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Girifl

Görgü her kiflide bolca olan ama “di¤erlerinde” az olan
bir fleydir.  Baz› sat›r aras› s›rlar vard›r ki, okudukça-ya-
flad›kça-ö¤rendikçe,  sanki baflkalar›n› dinlemeyi ö¤retir.
Di¤erlerini fark edebilmek önemli bir aflamad›r.  ‹liflki-
lerde ve ifl hayat›nda  baflar›l› olma yolunu açabilir.

Her kiflide bolca oldu¤u için, eminim kimsenin de gör-
gü kitab› okumas›na gerek yoktur.  Ama her birimizde
olan bu “görgü” baz›lar›na baz› yollar› açabilirken, baz›-
lar›na açam›yor sanki? Yaflamda bir kaç kolayl›k ver-
mektir  bu kitab›n amac›, umar›m yararl› olur.

‹lk bask›s›ndan 4 y›l sonra son sayfas›nda isimlerini
bulaca¤›n›z de¤erli sponsorlar sayesinde geliflmifl ve Tan
Oral ile  O¤uz Dicle’nin karikatürlüleriyle de zenginlefl-
tirilmifl bir ikinci bask› yapma olana¤› oldu. 

Umar›m e¤lenirsiniz.

Mahmut Tolon
Urla, Kekliktepe -  Mart 2015
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1. Görgü veya Nezaket Kurallar›:
Beraber Yaflama Savafl›nda Bar›fl Yollar› 

De¤iflmeyen tek fley de¤iflim. Görgü kurallar› da
çok h›zl› de¤iflebiliyor. Tek cümle ile “görgü fark›nda-
l›kt›r” diyebiliriz. Zaman› -kendinin veya baflkas›n›n-
iyi  planla;  kendini ve çevreni temiz tut.  Unutma ki,
gürültü kirlili¤i de yaflam alan›n› pisletir. 

Park yerini kim kapacak? 
S›raya nas›l girilir? 
Telefonda konuflurken ne önemli?

Çevremize bakt›¤›m›zda ülkemizde genel kabul
edilen normal davran›fllar yok sanki. ‹nan›lmaz bir
çok seslilik var. Haydi gelin, e¤lenerek bir kaç saat
içinde bu sürtüflme noktalar›na, f›t›k olmadan, birlik-
te, bir çözüm getirmeyi deneyelim. 

Beraber yaflama sanat› deyince bu kitap Kamasutra
teknikleri -yani Hintlilerin ünlü seks pozisyonlar› ö¤-
retisi falan- anlatmaya çal›flmayacak. Ama neredeyse
ayn› derecede somut  baz› kurallar yaflam› basitleflti-
rebilir. Görgü, esas›nda insanlar aras› iliflkide yani
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beraber olmada, ortaya ç›kan tehlikeleri zaman için-
de bertaraf ederek kendinizin ve toplumun lehine kul-
lanma sanat›d›r.  

Ö¤rendikçe ve derinlemesine anlad›kça keyifli ve
e¤lenceli bir olayd›r nezaket. Etik de, esas›nda ahlak
yani davran›fl biçimlerinin felsefi temelidir. Özellikle
mesleki ama genel davran›fltaki nezaketin kökeni di-
yebiliriz. Her türlü iliflkide hepimizin gönülden alg›-
lad›¤› ve alk›fllad›¤› bir sihirli davran›fl biçimi vard›r;
o da içtenlik. Bir sürü detay var, ama ben burada bi-
raz da Çin ve Hindistan’daki âdetlere de¤inerek iflin
ana amac›n› özetlemeye çal›flaca¤›m. Hindistan ve
Çin ne de olsa bu gemideki insanlar›n beflte ikisini
oluflturuyor. Biraz Anglosakson adab›, bir de bizler,
yolun yar›s›ndan fazlas› eder.

Gelin biz kapaktaki isimlerin hepsini görgü ad› al-
t›nda toplayal›m. Yani bir anlamda nezaket, zarafet
bilgisi -iflleri pürüzsüz halledebilme becerisi- veya
terbiye -ve terbiyesizlik-. Görgü tabii ki bir yaflam bi-
çimi olarak bilinçli uygulanabilir, zaten hedef de bu-
dur. Zamanla özümsenip otomatik hale gelen bir dav-
ran›fl biçimi olarak da inan›lmaz faydalar sa¤lar. He-
pimiz ailemizde, sonra belki okulumuzda gördü¤ü-
müzü genelleyerek uygulamaya çal›fl›yoruz ve yo¤un
göç yaflanan ülkemizde çat›flma ve korkar›m fliddet
ile neticelenen olaylar›n içinde buluyoruz kendimizi. 
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“Benim bildi¤im tek do¤ru!” dersek çat›flma kaç›-
n›lmaz, en basitinden “ukala” diye bir etiket bir tara-
f›n›za yap›fl›r, daha inatç› iseniz belki daha somut bir
fliddet ile karfl›laflabilirsiniz. Acelemiz yok! Her za-
man alçak gönüllü ve yap›c› bir yaklafl›m için vakti-
niz var! Vakit, bilinç oldukça geniflleyen bir alg›lama
olgusu.  

Terbiyeli bir insan o anda kaybediyor gibi gözükse
bile takdir toplayand›r. Uzun zamanda kazanand›r.
Karfl›t›n›z da sizi, biraz muhasebesini yap›nca, takdir
edebilir. ‹zleyenlerin de inan›lmaz bir yo¤unlukla,
olanlar› yorumlad›klar›ndan flüpheniz olmas›n. Tabii
o anki park yerini bir kabaday›ya kapt›rmak, genel
huzur için bir çat›flmadan kaçmak ödleklik olarak ta
alg›lanabilir ama unutmay›n; daha ak›ll› olan, hep
geri ad›m atar.  “Kabaday›” olarak alg›lad›¤›n›z  bel-
ki asl›nda  kabaday› de¤il, görgüsüzdür, biçaredir?

Önemli olan  kararlar hep  genel birikimler ile,
uzun süreçlerde verilir. Depreme haz›rl›k, depremden
önce biten bir süreç; deprem oldu¤unda art›k çok geç
kal›nabilir!

Günümüzde sadece yerel,  yöresel de¤il, ayni za-
manda uluslararas› normlar hakk›nda da bir fikir sa-
hibi olmak gerek. Çünkü insan kufl misali,  bir orada,
bir burada. Kad›n m› önden merdiveni ç›kar, erkek
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mi? Bunun bile normu ülkeden ülkeye de¤iflebilir
ama mühim olan bir temel nokta var onu benimseyen
için zaten bu tür kurallar›n önemsiz oldu¤unu da
özümsemifl olacaks›n›z: Önemli olan gülümseyen,
yard›ma ve karfl› taraf› dinlemeye haz›r bir yaklafl›m.
Gerisi teferruat. Gene de ilginç oldu¤u için yazay›m
baz› bat› ülkelerinde erkek önden ç›kar. Afla¤›dan ka-
d›n›n bacaklar›n› dikizlemesin diye(Almanya)! Baz›-
lar›nda ise arkadan ç›kar kad›n düflerse tutabilsin di-
ye(‹ngiltere)!

Kriz an›nda nas›l m› nazik olunacak? Muhtemelen
kriz an›na gelmesini önleyecek flekilde çal›flarak bir-
birimize ve do¤aya karfl› nazik ve düflünceli davrana-
bilece¤iz. Malûm, acele ifle fleytan kar›fl›r. Kafas›
kopmufl kaz gibi bir hâle gelince ne nezaket kal›r, ne
planlama, ne de görgü.

Görgü kurallar› üzerine bolca kitap yaz›lm›fl ve
bunlar baz› ülkelerde okunup benimsenmifllerdir. Bu
kitab›n yaz›lmas›ndaki esas neden, ço¤u eski kitab›n
zamana ayak uyduramam›fl olmas›, bu kültüre yöne-
lik bir bilinen, genel kabul gören kitab›n olmamas› ve
hoflgörünün veya tahammülün  çözüm oldu¤unun al-
t›n› çizme ihtiyac›ndan kaynaklan›yor. 

Bu kitapta ‘ayol insanc›ll›¤›’, yani yapmac›k kifli-
nin kendisini üstün görmesi hüsnü kuruntusunun d›fla
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vurumu olarak paylafl›labilecek baz› zürafat kuralla-
r›n› veya “incel incel de  öyle ol” türünden yaklafl›m-
lar› yazmayaca¤›m. Basit, çevreyi rahats›z etmeyen
yaflama kurallar›ndan bahsetmeyi amaçl›yorum. Ta-
bii e¤er sizin soludu¤unuz havayla bile hakk›n›zdan
fazlas›n› ald›¤›n›z kanaatinde olanlar varsa, onlarla -
daha güvenli oldu¤u için gene görgü kurallar› çerçeve-
sinde- çat›flmak gerekli olabilir. O karar› verecek tek
merci de sizsiniz.  Ama ülkeden ülkeye de¤iflen ya-
z›lm›fl, yaz›lmam›fl kurallar vard›r ve baz› evrensel
kurallar› da bilmek faydal›d›r.

