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ÖNSÖZ

"Kendi kendini değiştirmenin ne kadar güç olduğunu düşü
nürsen başkalarım değiştirmeye çalışmada şansının ne kadar az 
olduğunu anlarsın." diyor Voltaire. Kişisel gelişim ile ilgili çalış
malara başlarken, önce kendimi geliştirmeyi amaçladım. Aldı
ğım eğitimlerin ve katıldığım seminerlerin sonunda, kemale er
meyi hedefledim öncelikle. Çünkü insanlara söylediğiniz sözler, 
özünüzden gelmiyorsa samimiyet ifade etmeyeceği gibi etkisi de 
olmayacaktır.

Yazdığım yazıların, bir iddiası yoktu. Hesabi değil, hasbi ifa
deler olduğunu düşündüm hep. Ancak sanal ortamda yayımla
nan yazılarımız, yayımlandığı günden itibaren okunan, yorum 
alan ve alıntı yapılan yazılar arasında yer aldı. Özellikle dinah- 
lak.com sitesinin değerli yöneticilerine, üyelerine ve kıymetli 
okurlarına teşekkür ediyorum. Yazılarımızın, kitap haline 
gelmesi için beni yüreklendirdiler.

Kitabımızda yer alan yazılarımız, birbirinden bağımsız olmak
la birlikte genel anlamda kişisel gelişim ve sosyal yaşam beceri
lerini ele almaktadır. Yazıların başındaki kısa öykülerin çoğu ba
na ait değildir. Büyük bir kısmı yazarı belli olmayan ve daha ön
ceden okumuş olduğunuzu düşündüğüm öyküleri, farklı şekil
lerde yorumlamaya ve yaşama dair mesajlar yüklemeye çalıştım.
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Yazdığım her yazının ve söylediğim her sözün, hata yapma öz
gürlüğümü biraz daha kısıtladığım rahatlıkla ifade edebilirim. 
Kendi yapmadığını insanlara öğütleyen bir eğitimci olmaktan ıs
rarla kaçındım. Bu durum sözlerimde ve davranışlarımda daha 
özenli olmamı gerektirdi. Önceleri bundan çok rahatsız oldum. 
Lâkin kendi adıma oluşturmaya çalıştığım otokontrol sistemi 
rayına oturunca tatlı bir huzur yaşamaya başladım.

Kitabımızın, insanların yüreğine dokunmasını ve sosyal ya
şam becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmasını umuyo
rum. Kişisel gelişim okyanusunda bir damla olabilmek, bizi mut
lu edecektir. Zaten bu alandaki bütün yazıların ve seminerlerin 
amacı, insanlarda farkmdalık oluşturmak değil mi? Şayet bu 
kitabı okuyan insanlarda küçücük bir farkmdalık oluşturmayı 
başarabilirsem, ne mutlu bana.

Yusuf YEŞİLKAYA 

Eylül 2008  - Kayseri
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TEŞEKKÜR

Kitabımı yazarken, onlara ait olan zamanımı bilgisayar başın
da geçirmeme hoşgörü ile yaklaşan sevgili eşim ve meslektaşım 
Ayşe Hamm'a, kızım Zehra Betül'e ve oğlum Hüseyin Er- 
dem'e anlayışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve onları 
çok sevdiğimi bir kez daha yineliyorum. Dualarını üzerimden 
eksik etmeyen canım babam; ömrüne bereket diliyorum. Eğitim 
hayatım boyunca sürekli beni destekleyen, emeğini esirgemeyen 
ağabeyim A bdülkadir Y EŞILK A Y A ya şükran ve minnet 
duygularımı sunuyor, saygı ile ellerinden öpüyorum.

Ayrıca kitabımı daha piyasaya çıkmadan okuyup eleştiren, 
bu yolda bana ışık tutan sevgili dostlarım Önder AYTAÇ, 
Canten KAYA, Abdülkadir Ö ZBEK ve Selman A SLA N  ile 
web masterim Metin T A ŞT A N ’a katkılarından dolayı şükran
larımı sunuyorum.

