabağa, portakal dilimlerini başka bir tabağa koydu. 
Bir kâse yoğurt ve birkaç dilim peyniri de ekledi tepsideki 
diğerlerinin yanına. Bir dilim de ekmek… Çilingir sofrası hazırdı. 
Saate göz attı…”Çok yavaş” diye geçirdi içinden. 

 
Televizyonda haberler bütün sevimsizliği ile sürüyordu. 

Nereye gittiği belli olmayan, sitemi aşan bir homurtu savurdu 
televizyona karşı. Bir avuç kuruyemiş alıp bahçeye çıktı. Hava 
kararmış, akşam ayazı çıkmıştı. Amaçsız iki tur attı. Tam içeri 
yöneldiğinde Benek çıka geldi telaşla. Paçalarına sürünüp sevgi 
istedi… Arkasından Tekir... Kıramadı onları. Enselerini 
mıncıklarken gökyüzünü taradı gözleri. Ay güler yüzlüydü... 
Bulutların arasında, bata çıka koşar adım ilerliyordu. Yoksa 
bulutlar mı kayıyordu ayaklarının altından? Gözleri takılı kaldı 
bir zaman.  Sonra” Çok uzak diye düşündü.”  İri bir yudum 
daha aldı bardağından, arkasından birkaç leblebi…   

 
Saat gerçekten yavaş ilerliyordu. Ağır adımlarla tepsiyi 

masadaki her zamanki yerine koydu. Tekirdağ ve su şişeleri de 
yerinde… Önlerinde üç bardak… İkisi beyazlamış birisi yarım…   
Telefonunu, kulaklığını hazır etti. Kuruyemişe de bir yer buldu. 
Her şey tamamdı… Bu hazırlığın bir yerlerde de yapılıyor 
olması gülümsetti… 

 
“Kardeşlik biyolojik bir olgu” diye düşündü. Arkadaşlık 

zor…  Dostluk daha da zor… Emek ister, zaman ister. Arkadaşlık 
yaptığın kaç kişi dostun hiç düşündün mü? Ayrıca zaman bir 
törpü gibi… İlerledikçe yeni şekiller veriyor insana. Değiştiriyor. 
Sen değiştikçe çevren değişiyor, çevrendekiler de… Beynindeki 
deli düşünceler, gerekli gereksiz sorular, televizyonda bir 
şeyler anlatmaya çabalayan spikeri bastırıyordu. 

 
Zoruna gitse de yirmi on beşi bekleyecekti. Salonda 

amaçsız bir tur attı, gitti masayı kolaçan etti, bir dilim elma alıp 
koltuğa oturdu. Perdelerdeki ay ışığı silinmişti. Üşenmedi, 
kalktı, perdeyi aralayıp ayı aradı. Zaten zorlukla görülebilen ay 
temelli kaybolmuştu. Sinsi sinsi yağan karı fark etti. Sevmedi… 
Oysa gönlü lapa lapa yağmasını isterdi... Perdeyi sıyırdı, 
pencerenin önüne dikildi. Bir yudum daha almaya niyetlendi, 
vazgeçti…  

 
Ay takıldı aklına. Sahi o kadar uzak mıydı? Duraladı… “ 

Biraz sonra telefon çalacak” dedi kendi kendine.  Söyleşi 
grubu… Katılacak. Elli yıldan daha uzun süredir tanıdığı 
arkadaşları, okul arkadaşları, sınıf arkadaşları karşısında 
olacak… Her birisi dünyanın bir yerinde, kilometrelerce uzakta. 
Ekrana serpiliverecekler… Sohbetler edilecek, şakalar 
yapılacak, okul anıları ile iç geçirilecek, türküler çalınıp 
söylenecek, kadehler kaldırılacak sağlığa, zaman geri 
sardırılacak birkaç saatliğine… Uzaklık ne ki günümüzde?... 
 

 
 
Telefonunun çalmasını beklerken, elektrikle on yaşında 

tanıştığını anımsadı. Bir yudum daha almanın tam zamanıydı. 
Ardından küçük bir dilim peynir… Karşısında telefon, gözlerinin 
önünde on dört numara gaz lambası… Lambaya ne kadar 
yakınsan, ışık o kadar senin. Radyo bataryalı… Sık bozulur, 
onarılması günler sürer… Saat sadece babada… Zaman işte! 
 