Evrensel olan ama ayni zamanda sürekli de¤iflen
baz› normalleri bilmek, yaflam› basitlefltirir. Yemek
nas›l yenir? Eminim okuma yazma bilen, bunu da bi-
liyordur, ama as›l soru; “En az sürtüflme ve baflkala-
r›n› rahats›z etmeden nas›l yenir? Belki de s›rf bilgi
eksikli¤inden baz› insanlar sizinle birlikte yemek ye-
mek istemiyorlard›r” (Bak›n›z: ‘4.Yemek veya Sofra Adab›’) 

Yaflam bir çat›flmad›r ve en az sürtüflme ile gerek-
siz sürtüflme kayb›n› önleme çabas›. Görgü veya ne-
zaket kurallar› ise, çat›flmay› en aza indiren verimi
artt›ran gereçler.

Dükkan sahibi: “Lütfen araban›z› baflka yere park
ediniz!..”

Araç sahibi: “Efendim buras› devletin yolu, park
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yasa¤› tabelas› da yok. Onun için buraya park etmek
istiyorum.”

Dükkan sahibi: “Lütfen dedik ya uzatma Angus!..”

“Kimin kime gücü yeterse” durumudur bu. Çözüm
uzun vadede. Ancak yak›nda bir polis varsa k›sa va-
dede olur, o zaman da döndü¤ünüzde bir patlak lastik
veya araban›zda bir çizik ile karfl›laflabilirsiniz..

Nezaket, etiket, adab› muafleret kurallar› veya gör-
gü türünden bafll›klarla,  sosyal sinyalleflme ve keli-
meler veya vücut dili ya da  yaklafl›mlar ile anlaflma-
y› adland›r›yoruz. 

Karfl›n›zdakini öldürmek mi istiyorsunuz? Öldüre-
siye afla¤›lamak veya ona zarar vermek mi istiyorsu-
nuz? Ak›ll›ca bir yaklafl›m de¤il. Bir öfke kontrolü
sorununuz var. Ama belki de sadece yeterince yon-
tulmam›fls›n›z. Ailede gördükleriniz ve bu yafl›n›za
kadar ö¤rendiklerinizin hepsi belki genel kabul gören
davran›fl biçimleri de¤ildir ve siz istemeden de olsa
yaflamda durmadan oraya buraya çarpa çarpa ilerli-
yorsunuzdur? Baz› görgü kurallar›, birçok gereksiz
çarp›flmay› ve zedelenmeyi önleyici yöntemlerdir; di-
¤er bir anlat›mla  yaya gidebilece¤iniz uzak bir hede-
fe daha çabuk (örne¤in uçakla) ve daha rahat gitme-
nizi sa¤layabilecek gereçler.
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Trafikte kurallara uyarak Almanya’da 20 y›ld›r
araç süren bir ‘Alamanc›’, ülkesine gelince, küçük
avantajlar için yap›lan ihlalleri göre göre canavar ke-
silebiliyor. Hele hele hata yapmad›¤›ndan emin oldu-
¤u bir anda trafik kontrolünde resmi makamlarla te-
mas› tam çözemedi¤i zaman:

Polis (Üst): “Çek kenara!..”
Alamanc› (Alt ama fark›nda de¤il): “Siz bana sen

diyemezsiniz..”
Polis (Anlayam›yor): “Kardeflim  verin flu ehliyeti-

nizi.”
Alamanc› (Hâlâ tak›lm›fl) : “Memur bey iflte ehliye-

tim. Kardefliniz de de¤ilim.”

Polis (Ehliyete baka-
rak): “Ne kadar za-
mand›r Almanyada-
s›n?..” 

Alamanc›: “10 y›ld›r
ama bana sen diye hi-
tap edemezsiniz!..”

Polis: “Almanya’dan
geldim diye ukalal›k et-
me! Ruhsat ve pasa-
portunu da ver!..”

Alamanc›:“^+%&/()”

15



Farkl› norm, al›flkanl›klar ve anl›k patlama noktala-
r›n›n yoklanmas›.

“Nazik” illa “k›r›lgan” demek de¤ildir, çok güçlü
olunca da  nazik olunabilinir. Nezaket ile zaman› ge-
niflleterek çok anlaml› bazen hayati olacak zaman›
kazanabiliriz ve gereksiz sürtüflmeden kaç›nabiliriz.

Görgü ad› üstünde, görmek geçirmifl olmak ve  ve-
ya tabii ki ailevi deneyimden  gelir.  Bizler sadece gö-
rüp bildi¤imizi kavrayabilen yarat›klar›z. Korkunca,
fliddete baflvurma e¤ilimimiz veya kaçma e¤ilimimiz
ortaya ç›kar. Bunu ayn› biyokimya mekanizmalar›
yönlendirir (Savafl veya kaç: Adrenalin salg›lanmas›).
Bir fleyi görmüflsek anlam›fl olma flans›m›z artar.  An-
ne babalar›n eflek yüküyle para ödeyerek çocuklar›na
vermeye çal›flt›klar› e¤itim de sonuçta görgü paylafl›-
m›n›n artmas›n› amaçlamakta. Ama tabii ahlaki e¤i-
tim olmadan sadece teknik e¤itimse toplumsal belaya
davetiye ç›kartmaktan baflka bir fley olamaz.

“Etiket” kelimesi de Frans›zca adab› muafleret de-
mek. Basitçe kiflinin üstünde tafl›d›¤› yafta olarak da
alg›lanabilir. Görgülü ve uzun yollar›, zor davalar›
beraberce gidebilece¤iniz bir dost veya ifl arkadafl›
aray›fl›nda olunca benzer dili konuflan, benzer fleyler-
den anlayan derinlikte bir insan› tercih etmeniz de
do¤ald›r. Tüm bu kurallar yapmac›k olman›za dave-
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tiye de¤ildir, sadece daha az sürtüflme ile yol alman›-
z› sa¤layabilirler. ODTÜ felsefe hocas› Ahmet
‹nam’›n söyledi¤i gibi: “Elbette huzurlu olunacak
hedef o... Ama ölümdeki huzur de¤il; iç huzuru, mi-
zah ve sevinçle... ‘Huzur’ diyorsunuz ya, eflekte de
var huzur ..”

‹nam buna “etkin huzur” diyor, ben Alamanc›
Türkçemle “aktif huzur”. ‹nam’›n kelime seçimini
daha çok be¤eniyorum. “Proaktif” kelimesi de ya-
banc› dillerde veya teknik lisanda kullan›l›yor. “Ya-
p›c› bir huzur”. ‹nsanlar aras› iletiflimde baflkas›n›n
huzurunu kaç›rmadan, onda beraberce  art› de¤er ya-
ratabilece¤i boyutta etkin bir huzur olup olmad›¤›n›
da anlamak bir hedef; görgü veya nezaket de basitçe
bunu en az kavga ile anlaman›n ö¤renilebilir bir yön-
temi.
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2) ‹fl Yerinde Kurallar: 
Sidik Yar›fl› veya “Benim Babam 
Senin Baban› döver…” mi?

‹fl hayat›ndaki etiket basitçe flöyledir: “‹fli olan
arar”.  Ast üst hiyerarflisini unutmak basit iletiflimde,
faydal› bir etkinli¤i de beraberinde getirir. Sonuçta
bir özgüven veya zarafet iflidir kimin kimi arad›¤› ve
sekreteriyle mi aratt›¤› veya aratt›ktan sonra gagala-
yarak telefonda beklettikten sonra m› ba¤latt›¤›, yok-
sa basitçe kendisinin mi arad›¤›. Özellikle Ankara’da
“gagalama düzeni” kriptolaflm›fl flekilde, “bakan›n
sekreterinin, daire baflkan›n›n sekreterine hava atma-
s›” fleklinde gerçeklefliyor ki bu da bizim param›zla
caka satmaktan baflka bir fley de¤il asl›nda. “Dünya-
daki en pahal› benzin neden bizde?” diye sorarsan›z,
“Biraz da görgüsüzlükten” demek gerek. Makam ara-
balar› saltanat›, özel kalem saltanat›, korumalar...
Hepsini siz benzin al›rken ödüyorsunuz. Bu kadar
çok müdür olunca bolca kibir ortam› olufluyor. Kötü
niyetle falan de¤il, böyle bir ortamda herkes kibire
meylediyor; mesele, ortam› sosyal bask› ile kiflisel-
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lefltirmeden rahatlatmak ve daha alçakgönüllü bir or-
tama dönüfltürmek zaten. Bir Alman atasözü “Gurur
ve aptall›k ayni odundan yontulur” der. “Kibir de bu
yontulman›n çöpüdür” diye ilave edelim ve soral›m:
Hangi birimiz tamamen pirüpak›z?  