Her hafta yazılarımı dikkatle okuyup eleştirilerini ve beğeni
lerini belirten sevgili okurlarıma ve seminerlerimde beni sabırla 
dinleyen katılımcılara; sabır kaliteniz ve desteğiniz için çok 
teşekkür ediyorum.

isimlerini unutmadığım ama uzun bir liste halinde burada 
yazamayacağım sevgili dostlarıma katkılarından ve beni yürek
lendirmelerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Kitabımın elinizdeki şekliyle sizlere ulaşmasını sağlayan, 
kapak ve içerik tasarımını hazırlayan Akis Kitap çalışanlarına 
teşekkürlerimi sunuyorum.
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İr*. M
BEDEL ÖDEMEDEN ASIAI

Merhum Nasreddin Hoca bir gün, eşeğine binmiş ve şehre 
gitmeye karar vermiş. Ama bu sefer eşeğine ters binmemiş, düz 
binmiş. Çünkü arkasında öğrencileri yokmuş. Tek başına 
gitmekteymiş. Hocayı eşeği üzerinde gören çocuklar, hemen 
Hocanın etrafını sarmışlar:

- Hocam, nereye gidiyorsun?

- Şehre gidiyorum çocuklar.

Hoca’nın şehre gittiğini öğrenen çocuklar tek tek atılmışlar:

- Hocam ben balon isterim.

- Hocam ben de şeker isterim.

- Hocam ben topaç isterim.

- Hocam ben gofret isterim.

- Hocam ben düdük isterim.

Çocuklar isteklerini sıralarken bir çocuk Hocaya iyice yaklaşmış 
ve cebinden çıkarttığı parayı Hoca'ya uzatmış ve demiş ki:

- Hocam, bana düdük alır mısın?

Nasreddin Hoca, çocuğun parasını almış ve yoluna devam 
etmiş. Çocuklar da oyunlarına dalmışlar. Aradan saatler geçmiş 
ve ufukta Hoca görünmüş. Çocuklar yine Hoca'mn etrafını 
sarmışlar:

- Hocam balonumu aldın mı?

- Hocam benim şekerim hani?

- Topacım, benim topacım nerde hocam?
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- Ben de gofret istemiştim!

Hoca çocuklarının isteklerini adeta duym azdan gelmiş ve 
parayı veren çocuğa doğru yönelmiş ve demiş ki:

- Al evladım bu düdük senin.

Düdük isteyen diğer çocuk atılmış hemen:

- Benim düdüğüm nerde hocam? Ben de düdük istemiştim.

Hoca cevaplamış:

- Doğru sen de düdük istedin. Ama içinizde siparişinin pa- 
rasını, bir tek bu arkadaşınız verdi. Senin anlayacağın evlat; 
"Parayı veren, düdüğü çalar!" demiş.

Öykümüzdeki tavrından dolayı Merhum Nasreddin Hoca
mızı, sakın ola ki paracılıkla suçlamayın. Merhum Hocamız, 
kendisine atfedilen çirkin fıkraların dışındaki gerçek yaşam öy
külerinde, sevenlerine dersler verir hep. Tıpkı bu öyküde oldu
ğu gibi, öğrencilerine yeni ufuklar açar. Mizahın ince çizgisini 
hazır cevaplılıkla buluşturur, içinde yaşadığı toplumu olduğu gi
bi kendisinden sonra gelen kuşakları da aydınlatır. Bazen kadı 
olur, uyuşmazlıkları çözer. Bazen de hoca olur, ilim ve irfan or
dusuna taze kanlar yetiştirir. Hatta peşinden gelen öğrencileri
ne arkasını dönmeyecek kadar mütevazı ve duyarlıdır. Evet, 
kendi kültürümüzün eskimeyen bir klasiğidir Nasreddin Hocamız.

Öğrenci gruplarına verdiğim seminerlerden birisinde, üni
versite sınavım kazanmanın, bakkaldan ekmek almak kadar 
kolay olduğunu söylediğimde bir öğrenci hemen itiraz etti:

- Ama hocam, nasıl olur? Biz bu sınava gençliğimizi veriyo
ruz. Okul ile dershane arasında adeta mekik dokuyoruz. Gece
mizi gündüzümüze katıyoruz başarmak için. Oysa siz çok basit 
bir şeyden bahsediyorsunuz.