Telefonunun saatine göz attı, gözü telefonda takılı kaldı. 
“Ne kadar çok şey saklamış doğa içinde?” diye bir soru geldi 
oturdu orta yere. İnsan ateşi mi buldu ilk önce?  Yoksa yazıyı 
mı, tekerleği mi? Sonra takvim, para, barut… Kim bilir? En son 
şu telefon mu? İnsan zaman içinde arayıp buluyor doğanın 
sakladıklarını… Gerek duydukça, koşullar zorladıkça…  

 
Akıllara sığmayacak kadar geçmişe sahip olan zaman, bir o 

kadar da geleceğe sahip... Bu bollukta doğa, yine kendi ürünü 
akılla “insanla” cilveleşiyor. Sakladıkları bulundukça yenilerine 
zorluyor. Hiçbir şeyi umursamadan, hep aynı rahatlıkla akıp 
giden zamana, ömür dediği kısacık bir süre ile katılıp, katkı 
sağlayıp, kayboluyor insan… Ama yine de doğanın sakladıklarını 
bir bir bulup çıkarıyor ortaya…  

 
Kollarını kavuşturup olabildiğince geriye yaslandı. Ayak 

ayaküstüne atıp bacaklarını uzattı. Duymasa da televizyondaki 
sürekli bir şeyler anlatıyordu. “Zaman” dedi, sanki birisine bir 
şeyler anlatacakmış gibi… “Hem bütün güzellikleri hiç 
üşenmeden, özene bezene ortaya koyar, hem de hiç acımadan, 
insafsızca yok eder.” İki leblebi alıp, “kurgu böyle” deyip, elini 
öylesine salladı. 

 
Saat yirmiyi geçiyordu. Az kalmıştı ama beklemek de 

sıkıcıydı…  Olmadık düşüncelere itiyor, olmadık sorulara yanıt 
aramaya yöneltiyordu insanı… “Ben, hangisi için kimim?” 
deyiverdi birden kendi kendine. Öylesine küçücük bir soruydu. 
Düşündü, düşündükçe karmaşıklaştı düşünceleri. “Her insan, 
diğer bütün insanlar için farklı bir insandır” deyip vazgeçti 
sonunda… 

 
Tam saate göz atmıştı ki, telefon bütün sevimliliği ile 

çaldı… Yerli yersiz bütün düşüncelerden arınıp “katıl” a 
dokunduğunda, bekledikleri ekrana serpiliverdi…  Ne zamandır 
yüreğinde biriktirdiği huzur dışa yansırken mırıldandı; “Uzaktan 
uzağa kadeh tokuşturanlar, merhaba…” 
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TÜRKÜ TADINDA YAŞAMAK 
Azat, masasının önünde duran döşemeli sandalyeye kendini 

yere bırakır gibi oturdu. Sigarasını yakıp yaslandı. Radyoda çalan 
Ahmet Kaya’nın “türkü tadında yaşamak” şarkısını dinlerken bir of 
çekip, sigarasından derin bir nefes aldı. 

“… Bağışla beni güzel annem 
Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana, 
Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim! 
Ağlayıp koklayacaktın, belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. 
Yaşamak ağrısı asıldı boynuma, 
Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. 
Ölmek ne garip şey anne…” 

Bu türkü Azat’ı yaşamını sorgulamaya götürdü. 
Türküler hep böyle midir? Hep yaşamım gibi acı mıdır? Yoksa 

çocukluğumda koştuğum kırlar gibi çıplak, uçsuz bucaksız ama özgür 
müdür? 

Arkasından radyoda Kazım Koyuncu’nun şarkısı çalmaya başladı. 
O da ayrılık ve hüzünden söz ediyordu 

İşte gidiyorum, bir şey demeden 
Arkamı dönmeden, şikayet etmeden 
Hiçbir şey almadan, bir şey vermeden 
Yol ayrılmış, görmeden, gidiyorum. 