“Görgünün uzun vadeli bir görevi kibirden ar›n-
makt›r” diyelim. Ana kural: “Ne kadar basit ve di-
rekt, o denli iyi”. Üstlerin, altlar›n da mühim iflleri ve
esas görevlerinin bu ifller oldu¤unu, her an onlar›n
emrinde olan robotlar gibi karfl›lama törenlerine gi-
dip gelmekle yükümlü köleler olmad›klar›n› kavra-
malar›,  iflin daha çabuk akmas›nda faydal› yaklafl›m-
lar olabilir. Tabii makamlar geçicidir ve kiflilerden
ayr›d›r; bunun bilincinde olunmas› da, her amirden
veya memurdan beklenemeyecek denli derin bir yak-
lafl›m gerektirir. 

Yetkili bir memursan›z, vatandafllar› giyim kuflam
veya flivelerine göre s›n›fland›rmaktan, yarg›lamak-
tan, e¤itmeye çal›flmaktan  vazgeçin. Çünkü umma-
d›k tafl bafl yarabilir. Memur demek hizmetli, bir ifl ile
görevli insan demektir. Bunu hazmedin ve hizmet
edin. Genel müdür veya rektör, komutan da hizmetli-
dir. Her an tercihan güler yüzle ve yard›msever bir
flekilde hizmet eden kazan›r. Çünkü emin olun, sizin
iflinizi yapmaya can atan baflka bir sürü insan var ve
bir k›sm› da sizden daha iyi yapabilir bu ifli.
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Filozof Diyojen, bir gün çok dar bir sokakta zengin
ve kibirli bir adamla karfl›lafl›r. ‹kisinden biri duvara
iyice yaslanmad›kça geçmek mümkün de¤ildir...
Ma¤rur zengin, k›l›¤›na, k›yafetine bakarak, hor gör-
dü¤ü filozofa “Ben bir serserinin önünden kenara
çekilmem” der. Diyojen, kenara çekilerek gayet sakin
flu karfl›l›¤› verir; “Ben çekilirim!..”

Telefona yan›t vermek: Ben ailemden gördü¤üm
gibi telefonu “Buyrun efendim” diyerek aç›yorum.
Özel olarak da, normalde açan “Ben falan filan, buyu-
run” veya “Günayd›n, buyurun”, çalan telefona iyi
bir yan›t flekli. Bir ifl yerinde ise, iflyerinin ismi ve
kendi isminizi söyleyerek açman›z do¤rusu. Yani en
k›sa sürede en fazla bilgiyi vererek. Örnek: “Yar›mada
Nokta Org, günayd›n,  ben Ayfle Alio¤lu buyurun!..”

“Alüü!” veya “Aloo!”; karfl› karfl›ya iki “alo” di-
yeni b›rak›r. Arayan da ilk ifl olarak  kendini telefon-
da tan›tmal›; “Hepgezer Ticaret Ahmet Deligönül,
günayd›n / iyi günler” gibi.

Genelde “Size nas›l yard›mc› olabilirim?” gibi bir
hitaptan kaç›n›n, karfl›n›zdaki kendisini yard›ma
muhtaç hissederse kimyas› bozulabilir. “Sizin için ne
yapabilirim” veya “Size nas›l hizmet edebilirim” de-
mek, daha ak›ll›ca bir yaklafl›md›r; çünkü ifl yerinde
yap›lan “hizmettir!..” Yard›m,  kazanç amac› olma-
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dan yap›land›r, gönüllü oland›r. Tarifi gere¤i heki-
min, hemflirenin, sat›c›n›n, müdürün, garsonun yapt›-
¤› yard›m de¤ildir!

“Aran›nca geri aramak” bir görgü iflaretidir. Siz
cevaben arayam›yorsan›z, sekreteriniz aray›p aran-
man›n alg›land›¤›n› nazikçe paylaflmal›d›r. Karfl›n›z-
dakini önemseyecek kadar dingin oldu¤unuzun bir
göstergesidir. Çok meflgul bile olsan›z, becerikli bir
sekreter veya özel kalem arama nedenlerinin  ço¤unu
cevaben aramada ö¤renip çok vakit kazand›r›c› bir
flekilde size iletebilir. Çok iflinizin oldu¤u bir dönem-
de her telefonda basit nezaket kurallar› sebebiyle çok
vakit kaybedece¤inizden, bir sekreter bu ifli sizin için
çok vakit kazan›c› ve gönül al›c› bir flekilde hallede-
bilir. Aramamak ise ya iyi organize olmad›¤›n›z›n ve-
ya kibirli oldu¤unuzun ya da vurdumduymaz oldu¤u-
nuzun, dahas›, önemsemedi¤inizin göstergesidir.

Arayan› aramamak bir tav›r olabilece¤i gibi sizin o
makam›n hakk›n› veremeyecek kadar organizasyon
becerisinden yoksun oldu¤unuzun da bir göstergesi
olarak alg›lanabilir.

Bir ifl yerinin veya bir evin temizli¤inde en güzel
gösterge tuvaletlerdir, abdesthane, yüz numara (“sans
numero” dan al›nma) veya WC (water closet)  de di-
yoruz. T›bben görevini daha sa¤l›kl› yerine getirmeye
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yönelik olsa da “alaturka tuvalet” giderek azalm›flt›,
son y›llarda yeniden artmaya bafllad›. Art›k kendi
mekân› d›fl›ndaki modern tuvaletlerde de üstüne tüne-
yip kimse oturmay› denemiyor. Esas uyulmas› gere-
ken kuralsa, “Buldu¤un gibi b›rak veya daha bir zarif
insan isen buldu¤undan daha iyi b›rak!..” olmal›.

“Temizlik” denilince tarifini de yapmak gerek; te-
miz olan fley,  “üstünkörü hortum ile ›slak b›rak›lm›fl
bir fley” de¤ildir. Temiz olan kurudur da! Basit bir
nedenle; hepimiz sudan gelme oldu¤umuz için mik-
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rop ve mantar atalar›m›z da suyun içinde yaflarlar:
kuru bir yüzeyde ve havada ise mikrop bulmak zorla-
fl›r. Havadan ve sudan biraz genelleyerek  örnek ve-
reyim; havan›n içinde o da bir oranda nem varsa, bir
metreküpte, 1-300 mikrop kolonisi bulabilirsiniz, en
fazla. Bir metreküpte!  Islak mekanda veya yüzeyde
ise milyonlarcas›n› bir santimetreküpte! 

“Temizlik imandan gelir” ve temiz de kurudur.
Bizde, en etkin  dezenfektan(mikrop öldüren)’lardan
biri  olan günefl ›fl›nlar› sayesinde “tuvaletlere su tu-
tup, temiz ilân etme”  (kötü) al›flkanl›¤› çok fazla can
alm›yor, ama gene siz siz olun sadece kurunun esasen
hijyenik anlamda  temiz oldu¤unu unutmay›n. 
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3. Toplumda Davran›fl: 
Ana Kural; Sald›rgan Olma ve Gürültü Yapma!

Bir plajda veya lokantadas›n›z. Sakince iki kifli
yemek yiyor, yeme¤in, manzaran›n tad›n› ç›kart›yor-
sunuz. 5 kiflilik bir grubun gelip gürültü yapmaya,
birbirlerine uzaktan ba¤›rmaya bafllamas› tad›n›z› ka-
ç›rabilir. Onlar bunun fark›nda da olmayabilirler.
Hatta o denli kendilerini kapt›rm›fllard›r ki, bir fley
söyleyip ikaz etseniz dayak bile yiyebilirsiniz. Baflka-
lar›n›n hakk›n› ihlal etmek görgüsüzlüktür. Yaklafl›-
m›n›z, o an› nas›l atlataca¤›n›z› belirler (Bak›n›z; 13.

Görgüsüz ‹nsanlarla Bafletme) Olay› tart›p, “kendinizi ra-
hats›z olmamaya ikna etmek” en do¤rusu olabilir.

Tan›flt›r›rken genç, yafll›ya; erkek, kad›na takdim
edilir. Tan›flt›r›lanlar›n tam isimlerini, ne ifl yapt›kla-
r›n› vb. bir cümlede özetlemek gerekir. Lokantada siz
masadayken bir tan›d›¤›n›z geldi¤inde, ayn› masada
oturmayacaksa tüm masadaki konuflmay› bölmeye
yol açacaksa tan›flt›rmamak daha uygun olabilir. Yafl-
land›kça baz› ‘bonuslar’ elde ediyor insan, do¤al ola-
rak.  7-8 kiflilik bir masada bile yemek yerken, herke-
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sin ismini ve soyad›n› an›msayamad›¤›m s›kça oldu-
¤undan, “Bak›n sizleri Ayfle veya Kemal ile tan›flt›ra-
y›m, lütfen herkes kendisini tan›ts›n” diyerek iflten
s›yr›ld›¤›m oluyor. Bu durumda Ayfle veya Kemal ile
tan›fl›rken sizden beklenen, aya¤a kalkman›z veya
cinsiyetiniz ve yafl›n›za göre hafifçe do¤rularak el s›-
k›fl›rken kendi ad›n›z› ve soyad›n›z› söylemenizdir.
Genelleyecek olursak, birisiyle konuflurken veya bir
toplulu¤a hitap ederken, bir elinizin cepte olmas›
ABD’de kimseyi rahats›z etmez. Almanya’da eli ce-
binde olan›n özgüven eksikli¤i olarak de¤erlendirile-
bilir, Türkiye’de ise ay›p olarak.