Öğrenci, tepkisinde çok haklıydı. Çünkü "Bu sınav için biz 
gençliğimizi veriyoruz!" sözü sıradan bir söz değildi. Öğrencinin 
yanma yaklaştım ve sordum:
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- Bir ekmek kaç lira?

- Otuz kuruş.

- Peki, sen bakkala otuz kuruşu vermezsen sana bir ekmek 
verir mi?

- Vermez her halde.

- Yani bir ekmek almak için bile bedel ödemen gerekiyor, 
doğru mu?

- Evet doğru.

- Ben de bunu kastetmiştim. Yani istediğiniz bir şeyi elde et
mek için onun bedelini ödemelisiniz. Bedelini ödediğiniz şeyle
rin sahibi olabilirsiniz ancak. Kişi, çilesini çektiği şeyin sahibidir. 
Sınavı kazanmak istiyorsan çalışacaksın, başaracaksın. Bakkal
dan ekmek almak istiyorsan ücretini ödeyeceksin ve ekmeği 
alacaksın.

Bedel ödemeden bir şeylere sahip olmak mümkün değil mi? 
Elbette mümkün. Ama bedelsiz olarak alman şeyler; ya baba pa
rası, ya haksız kazanç ya da hırsızlık değil mi? Ölüm hak, miras 
helaldir mantığı ile baba parasım bu kapsamın dışında tutacak 
olursak, haksız kazanç ya da hırsızlık yoluyla elde edilecek mad
di veya manevi bir kazanıma karşı tutumunuz sizin yaşam felse
fenizi ortaya koyacaktır. "Üzümünü ye, bağım sorm a!" tarzın
da, "Gelsin de nerden gelirse gelsin." diyebilirsiniz. Size yapılan 
bir kıyak başkalarına kazık olarak dönecektir. Çünkü kıyak de
mek; haksız bir gelir ya da çıkar demektir. Sizin için oluşturula
cak gelir, başkalarının hakkından temin edilecektir. Haksız ola
rak elde edeceğiniz bir kazancın, boğazınıza düğümlenmeden 
rahatlıkla midenize inebileceğini düşünüyorsanız; yaşam felsefeniz 
bozulmuş, duruşunuz yamulmuş demektir.

Kendi çabanızla elde ettiğiniz kazanç ile babanızdan kalan 
kazancı kullanma biçiminiz arasında çok fark vardır. Oradan ba
kınca fark bu kadar belli oluyor mu diye merak ediyorsanız, lüt
fen trafikteki sürücülerin araç kullanma biçimine dikkat ediniz.
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Bindiği aracı kendi alın teri ile alan sürücülerin dikkati ve din
ginliği ile babasının aracını ya da babasının parası ile aldığı ara
cı kullanan sürücülerin şımarıklığını fark etmek çok zor olmasa 
gerek.

Bedel ödemeden elde edilen maddi kazanımlar nasıl sahibi
ne hayır getirmiyorsa, manevi kazanımlar da yarar sağlamaz. 
Çalışmadan, öğrenmeden, kopya çekerek başarılı olduğunuz bir 
sınavın size ne kadar yararı olabilir ki? Hak etmediğiniz bir ma
kama, birilerinin referansı ile iltimas yolu ile oturmuş olmanız, 
sizin o makama ne kadar değer katmanızı sağlayabilir ki? 
Yüksek tepelerdeki dostlarınızın yardımı ile elde edeceğiniz 
unvanlar, sizin kişiliğinizi ne kadar yüceltebilir ki?

Bedelini ödeyerek sahip olduğunuz maddi ve manevi kaza- 
nımları kullanırken, içiniz ısınıyorsa, yüreğinizin ta orta yerinde 
mutluluğu hissedebiliyorsanız, sevdiklerinizle ve çeVrenizle 
barışık bir hayat yaşayabiliyorsanız; o zaman bilin ki doğru 
yoldasınız. Duruşunuz dik ve teraziniz sağlamdır.

"Elmas nasıl yontulmadan mükemmelleşmezse, insan da acı 
çekmeden olgunlaşmaz-" Konfüçyüs
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AFFETMEM ASLA SENİ!