İçi daraldı offf diyerek radyo istasyonunu değiştirdi. 
Neşeli bir türkü olsun istiyordu. Hüzünlü türküler yaşadıklarını,  
İşkenceleri hatırlatıyor, eski günlere götürüyor. Yanından alıp 
götürülen ve idam edilen arkadaşını aklına getiriyordu. Zaten sorunlu 
olan kalbini zorluyor, tansiyonunu yükseltiyordu. Onun için neşeli 
türküler dinlemek istiyordu. 

“Aç kapıyı ben geldim avanım 
Safa geldin hoş geldin ölüyorum 
El ediyor el ediyor 
O yar beni delediyor 
Ela da gözler kül ediyor”  

Diye bir türkü çıktı. Sigarasından bir fırt daha aldı. Türkü eşi ile 
evliliğini aklına getirdi. Yine eskiye gitti, eşi ile ceza evinde evlenmişti. 
Dışarıda yoldaş olup, omuz omuza mücadele etmişler ve ikisi de 
yargılanıp ceza almışlardı. Ceza evinde nikâhları kıyılmış, kâğıt 
üzerinde eş olmuşlardı. 5 yıl sonra tahliye olduklarında arkadaşlarının 
ısrarı ve kendi aralarında yaptıkları bir eğlence ile evlenmişlerdi.  
Cezaevinde mektuplarla ilişkilerini sürdürüp, birbirlerine 
yaşayacakları güzel günleri vaat ederek geçirmiş, o gecede o günün 
geldiğini düşünmüşlerdi. 

Bu türküde onun yaşantısına uymamış, eşini iki yıl önce o güzel 
günleri yaşayamadan kayıp etmişti.  

Gözlerinden yaş geldi.  Radyo istasyonunu tekrar değiştirdi. 
“sesimi duy, ver elini 
Kalk gidek dağlara, 
Tütün kokan dağlara 
Döngel dayanamam”  

türküsü çıktı, masada duran eşinin ve yoldaşının resmine baktı, 
ağladı. 

“Bilmezdim türkülerin bu kadar saf, temiz olduğunu, 
kirletilmemiş umutları, hayatın acılarını ve yarınları dillendirdiğini” 
diye düşündü. 

Kapadı radyoyu, kendi türküsünü söylemeye başladı. 
“Derdim çoktur hangisine yanayım, 
Yine tazelendi yürek yarası, 
Ben bu derde nereden derman bulayım? 
Ben bu derde nereden derman bulayım 
Meğer dost elinden ola çaresi” 
Diye çıktı dışarıya derin bir nefes aldı. Eşi ile yan yana yatan 

yoldaşının mezarına yöneldi. 

 
Almanya'da, aşırı hız nedeniyle trafik cezası yiyen Kuzey 

Ren Vestfalya Eyaleti Ulaştırma Bakanı Oliver Wittke, 
görevinden istifa etti. 

Radara yakalanınca görevinden istifa etti Almanya'da, 
aşırı hız nedeniyle trafik cezası yiyen Kuzey Ren Vestfalya 
(KRV) Eyaleti Ulaştırma Bakanı Oliver Wittke, görevinden 
istifa etti. 

Oliver Wittke, yaptığı yazılı açıklamada, ceza nedeniyle 
ulaştırma bakanı olarak gerekli olan örnek kişi rolüne sadık 
kalamayacağını belirterek, eyalet başbakanı Jürgen 

Rüttgers'e istifasını sunduğunu ve 
istifasının kabul edildiğini bildirdi.  

Wittke'nin, eyalet meclisi üyeliği ve 
parti içindeki görevlerini ise 
koruyacağı ifade edildi.  

Almanya'nın Meschede kentinde 
geçen yılın kasım ayında radara 
yakalanan Wittke, 50 kilometrelik hız 
sınırlaması olan yerde 109 kilometre 
hızla araç kullanırken yakalanmıştı.  

Diğer parti temsilcilerinin yanı sıra üyesi olduğu Hıristiyan 
Demokrat Birlik Partili (CDU) başbakan Rüttgers, Wittke'yi 
sert bir dille eleştirmişti.(Kaynak: ha-ber.internet.gazete-
Erden Aydemir) 

  BUNU BIZE YAPMAYIN SAYIN BAKAN! 
Yukarıdaki haberi okuduktan sonar sinir sistemim bozuldu. Günlük 

yaşantım alt üst oldu, midemdeki ülser yeniden depreşti. Elim ayağım 
titremeye, kendi kendime söylenme huyları çıktı ortaya. 