Çeflitli normlar oldu-
¤unu fark etmek de çok
faydal›. Örne¤in ben
60’l› y›llarda, çocuk
yafl›mda ilk kez Al-
manya’da okulday›m.
Sonbahar nezleleri
bafllam›fl. ‹lk ka¤›t
mendiller piyasaya
ç›km›fl ama y›kan›p
ütülenen bez mendiller
çok daha yayg›n. Ders-
te ö¤rencilerden biri
mendilini ç›kartt› ve
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“honk” diye yüksek sesle burnunu sildi. Ben ö¤ret-
menin bir cetvel veya en az›ndan bir silgi atarak ö¤-
renciyi ikaz etmesini beklerken, bu sefer bir baflka
ö¤renci, bir di¤eri vb... “Honk” veya “hark” gibi ses-
lerle  temizlenen burunlar!  Yerlilerin bu al›flkanl›k-
lar›n› ben dersi kaynatma çabas› olarak alg›lay›p e¤-
lenerek ö¤retmenin ne yapaca¤›n› bekliyordum. Son-
ra o da mendilini ç›kartt› ve ayni flekilde yüksek ses-
ler ç›kartarak burnunu sildi. Benim nutkum tutulmufl-
tu.  

Aradan on y›llar geçti ben ‹stanbul’da çok çal›flan
bir hekim olarak toplulukta, art›k normal olarak gör-
dü¤üm bir flekilde bas›nç ve ses ile burnumu silerken,
göz ucuyla etraf›mdakilerin hayret dolu bak›fllar›n›
yakalad›m.  Evet, yaflam›n k›sa öyküsü uyum ve al›fl-
kanl›klar; fark›ndal›k ve bilinç, sadece uyum ve al›fl-
kanl›¤›n ötesine bir ad›m. Sesli olarak daha etkin bu-
run temizlendi¤i muhakkak ama çevreyi rahats›z et-
memek de son derece önemli. Belki tuvalete gidip
daha fazla ses ç›kartarak hem de su ile burnu temiz-
lemek en do¤rusu. Tuvalette her türlü do¤al ses ç›-
kartma ay›p de¤il, flark› söylemek d›fl›nda (Profesyo-
nel olsan›z bile bu tacize girebilir). Ama tuvaletler
aras› sohbet veya pisuvarda ifl konuflmas›, her ne ka-
dar maço tav›rlar filmlerde arada görülse de, tek ke-
lime ile ay›pt›r. 
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Kim hastad›r, kim uykusuzdur, kim bir nöbetten
gelip yatm›flt›r, bilemezsiniz. Bat›da, k›smen kilisele-
rin reklam› olarak alg›lanan çan sesleri bile k›smen
“pazar günleri ile” k›s›tlanm›flt›r. Bizde hoparlör ile
ezan okumak da, ilerde herhalde di¤er din mensupla-
r› ayn› ses tonuyla yay›n yapmad›klar›/yapamad›kla-
r› veya dinsizler muayyen bir desibel ile inançs›zl›k-
lar›n› yay›nlamad›klar› için, böyle bir yüksek sesle
iletiflim, kendini gösterme çabas›na örnek olarak da
alg›lanabilir. ‹nsan kendi evinde ç›plak dolaflabilir,
sesli olarak gaz ç›kartabilir, yatakta yemek yiyebilir
vb... Baflkalar›n›n oldu¤u ortamda ise herkesin hakk›-
na sayg› göstermek esast›r. Yani “Sükunet nezakettir,
görgüdür”. Yani her an “oldu¤unuz gibi görünmek”
toplum içinde do¤ru de¤ildir. Bulundu¤unuz yerin
normlar›na uymak ve gösterifl yapmamak görgü ifa-
desidir.  Ge¤irmek ve gaz ç›kartmak sadece bebekler-
de hofl karfl›lan›r.  Bir otobüste vb. ortamda gene de
do¤a gere¤i bafl›n›za gelirse en az›ndan mahcup olun,
özür dileyin.
Uyan›kl›k ya-
parak baflkas›na
dönüp  “Uff  ay›p
yahu!” diye s›y-
r›lmaya çal›fl-
mak ay›pt›r,  za-
rif de¤ildir.
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4. Yemek Adab› ve Zaman

Taba¤›n›z› almas› gerekti¤ini garson nas›l anlar?
Çok basit;  çatal ve b›ça¤› ve varsa kafl›¤› tabakta pa-
ralel olarak yan yana koyunca; bu uluslararas› dilde
“Taba¤›m› alabilirsin” demektir. E¤er çapraz duru-
yorsa, “Bekle daha devam ediyorum”. Alkollü içkide
denge önemlidir; beyaz flarap barda¤› so¤uk içildi¤i
ve ›s›t›lmamas› gerekti¤i için ince yerinden tutulur.
K›rm›z› flarap ve konyak barda¤›n› avuca almak ge-
nelde içifl tarz›d›r. Çay veya kahve içerken küçük
parma¤› havaya dikmek genelde “görgüsüzlük” ola-
rak alg›lan›r. Çin’de yemek aras›nda küçük bardak-
larda  sert alkollü bir içki sunulur ve birisinin flerefi-
ne içince barda¤› bir dikiflte bitirmek “sayg› ifadesi”
olarak alg›lan›r. Genel tav›r çok fazla içmemek ve ta-
bii ne olursa olsun yalpalamadan, “teflekkür ederek”
ayr›lmakt›r. Alkolü “sa¤l›k veya inanç” nedeniyle
hepten nazikçe reddetme hakk›n›z da do¤al olarak
her yerde var.   

Günümüzde sofra adab›nda bir temel kural geçerli-
dir: “Gürültüsüz ye ve etraf›n› rahats›z etme.” Ana-
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dolu’da yayg›n yer sofras›nda herkesin bir kafl›¤› var-
d›r ve ortadaki tabaktan kafl›¤› ile al›p yer. Mikrop
al›flveriflini düflünürsek, a¤z›na soktu¤un kafl›k ortak
hoflaf kasesine girerse bu bir tehlikedir. Ayr› tabaklar
veya ortadaki tabakta bir servis kafl›¤› olmas› iyi olur.

Klasik anlamda yeme¤e gösterilen sayg› dik otura-
rak yenmesini gerektirir. Karikatürize edersek; dik
oturan insanda yemek  a¤za gider. Kazlarda, a¤›z ye-
me¤e uzan›r. Annem bana kafamda bir kitab› denge-
lerken yemek yememi sal›k vermiflti, okurken yeme-
¤i a¤z›ma do¤ru iki büklüm kürekledi¤imi görünce.
Denedim de, e¤lenceli oluyor ve mümkün. Epeyce
uzun süreler yo¤un bak›m servislerinde çal›flm›fl bir
dahiliyeci olarak “flipflak” yemek al›flkanl›¤›m maale-
sef epeyce geliflti. Fazla kilolar›m›n bir suçunu da hâ-
lâ bu bilinçsizli¤ime veriyorum.  

Klasik ‹ngiliz e¤itiminde masada, “Tuzlu¤u uzat›r
m›s›n?” diye bile sorulmaz. E¤er senin yak›n›nda bi-
ber var ise “Biber ister misin?” diye sorunca, kom-
flunuz da size kendi yak›n›nda olan fleyleri gösterir ve
“Bu taraftan bir fley ister misin?” diye sorar. Amaç
kendini yeme¤e kapt›rmamay› ö¤renmek ve her za-
man beraber yemek yedi¤in kiflilere hizmet edecek
kadar bilinçli ve nazik olman› sa¤lamakt›r.
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Yeme¤e olan sayg› ve fark›ndal›k belirli bir alçak
gönüllülü¤ü ve flükran› da beraberinde getirirse, o
gün o flekilde yemek yiyemeyenleri de alg›layarak
her yeme¤i bir flölen ve kutsama haline getirmek de
sizin elinizdedir. Yemekte misafirseniz, ev han›m›n›n
masada oturup yeme¤e bafllayabilecek konumda ol-
mas›n› beklemek ve belki evin beyinin birkaç sözün-
den sonra -Bu birkaç kelime “Afiyet olsun” demek
olsa bile- bafllamak faydal›d›r. Sizin taba¤›n›za ye-
mek en son geliyorsa veya lokantada yeme¤i gelen
beklerse, “lütfen siz bafllay›n” demek de size düfler.
Önemli olan kimin bafllad›¤›ndan ziyade beraber ye-
mek yedi¤iniz insanlar› alg›lamakt›r.