Bir lise öğretmeni bir gün derste öğrencilerine bir teklifte 
bulunur:

- Bir hayat deneyimine katılmak ister misiniz?

Öğrenciler çok sevdikleri hocalarının bu teklifini tereddütsüz
kabul ederler.

- Öyleyse bundan sonra ne dersem yapacağınıza da söz verin.

Öğrencilerinden söz alan öğretmen:

- Şimdi yannki ödevinize hazır olun. Yann hepiniz birer plastik 
torba ve beşer kilo patates getireceksiniz!

Öğrenciler, bu işten pek bir şey anlamamışlardır. Ama ertesi sa
bah hepsinin sıralarının üzerinde patatesler ve torbalar hazırdır. 
Kendisine meraklı gözlerle bakan öğrencilerine şöyle der öğretmen:

- Şimdi, bugüne dek affetmeyi reddettiğiniz her kişi için bir 
patates alın, o kişinin adını o patatesin üzerine yazıp torbanın 
içine koyun.

Bazı öğrenciler torbalarına üçer beşer tane patates koyarken, 
bazılarının torbası neredeyse ağzına kadar dolmuştur. Öğret
men, kendisine "Peki şimdi ne olacak?" der gibi bakan öğrenci
lerine ikinci açıklamasını yapar:

- Bir hafta boyunca nereye giderseniz gidin, bu torbaları ya
nınızda taşıyacaksınız. Yattığınız yatakta, bindiğiniz otobüste, 
okuldayken sıranızın üstünde, hep yanınızda olacaklar.

Aradan bir hafta geçmiştir. Hocalan sınıfa gü'er girmez, denileni 
yapmış olan öğrenciler şikâyete başlarlar:
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- Hocam, bu kadar ağır torbayı her yere taşımak çok zor.

- Hocam, patatesler kokmaya başladı.

- Vallahi, insanlar tuhaf bakıyorlar bize artık. Hem sıkıldık, 
hem yorulduk.

Öğretmen gülümseyerek öğrencilerine şu dersi verir:

' Görüyorsunuz ki, affetmeyerek asıl kendimizi cezalandırı
yoruz. Kendimizi ruhumuzda ağır yükler taşımaya mahkûm edi
yoruz. Affetmeyi karşımızdaki kişiye bir ihsan olarak düşünüyo
ruz, hâlbuki affetmek en başta kendimize yaptığımız bir iyiliktir.

Bu öyküyü ilk okuduğumda, gözlerimi kapattım ve geriye 
yaslandım. Hayal dünyamda, öğrencilerin yerine kendimi koy
dum. Öncelikle sosyal ve özel ilişki içinde olduğum insanları ve 
ilişkileri hatırlamaya çalıştım. Canını acıttığım insanları ve ca
nımı acıtanları gözümün önünden geçirmeye başladım. Uzak 
geçmişte yaşadığım olaylara bazen gülümsedim. Bazı komik 
olaylar için; "Bizim yaptığımızı çocuklar yapmaz." diye kafamı 
salladım. Yakın geçmişte yaşadığım üzücü olayları ve beni üzen 
insanları düşündüm. Bu insanları affedip affetmediğimi sordum 
kendi kendime. Çünkü affedemediğim her kişi için torbaya bir 
patates de ben koyacaktım. Yüreğimin orta yerini ve ücra köşe
lerini yokladım bir bir. İnanın çok rahatladım. Affedeceğim 
kimse yoktu. Çünkü N LP teknikleri ile daha önceden bu in
sanların hepsini atfetmiştim. Geçmişte yaşadığım olumsuz 
olaylann ve negatif insanların beni üzmelerine izin vermedim. 
Yani benim poşetim boştu. Patatesleri poşete koyup gittiğim her 
yerde taşımama gerek kalmadı. Gönül rahatlığı ile gözlerimi 
açtım ve derin bir "oh!" çektim.

Öyküdeki öğretmenin yerinde olsaydım; patateslerin yanın
da patates büyüklüğünde taş getirmelerini de isterdim öğrenci
lerden. Başkalarını affedemediğimiz insanlar için poşete birer 
patates koyarken, kendimizi affedemediğimiz durumlar için de 
poşete birer taş koymalarını isterdim. Çünkü başkalarına karşı