Sayın bakan; yaptığınız davranış biçimi kendi ülkenizdeki demokrasi 
anlayışına, kamuda çalışan bir insanın erdemli davranışı olarak 
değerlendirip, gereğini yapmanız bir insani sorumluluktur. Bu sorumluluk 
taşıyan davranışınızdan dolayı sizi kutlarım ,  ama…!! 

Sayın bakan, ülkenizde yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk kökenli 
insanları hiç düşünmediniz mi? 

Alışık olmadığımız bu davranış biçim bizi şoke etti. Koskoca bir 
bakan fazla hız yaptı diye ceza kesiliyor, ehliyetinize el konuluyor, bu da 
yetmezmiş gibi görevinizden istifa ediyorsunuz… Aşkolsun size sayın 
bakan. İnsan hiç olmazsa bu işlemleri yapanlara ”Siz benim kim 
olduğumu biliyor musunuz?” der ve bunları yapanları sürgüne göndertir 
veya çanlarına ot tıkardınız. Tüm bunları yapmadığınız için burada 
yaşayan Türk kökenli insanları üzdünüz… Bu insanlar ki her gün kendi ana 
dillerinde yayınlanan televizyon ve gazete haberlerinde ülkelerindeki 
rüşvetlere, devletin belli kademelerindeki görevlilerin yaptıklarına 
bakarak sizin yaptığınızla kıyasladıklarında kahroldular, üzüldüler, 
aşağılık kompleksine girdiler. Çünkü onlar, insanlarda bulunması gerekli 
olan tüm erdemli davranışların kendi görevlilerinde olduğunu sanıyorlar, 
bu türden insanlar Almanya’ya görev için geldiklerinde onları belirtilen 
erdem ölçüleri içerisinde değerlendiriyorlar. Siz bu erdemliliği gösterince 
üzüldük, bizimkilerin yapmış oldukları adam kayırma, yolsuzluk yapma, 
deveyi hamutu ile götürme gibi davranışların sizinki ile kıyaslandığında 
devede kulak değil, devede bir kıl gibi kalıyor olması düşündürdü bizleri… 

Biliyorsunuz sayın bakan geçtiğimiz aylarda Frankfurt 
mahkemelerinde görülen ve karara bağlanan “Gurbetçiyi kandırıp, 
paralarını kapma” davasında isimleri geçen Türkiye’deki üst görevde 
çalışanlar değil istifa etmek, kıllarını dahi kıpırdatmadılar, siz kalkıp istifa 
ettiniz ve üzdünüz bu erdemli davranışınızla biz Türkleri… 

Yene de size teşekkür ediyorum sayın bakan, benim ülkemdeki kamu 
görevi yapanların da bir gün sizin yaptığınızı yapacakları umuduyla 
geçmiş olsun diyor, saygılarımı sunuyorum… Çünkü ülkemin kamuda 
çalışan bazılarının bu türden davranışlarına çok ama çok uzak kaldık 
sayın bakan… 
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TEK ANNELER GİTMEZ 
Ne büyük zevktir, sevgisinden emin olduklarımızı 

hırpalamak. Dünyanın en kolay ve etkili meditasyonudur. 
Ufak bir hatasında fırçayı sallarsın, karşılık gelmez. O gün 

biriktirdiğin öfkenden kurtulursun; başarısını aşağılarsın, sessiz 
kalır. Tüm başarısızlıkların hırsını çıkarırsın; tercihini eleştirirsin, 
susar. Kendi eksikliklerini unutursun; yaptıklarıyla dalga 
geçersin, artık seninle paylaşmaz. Onu aşağılamak seni 
yükseltir; mutsuz edersin, köşesine çekilir. Sen mutsuzken 
birinin mutlu olması hiç hoş değildir zaten. Rahatlarsın. 

İçinde biriktirdiğin tüm negatif enerjiyi karşındakine 
akıtırsın, ona çarpıp sana geri gelmez. Kolayca senden çıkar. Bir 
süre o sevginin içinde erir ve kaybolur. 

Hadi bir düşün. Hiç yapmadım diyebilir misin? Bu zevki hiç 
tatmadım? 