Lokantada yemek yerken kad›n›n önce oturmas›
esast›r. Kad›n lavaboya gitmek için kalksa bile nazik
bir adam k›saca aya¤a kalkar. Ama bunlar k›smen ta-
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rihi semboller haline gelmifltir. Esas etraf›ndakileri
rahats›z etmeyecek flekilde yemek yemektir. Sofra
düzeninde diplomatlar çeflitli çatal b›çaklar›n düzeni
ve hangi çatalla bafllanaca¤› üzerine kitaplar yazabi-
lir. Normalde b›çak sa¤da, çatal soldad›r. Ve b›ça¤›n
kesen taraf› taba¤a do¤rudur (Komflunuza zarar ver-
memek için). ABD’de b›çakla kestikten sonra b›ça¤›
b›rak›p çatal ile yemek yenir. Bunun iç savafltan kal-
ma bir al›flkanl›k oldu¤u da söylenir; her an b›ça¤›n
sa¤ elinde olmas›n›n “masadakileri tedirgin edece¤i-
ni” düflündüklerinden. Almanya’da patates çatalla
kesilir, b›çakla kesmek bu önemli sebzeye bir sayg›-
s›zl›k olarak addedilir. Çok da önemsenmemeli bu tür
tarihi al›flkanl›klar. Ben sa¤la yazan yar› sa¤lak-yar›
solak oldu¤umdan sol elimle b›ça¤› tutar›m çocuklu-
¤umdan beri. Sol ele uygun bal›k b›ça¤› olmad›¤›n-
dan da flikayetçiydim (ayol!). “40 y›l önce” niflanl›m
bir gün bir gümüfl bal›k b›ça¤›n› al›p kuyumcuda kes-
tirip ters kaynatt›rm›fl. O günden beri solaklara has
özel bal›k b›ça¤›m var. Evde bal›k yerken onu kulla-
n›yorum. Lokantada gare ne gelirse. Tavuk ve bal›k
elle de yenilebilir, çok fazla gürültü ve etrafa saçma
olmad›¤› sürece ( Kelle, kanatl›, bal›k elle!).  

Art›k solaklar için de özel bal›k b›çaklar› büyük
kentlerde solak ma¤azalar›nda sat›l›yor. Kültürel ev-
rimin bir parças› olarak çatal ile yemek yemenin
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1800’lü y›llarda ABD’de efemine bir gösterifl merak›
olarak alg›land›¤›n› düflünürsek ve çatal›n ancak Bi-
rinci Dünya Savafl›’ndan sonra dünyada yayg›nlafla-
rak  kullan›lmaya baflland›¤›n› -daha önce sadece ka-
fl›k ve b›çak yayg›nd›- düflünürsek, çok da fazla önem-
sememek gerek. Yerel baz› al›flkanl›klar› bilip uygu-
lamak, tabii benimsenmek için önemli.  Baz› ülkeler-
de yemekten sonra ge¤irmek bir takdir ifadesi, ama
genelde modern görgü sükunet ve a¤z› flap›rdatma-
dan yemek yeme¤i gerektiriyor ve tabii a¤›z dolu
iken konuflmamay›.

Odaklanmak ve-
ya daha ziyade
“tek bir ifle odak-
lanamamak” sade-
ce gençlerde görü-
len bir hastal›k de-
¤il, tüm insanlar›n
ana sorunu. Hedef
ve amaç, yapt›¤›n
iflin keyfine, yapt›-
¤›n anda varmak
ve an› yaflamak.
Bunu da yapabi-
lenler genelde çok
baflar›l› oluyorlar.
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Ço¤umuz, ço¤u zaman ya geçmifli ya gelece¤i düflü-
nüp hay›flanarak veya hayal kurarak zaman›m›z›
harc›yoruz. Yeme¤in tad›na var›lmas› son derece
önemli özel bir an. A¤›z doluyken veya çi¤nerken
konuflmamak yemek yemenin hepimizin arada bir
unuttu¤u alt›n kural›d›r. Gene de dikkatte fayda var.
Lokman›z›n bir bölümü ayni zamanda heyecanla bir
fley anlat›rken yandaki masadaki insan›n gömle¤ine
do¤ru bir öksürük sayesinde yol al›rken mosmor ke-
silebilirsiniz. Sadece o nedenle de de¤il, kendi sa¤l›-
¤›n›z› da yemek borusu yerine nefes borusuna lokma-
n›z› kaç›rarak tehlikeye atabilirsiniz.  

Bahflifl: genelde %10 veya 15 b›rak›l›r. Bahflifl alan
sevinecektir.  Avrupa’da bu miktar otomatikman he-
saba ilave edildi¤inden b›rak›lmasa da olur. Yap›lan
hizmetin kalitesine göre karar verme yetkisi hesab›
ödeyendedir. Memnunsan›z b›rak›n, alan sevinecek-
tir! Bilinmesi gereken bir fley var. Hesab› kim ödü-
yorsa o karar verir ve onun uygun gördü¤ü veya gör-
medi¤i miktar üzerine yorum yapmak, bahflifli az bu-
lup üstüne ilâve etmek veya gazel okumak kabal›kt›r.
Siz davet ederseniz ve siz uygun gördü¤ünüzü bahflifl
olarak ilâve edersiniz, baflkas›n›n kar›flmas›na da tep-
ki vermek hakk›n›z olur.

‹lk buluflmalarda kad›n erkek aras›nda bu bir sorun
olabilir. Yukardaki esasa göre davranmak gerekir.

33



Ailelerde bu sorun olabilir. Sorun yap›lmamas› daha
do¤rudur ama daha derin sorunlar›n d›fla vurumu ola-
bilir. Alman usulü veya Hollanda usulü ödemede her
kifli kendi hesab›n› öder. Bir di¤er ödeme flekli de ge-
len hesab›n beraber yemek yiyenler oran›nda bölü-
flülmesidir. Baflkalar›n›n b›rakt›¤› bahflifli yarg›lamak,
hatta onlar› suçlamak görgü ifadesi olmayabilir. Ki-
min kesesinde ve zihninde ne hesap vard›r bilemezsi-
niz, sayg› göstermek en iyisidir. 

“Vakit’e sayg›” ise toplumsal bir aral›kta olmadan
olmaz bir düstur. Kimsenin zaman›n› bofl yere harca-
maya kimsenin hakk› yok. “Bir randevuya vaktinde
gitmek”, kesinlikle en önemli düsturlardan biri. Saat
16’da verilen bir randevu, ö¤leden sonra saat 4’te ve-
rilen bir randevudur ve “Hakem saat tuttu, saha ça-
murdu” diyerek bile olsa “1 veya 15 dakika geç git-
mek” bir sayg›s›zl›kt›r, görgüsüzlüktür. Di¤erinin en
de¤erli fleyine, zaman›na yap›lan bir afla¤›lamad›r ve-
ya “Ben gariban›m verdi¤im sözü tutmaktan acizim”
mesaj›n› karfl› tarafa vermektir. “Vaktinde gitmek,
krallar›n nezaketidir” der Almanlar. Bizde aile terbi-
yesinde bile “vakit ve di¤erinin vaktine sayg›”
kavram› ancak flimdi flimdi gelifliyor. Uzun k›fllar›
olan ve k›sa yaz aylar›nda k›fla haz›rl›k yapmak zo-
runda olan kültürlerde “plânlama ve vakte sayg›”
kavram› genelde daha geliflmifltir.
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Bir eve yeme¤e davetliyseniz vaktinde gidiniz; bu-
nu belirtmeye gerek bile yok de¤il mi? Ev Han›m›
yeme¤i ona göre planlam›flt›r. So¤uk yeme¤in de ta-
d› olmaz. Birkaç kelime ile yeme¤e ve eme¤e sayg›-
n›z› belirtmek önemlidir. “Do¤rucu Davutluk” yap-
man›n yeri, belki davet edildi¤iniz ev de¤ildir. ‹nsan-
lar› k›rmak istemezsiniz. Hakl› bir neden bile olsa ye-
mek davetinin nedeni sizin vaaz verip sonuçta “Ben
ben de, ben  ben” diye ramazan davulu gibi kendi bil-
geli¤inizi ve deneyiminizi aktarman›z olmayabilir.
Sakince susarak ve gülümseyerek dinlemek, genelde
her zaman daha faydal›d›r.
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5. Selamlaflma ve Öpüfl-me!