Hepimizin içinde, her şey olduğu gibi bir psikopat da var. 
Çünkü bu yaptığının, elleri kelepçelenmiş birine zevkle işkence 
yapmaktan hiçbir farkı yok. Hepimiz her duyguya sahibiz ancak 
içimizde neyin ne kadar olacağına kendimiz karar veririz. 

********* 
Bu sevgi dolu, sabırlı kalp genellikle annen olur. 

Çoğunlukla karın, bazen kocan, daha da zevklisi çocuğun, 
sevgilin, küçük kardeşin, çalışanın, bazen de kedi. 

Ufak ufak yıpratırsın satır aralarında, delil bırakmadan. 
Çoğu zaman fark edilmediğini sanırsın. Çoğu zaman ilişkin 
rutunine dönüşmüştür. Gerçekten fark edilmez, ama acıtır. 
Hala sevildiğini gördükçe abartırsın, çirkinleşirsin. Yaşadığın 
tatmin iyi gelir ama çirkinleştiğini de bilirsin içten içe, bu seni 
daha da öfkelendirir. Seçim yapma özgürlüğün elinden 
alınmıştır artık. Kurbansındır, müdahele etmediğin sürece, bir 
kartopu gibi yuvarlanıp çığ gibi büyürsün. 

İyi bir kalbin varsa, pişmanlık hissedersin, tuhaf bir sızı 
kalbinde. Aşağılık bir yaratık olduğunu düşünürsün. Neyse ki 
hemen geçer… 

İyi çalışan bir aklın varsa, kendini eğitir bu yalan 
tatminden, kurban olmaktan vazgeçersin. Bu farkındalık, 
olgunluk ve kendini kontrol etme işidir. Emek gerektirir. Herkes 
beceremez. Herkes beceremediği için de sevenler ağlar hep. 

Kalbindeki sevginin içinde eritemeyeceği kadar çok negatif 
enerjiye maruz bıraktığın sevenin, eleştirilecek yeni şeyleri 
vardır artık. “Ne kadar sık oluyorsun” diye çıkışabilirsin 
örneğin, “çok kilo aldın”, diye dalga geçebilirsin, “sen bu kadar 
sakin değildin” diye, “unutkansın” diye aşağılayabilir, “ağlayan 
kadın sevmem” diye fırçalayabilir, “pasifsin” diye 
eleştirebilirsin… 

Oysa karşındakini olduğu gibi kabul etmek, anlayışla 
karşılamak, sabretmek, izin vermek, alan tanımak, kucak 
açmak, destek olmak, zaman vermek, konfor sağlamak pasiflik 
değil gerçek sevgidir. Her ilişkide karşılıklı olması gerekendir.  

Sevmeyi bilen, her seferinde böyle davranmaktan vazgeçmez.  
İyi bir kalbi varsa yeterince şans verir. İyi çalışan bir aklı 

varsa gider. Vazgeçer… 
Boşanmak isteyen eşler, mesafeli çocuklar, uzak kardeşler, 

terk eden sevgililer… 
Bir tek anneler gitmez… 

    TAŞLAMA                                     

DIŞ GÜÇLER 
 

Sanatçının dilini 
Saz çalanın elini 
Oyuncunun belini 
Koparıyor DIŞ GÜÇLER 
 
Doları yükseltiyor 
Lokmayı eksiltiyor 
Tam terör estiriyor 
Bu terörist DIŞ GÜÇLER. 
 
Elektrik çarpıyor 
Fasulye gaz yapıyor 
Halk, açlıktan zıplıyor 
Zıplatıyor DIŞ GÜÇLER. 
 
Et giriyor rüyama 
Yardımlar Taliban’a 
Talim, karasabana 
Ah! Şu zalim DIŞ GÜÇLER. 
 
Karda bizi dondurdu 
Zamlar ile yoğurdu 
Yalan ile kandırdı 
AH! Şu zalim DIŞ GÜÇLER. 
 
Zam geldi maaşlara 
Talim, yağsız aşlara 
Yasak geldi tuşlara 
Sebebi de DIŞ GÜÇLER. 
 
Yaptı hava alanı 
Çöktürdüler tavanı 
Yedirdiler yavanı 
Ah! Şu zalim DIŞ GÜÇLER. 
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