“Dost mu, düflman m›” olarak alg›lanma birkaç
saniye içinde hissedilir. Daha do¤rusu vehmedilir.
Olay› flahsilefltirmeden soyut olarak anlatmaya çaba-
layay›m. 1970’li y›llarda havadaki mikroplar› ultravi-
yole ›fl›nlar› ile öldürme konusunda doktora tezim
üzerine çal›fl›rken mikroplar sadece benim de¤il tüm
hekimlerin ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n düflman›yd›. ‹ster-
seniz bu düflmanl›¤› kiflisellefltirelim; düflman› öldür-
mek üzere çal›fl›yorduk!  

Sa¤l›k camias› sonraki y›llarda anlad› ki tüm mik-
roplar› öldürmek mümkün de¤il ve ayr›ca hepsi ölür-
se biz de ölürüz. Art›k mikroplar›, baz› insan sa¤l›¤›-
na zararl› etkilerine ra¤men, evrimsel olarak atalar›-
m›z olarak görüyoruz ve ayr›ca dillerini anlad›kça bi-
ze yiyecek üretecek, yak›t üretecek faydal› yanlar›n›
da keflfediyoruz.  

Bu yaklafl›m ›fl›¤›nda bir insan› ilk tan›d›¤›n›zda
edindi¤iniz intibay› aktif ve bilinçli bir çaba ile olum-
lu bir iliflkiye çevirmek sizin elinizde. Mesafenizi
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kaybetmeyin ki, iki taraf›n da zararl› ç›kaca¤› bir çar-
p›flma olmas›n. Baz› kurallara dikkat bu ilk intiban›n
en az›ndan menfi olmamas›n› sa¤lar: “‹fl yerinde ön-
ce ast, üstü selamlar veya sat›c›, al›c›y›. Gençler, yafl-
l›lar›. Erkek, kad›n› (Tabii herhangi bir nedenle tan›fl-
t›klar›n› gizlemek istemezlerse). Bu, “Seni say›yo-
rum” mesaj›n›n verilmesidir. Bir gülümseme ve bafl-
la selam yeterlidir. 

Hindistan’da ise, Bat› usulü el s›k›flma Çin’de ol-
du¤u gibi giderek daha yayg›nlafl›yor. Normalde
“Namaste” diyerek iki el birlefltirilerek e¤ilme, se-
lamlaman›n yayg›n flekli. Erkek kad›na normalde
toplum içinde dokunmaz. Hind lisan›nda ve çeflitli
lehçelerde “Sen/Thum” ve “Siz/Aap” kullan›l›r.
Yafll› olan gence, “ilk ismi ile hitap etme izni” vere-
bilir ve “Sen” diye hitap eder. Gençler, yafll›lar önün-
de e¤ilip ayaklar›na dokunurlar ve yafll›, gencin bafl›-
na dokunarak bunu önleyebilir. Hindistan’da normal-
de elle yemek yenir ve yemekten önce ve sonra el y›-
kan›r. Tabii yolda bir inek geçerken korna çalabilirsi-
niz ama d›flar› ç›k›p sak›n (kutsal) ine¤e bir tekme at-
may›n›z.

Giderek bat› kültürünün etkisi ile kaybolan bir ku-
ral gencin, yafll›ya sayg›s›. Yafll›, art›k “gereksiz ifl-
gücü” ve neredeyse “yer kaplayan” olarak alg›lanma-
ya bafll›yor. 
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Bir dükkana, lokantaya girince dükkan sahibinin
güler yüzlü bir “Hofl geldiniz”i, orada al›flverifl yap›p
yapmayaca¤›n›z› belirleyici unsur olabilir; burada
dikkat edilecek nokta taciz edici biçimde müflterinin
üstüne gitmemektir. Bu bir anlamda “Sen salaks›n,
ben seni zorla da olsa mal› almaya ikna ederim” ve-
ya “Ancak abart›l› bir ‘Hofl geldin’ ile gönlü al›nabi-
lecek kadar kabas›n” da olarak alg›lanabilir. Lauba-
lilik de ters tepebilir. Sadece bir kez gördü¤ünüz ban-
ka müdiresini “N’aber f›st›k” veya müdürünü
“N’aber hayalimin erke¤i” diye herkesin önünde se-
lamlamak çok verimli bir geliflmeye iflaret olmayabi-
lir. Ancak do¤rusunu isterseniz böyle davranabilen
ve yak›flanlar da yok de¤ildir, tad›nda kald›¤› sürece.
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Askeri selam ortaça¤ flövalyelerinden kalma bir
al›flkanl›k, elinde silâh olmad›¤›n› göstererek bafl›na
götürmek bir sayg› ifadesi.

Tokalaflmakta ise üst, alta elini ilk uzat›r. Kad›n, er-
ke¤e; müflteri, sat›c›ya, öbür türlüsü kabal›kt›r.

Virüs bilincimizin artt›¤› bu ça¤da art›k sar›larak,
öpüflerek selamlaflmak, akraba falan de¤ilseniz h›zla
ça¤d›fl› olmakta, ama her vücut temas›nda oldu¤u gi-
bi “alt/üst” kural› burada da geçerli. Yani sar›larak
öpüflmeyi alt teklif etmez. Ama üst teklif ederse de
“Gribim” gibi bir mazeretle, k›rmamaya özen göste-
rerek kaç›nma hakk›n›z vard›r. El s›k›flmada ise uza-
t›lan eli almamak kabal›kt›r, ancak k›r›c› olmaya
özen gösteriyorsan›z yap›n. Toslaflma da, öpüflmeden
sar›lman›n yerel bir türü olarak k›smen siyasi mesaj
içeren bir sar›lma flekli olarak gündemde.

Almanya’da karfl›lafl›nca ve ayr›l›rken el s›k›flmak
normdur. ABD ve Amerika’da ise epeyce daha nadir.
Yani bir anglosakson kültüründe yetiflmifl kifli sadece
bafl› ile sizi selaml›yorsa bu ille de “d›fllama” demek
de¤il. Çin’de de genelde el s›k›fl›l›r. Kad›n/erkek ara-
s› dokunma ve genelde sar›l›p öpüflme nadirdir; daha
yak›n dostlara ayr›lm›fl bir sevgi gösterisidir. Erkek-
ler aras› öpüflme ise epeyce nadir hatta nerede ise iti-
ci bir davran›fl o kültürde. Gene de globalleflme süre-
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cinde “hug” yani “mucuk” diye öpüflme olmadan sa-
r›lma, orada da yayg›nlafl›yor.

fiapka ç›kartmak/ç›kartmamak ise ülkemizde özel-
likle biraz kar›fl›k. Kültürümüzde bafl› aç›kken eski-
den büyü¤ün yan›na girilmezdi.  Bafl› ba¤l› olmak bir
sayg›nl›k ifadesiydi. Atatürk devrimlerinden sonra
Bat› normlar› devral›nd›; kasketle bile, devlet daire-
sine hele makam odas›na girmeniz, kendi makam›n›n
veya devrimlerin sald›r›ya u¤rad›¤›n› vehmeden bir
memur taraf›ndan hoflgörüsüzlükle karfl›lanabilir.
Çözüm, hoflgörü.

Selamlafl›rken sa¤ elinizin cebinizde olmas› birçok
ülkede sayg›s›zl›k olarak alg›lanabilir. Karfl›lay›n! En
az›ndan bafl›n›z› e¤erek di¤er insan› fark etti¤inizi be-
lirtin. Oturuyorsan›z selamlafl›rken aya¤a kalkmamak
da çok sayg›l› bir tav›r de¤il. En az›nda kalkmaya
davranmak karfl›dakine bir takdir mesaj› iletmekle
eflde¤erdir.

Hitap ve “sen/siz” fark›na ayr› bir bölümde, önemi
dolay›s› ile  tekrar  de¤inece¤im. (Bak›n›z; Bölüm 11)
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6. Seyahat, Asansörde, Trafikte.

Grup halinde seyahatte geçerli düstur, tercihan ko-
nuflarak, k›sa seyahatlerde bile bir önder seçip, uzun
seyahatlerde ise bu seçimi  belki bir süre sonra tekrar-
lay›p baflka birini seçerek, görevi ona b›rakmakt›r.
Her kararda tart›flmak seyahati gereksiz yere y›prat›-
c› hâle getirebilir. Deneyimli olan› seçmekte fayda
vard›r ve sonra kararlar›na uymakta da. Sürekli seçi-
mi sorgulamak, flikâyet etmek atmosferi bozar ve se-
yahatte amaçlanan fleyin, etraf›n tad›n› ç›kartmak,
görmek, gözlemlemek , ö¤renmek olsun veya bir yer-
den bir yere gitmek olsun, atmosferini bozar ve kaba-
cad›r.

Trafikte tek bafl›naym›fl gibi davranmak veya uya-
n›kl›k yapmak ülkemizde hâlâ çok yayg›n olan ve et-
rafa sayg›s›zca davranman›n bir görüntüsüdür. Gü-
rültülü egzoz ayar›, s›kça korna çalmak görgüsüzlük-
tür. Tahammül etmek ve “zaman ve mekan mümkün-
se” önlenmesine yönelik çaba önerilir. (Bak›n›z, Bölüm

13; Görgüsüz ‹nsanlarla Bafletme) 

41



Mesafe tutmak, kazalar› önler; sadece trafikte de-
¤il, insanlar aras› iliflkilerde de kaza olmas›n› önler.

Her kazada iki taraf da kaybeder! 

Görgülü insan sayg›l› ve dikkatli insand›r. Trafikte
bol ›fl›kl› konvoylar, korna çalarak yap›lan kutlamalar
maalesef görgü ifadesi de¤ildir. Hangi semtte hangi
nöbetten gelen insan›n veya hasta veya bebe¤in uy-
kusunu böldü¤ünüzü kestiremezsiniz.  E¤itim ile dü-
zelecek bir konudur.

Asansörde veya otobüste, k›sa bir gülümsemeyle
selamlaflmak medeniyet ifadesidir. Büyük kentlerde
her an gülümsemeyle selamlaflmak çok büyük bir u¤-
rafl haline dönüflece¤inden, en az›ndan yüksek sesle
konuflmamak, di¤erlerinin sessizlik hakk›na tecavüz
etmemek önemlidir.

fioförü uyarmak her yolcunun hakk›d›r. Ama
sürekli “v›d› v›d›” edip, her yapt›¤›n› yarg›lamak ve
suçlamak ise yolcunun ifli de¤ildir. Görgülü floför de
ifline odaklan›p etrafa lâf yetifltiren kendini yollar›n
ve arac›n baflkomutan› olarak gören de¤il, bir hizmet-
li olarak sükunetle baflkalar›n›n düflünce seyir veya
haz›m keyfini bozmadan, bir yerden bir yere götüren-
dir. Araçta çok say›da insan varsa müzik zevki çok
farkl› olabildi¤inden yüksek sesle bir müzik çalmak
ay›pt›r. Denge önemli bir unsurdur. 
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‹natlafl›p yar›flmak, trafi¤e aç›k yollarda densizlik-
tir. Daha ak›ll› olan, densizi hofl görmelidir. Uzak far-
lar›n› yakarak size do¤ru gelen bir ‘h›yar’ varsa siz
uzaklar› söndürüp kenara do¤ru çekilin. Sizin de teh-
dit eden bir canavar edas› ile uzaklar› yakarak arac›
karfl›dan gelenin üstüne do¤ru sürmeniz ikinizin de
ve yolcular›n›z›n da kendinizi morgda bulman›zla so-
nuçlanabilir. Trafikte görgülü floför karfl›dan da gele-
ne yaflam hakk› tan›yand›r. Ancak 1850’lerde kültü-
rel geliflimimizde icat edilen ve kullan›lan fermuar
sadece giysilerde de¤il, trafikte de görgülü floföre ›fl›k
tutar. ‹ki yol birleflip, “bir o taraftan, bir bu taraftan
yol vermek” otomatik hâle gelince, trafik  her giren
araban›n inatlaflmas›ndan daha h›zl› yürür. B›çk›n bir
floför, Bat› ülkelerinde bunun uygulamas›n› gözleri
ile görmeden, belki anlatmaya çal›flt›¤›ma inanmaya-
cakt›r. Ayn› flekilde emniyet fleritleri yol t›kan›nca
kurtar›c›lar›n ve ambulanslar›n geçmesi içindir. Biz-
de, uyan›k bolca oldu¤undan ve her kifli dünyan›n
merkezi oldu¤undan, yollar saatlerce t›kan›r ve in-
sanlar ambulansta ölebilir. Ço¤unluk dikkat etmeye
bafllay›nca kurtar›c›lar 80 kilometre h›zla kaza olan
yere ulafl›p hareketsiz araçlar› çekebilecek ve müda-
hale edebileceklerdir. Bunun uygulanmas›n› da belki
filmlerde göre göre ö¤renece¤iz. Asl›nda biliyoruz
da, iflimize gelmeyince veya 2 dakikal›k bir avantaj
elde etti¤imize inad›na unutuveriyoruz. 
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Arabadan çöp atan› ve trafikte baflkalar›n›n hakk›n›
ihlal edeni uyar›n›z, gerekirse, korna çalarak. Bunun
d›fl›nda ve acil bir kazay› önlemek d›fl›nda korna çal-
may›n›z. Sessizlik alt›nd›r ve yan arabada uyuyan bir
çocu¤u veya hastay› rahats›z edebilirsiniz. 1980’li
y›llarda Eskihisar feribotunda sosyal bask›n›n bir
ekstrem flekline flahit oldum. 4 kilometre kadar bir
kuyruk vard›, araba vapuruna binmeyi bekleyen. Ço-
¤u floför arabadan inmiflti, hepimiz bekliyorduk.  Bir-
kaç kiflinin ba¤r›fl ça¤›r›fl›na ve  itiraz›na ra¤men lüks
bir araba ve içinde iki b›çk›n, kimseyi takmadan da-
ha öne geçmek için hepimizi sollad› ve iki dakika
sonra yüzü gözü kan içinde s›ran›n sonuna do¤ru dö-
nüyorlard›. Me¤er ön s›ralarda bekleyen bir “boksör”
floförü öne geçmek için s›k›flt›r›nca, o da fikrini söy-
lemifl. B›çk›n trafik canavar› da tehditkar tav›rla ka-
baday›l›k etmeye kalk›nca, derdest olmufl, arkadafl›y-
la beraber. Arabadan arabaya geçen f›s›lt› gazetesi ile
haberi duyduk. Zaten dayak yiyen floförü ve yan›nda-
kini de dönerken gördük. O boks yapm›fl floför hepi-
mizin kahraman› oldu. Gene de fliddete varmadan
olaylar›n çözümü için, tad›nda sosyal bask› önemli
bir öge. Bak›fllarla zaten hepimiz bask› uyguluyoruz.

Asansörde ve flehir içi otobüslerinde çok dar alan-
da bir beraberlik yaflan›yor, bu kapana k›s›lm›fl gibi
olan ortamda, kimsenin üstüne varmamakta fayda
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var; yüksek sesle konuflmak, telefona yan›t vermek
-Daha önce öngörü sahibi olarak sessize almamak-
veya illa bir f›kra anlatmak gibi dürtülerden uzak dur-
mak gerek. Sükunet alt›nd›r. fiahsi alan ihtiyac› ve
dar alan› iyi kullanabilme becerisi yaflad›¤›n›z co¤-
rafyada edindi¤iniz al›flkanl›klarla belirlenir. Asya’da
insanlar, daha az flahsi (özel) alanda yaflayabilme be-
cerisini gelifltirmifllerdir, genelde ABD’de ise genifl
alanlar gereksinimi her zaman daha fazlad›r; yani
ABD’liler bir asansörde, bir otobüste daha çok zorla-
nabilirler ve yanl›fll›kla beden temas›na  bile daha çok
tepki verebilirler. Avustralyal›lar genelde genifl alan-
da yaflamalar›na ra¤men sükunet bilinci daha yüksek
olan ‹ngiliz terbiyesini daha benimsemifl insanlard›r,
ABD’deki lisandafllar›na  göre.

Onun için “Seyahat yapmadan veya teknede bera-
ber olmadan di¤erini tan›yamazs›n” derler.  fiirretlik,
birlikte olanlar› son derecede rahats›z edici bir tutum-
dur. Di¤erlerinin haklar›na sayg› göstermeyi ö¤re-
n(e)memifl insan da basitçe görgüsüzdür. Otobüste
veya herhangi bir toplulukta yüksek sesle cep tele-
fonuyla konuflmak görgüsüzlüktür. Yafll› insanlara
ve han›mlara yer vermek iyi bir yaklafl›md›r ama ha-
n›mlara “Bebek ne zaman geliyor” falan demeden
yerinizi teklif edin, hiçbir zaman karn›n›n fliflli¤inin
do¤al bir beklentiden mi, yoksa yemek al›flkanl›kla-
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r›ndan m› oldu¤unu bilemezsiniz. Genelde hepimiz
son söylenecek sözü baflta söyleyerek hatalar yapa-
r›z; hata yapmadan ö¤renmeye çal›flmak en do¤rusu.
Hâlâ yüzüm k›zararak bir hafta içinde iki kez sosyal
uygunsuz flekilde davrand›¤›m› ve boflbo¤azl›k edip
yüzümün k›zard›¤›n› an›msar›m. Hem hekim olarak,
hem de muayenehanemde!  Yafll›ca bir bey ile genç
bir kad›n muayenehaneme geldiler. Adam›n baz› fli-
kâyetleri vard›, konuflmaya genç kad›n da kat›l›nca,
ben de ona dönüp “Baban›z” diyecek oldum; buz gi-
bi bir sesle “Eflim” diye düzeltti. Mosmor oldum,
yutkunup “Affedersiniz” diye m›r›ldand›m ve bu
“Bir daha bafl›ma gelmez” diye düflünürken, bir haf-
ta içinde  bu sefer orta yafll› bir han›m ile genç bir
adam beraber muayenehaneme geldiler. “Anneniz”
diye genç adama bir fley söyleyecek oldum. An›nda
düzeltildim!  Uf! Ö¤renmek kolay olmuyor ve hiç bir
zaman da bitmiyor.

“Acele ifle fleytan kar›fl›r” derler; toplum içinde ön-
ceden ne istedi¤inizi bilmek hep faydal›, ama potlar
k›r›l›yor ve sürekli de k›r›lacaklar; mesele etraf› fazla
rahats›z  etmeme gayretinde olmak. Görgülü yani gör-
müfl geçirmifl ve terbiyeli insan, seyahati plânlayan,
dolay›s›yla etraf›na ve kendisine en az rahats›zl›k ve-
ren kiflidir. Zaman›n› plânlayamam›fl bir insana da
gülümseyerek s›ras›n› verecek kadar bonkördür.
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Vakit’e sayg› ise toplumsal bir aral›kta olmadan ol-
maz bir düstur, seyahatte de baflar›n›n s›rr›. Kimsenin
zaman›n› bofl yere harcamaya kimsenin hakk› yok.
Kan ter içinde bir uça¤a yetiflmek ve arada kavga dö-
¤üfl bir yere var›p baflkalar›n›n s›ras›na tecavüz etmek
görgüsüzlüktür. Bir randevuya vaktinde gitmek ke-
sinlikle en önemli düsturlardan biri. Bofl yere “Acele
ifle fleytan kar›fl›r” dememifller. “fieytans›z” dingin
yolculuk, ö¤renilmesi gereken ve örneklerinden ko-
layca ö¤renebilece¤imiz bir sanatt›r.

Seyahat veya aile resimlerinizi  paylaflmak istedi¤i-
nizde de, lütfen “daha az, daha etkili olabilir” diye
düflünün.  ‹nsanlar› ‘baymak’ ay›pt›r.  Mesele, kendi-
nizi  karfl› taraf›n yerine koyabilme becerisinde.  Ko-
nuflmadan önce dinlemekse her türlü beraberlikte
hep unutulan ve dikkat edilmeyen bir s›r.

Turizm ise bambaflka bir seyahat normu. Çok say›-
da insan›n,  kendi evlerindeki ortamlardan bile terci-
han daha üstünce bir ortama otobüs ve uçaklarla nak-
ledilmeleri. En göze batan görgüsüzlük birazc›k daha
kalabal›k olanlar›n gürültü ile “Ben istedi¤imi yapa-
r›m, sen de buna katlan›rs›n” fleklinde olan ama ço-
¤u zaman da bilinçli olmayan görgüsüzlü¤ü. Ne za-
man imkân bulursan›z sosyal bask› uygulamaktan,
ikaz etmekten çekinmeyiniz. Tabii kavgaya dönüfl-
meyecek ölçülü bir flekilde veya görevlileri uyararak.
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Bir bomba: 10 araba dar bir yolda duruyorlar. Ne-
den? Hemen önlerinde bir floför arabas›ndan 3 paketi
indiriyor ve en flirin hâli ile arkadakilere gülümseye-
rek eliyle “1 dakika” diye iflaret ediyor... Gerçekten
bir dakika durdu¤unu varsayal›m.

15 metre ileriye arabas›n› park etse yol t›kanmaya-
cak. 3 dakika park etmesi, 3 dakika paketleri indirme-
si ve yürüyerek dükkâna teslim etmesi sürecek; ara-
bas›n› dükkân›n önünde durdurarak, basit hesapla 5
dakika ekonomi yap›yor. Bu ekonomi de, 10 araba-
n›n birer dakika onun için beklemesi ile sonuçlan›-
yor. fioför “5 dakika kâr edece¤im” diye toplumdan
10 dakika çal›yor. Adam zaten zaman›n› plânlayama-
m›fl, ifli flimdi h›rs›zl›¤a, gaspa götürmüfl. Laf etsen
veya korna çalsan yan›t› haz›r; “Patlad›n m›?..” 
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Otostop eti¤i hakk›nda da birkaç kelime yazmak is-
tiyorum: ‹rlanda’da, Amerika’da, Avustralya’da,
Hindistan’da otostop yapm›fl bir vatandafl olarak.
Otostop yapan bir gezgindir ve kibirden ar›nmada bir
ö¤rencidir. Bir istikamette gitmek için iflaret ederek
bir arabay› durdurduysan›z sadece 10 kilometre de o
istikamette gitse, binmemek ay›pt›r. Binmeyen de
enayidir. Dünya otostopçular›n›n kötü bir temsilcisi-
dir. Durdurdu¤unuz floför bir daha durmayabilir.
Otostopçu olarak da siz, yaflam›n›zda, daha hiç “Ten-
ha bir yolda gece yaklafl›rken 3 saat beklememiflsi-
niz” demektir. Ço¤u kez Çeflme’den Urla’ya ‹zmir
Yüksek Teknoloji Üniversitesi’nin önünden geçerek
gidiyorum.  Otostop iflareti yap›p, durdurup da “Yok,
Urla’ya de¤il ‹zmir’e gidece¤im” diye binmeyen, sa-
n›landan çok oluyor.  Hayret ediyorum; otostop gibi
1960-70’lerin gençli¤inin eti¤ini yerlefltirdi¤i bir
alanda, ne denli bihaber gençler var, otostop yapan.
Oysa, ‹YTE’den 10 kilometre kadar ötede olan Urla,
50 bin nüfusu ile ‹zmir’e çok daha bol araç bulabile-
cekleri, daha s›k otobüs bulabilecekleri bir yer.

Otostop yaparken kokmamaya gayret edin, bir de-
odorant s›rt çantan›zda bile bulunsun. Fazlaca bir
parfüm bulutunu da etrafa yaymak görgüsüzlüktür.
Orta karar ve denge burada da en iyisi. Yürürken s›-
cakta terlemeniz do¤ald›r.  Kokan bir gezgin araba-
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daki dar mekanda -ve tabii otobüste ve asansörde-
kimseye kaçacak yer kalmayaca¤› için, epey rahats›z-
l›k verir. Ben otostop yaparken, arabadan “koku” ne-
deniyle at›ld›¤›m olmad› ama “Kusura bakmay›n”
deyip yol kenar›nda b›rakt›¤›m otostopçu bir kez ol-
du do¤rusu, bu nedenle...

Baflparmak gidece¤iniz istikamette k›vr›larak öne
hafif e¤ilerek otostop yapmak faydal›d›r. K›z arkada-
fl›n›zla otostop yap›yorsan›z, O’nun iflareti her zaman
daha etkili olacakt›r. Sadece floförlerin daha çok er-
kek olmalar› ve cinsel fantezileri aç›s›ndan de¤il, ay-
ni zamanda ‘cinsi latif’in daha az tehlikeli oldu¤una
dair bir pozitif önyarg› bulundu¤undan. Avucunuzu
yola do¤ru aç›p “Dur” iflareti yapmaksa, para vere-
rek bir yere gitmek iste¤inizi belirtir. Baflparmak ile
gidece¤iniz istikameti göstermek “bedava” gidece¤i-
nizi. 

Otostopçunun sayg› gösterilmesine hakk› vard›r.
Mesela floför sigara içmeye bafllarsa, siz “inme” iste-
¤inizi dile getirebilirisiniz. fioför ikram etmeden iç-
memekte, hatta  sizin, ikram etse bile,  gene içmeye-
rek bir mesafeyi tutman›zda fayda vard›r.
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7. Yurtd›fl›nda ‹fl Seyahati

Bu bölümü belki gerçekten “Yurtd›fl›na ç›kmak
üzere olan bir ifladam›, okur ve hem  e¤lenir, hem de
bilgi sahibi olur” diye yazd›m. Dikkat edilecek o ka-
dar çok ufak tefek var ki, “hepsini bilmek” iddias›n-
da olmak kimsenin haddi de¤il. Birkaç örnek vere-
yim. Bat› ülkelerinde tan›flt›¤›n›z bir kifliye ve hatta
bir yeni bir arkadafl›n›za genelde “kaç para kazand›-
¤›” sorulmaz. Bizde ilk konuflulan fleylerden biridir.
Asya’da birisine çok samimi de¤ilseniz veya teklif
etmeden ilk isimle hitap etmek ay›pt›r. Amerika’da o
denli normaldir ki,  ABD’deki Amerikal›lar bunu bü-
tün dünyaya ihraç etmek gayretindirler. 

Japonya’daki tan›flma fasl›n›, “Duydu¤um ve Gör-
dü¤üm Japonya” kitab›nda  Neslihan Sa¤lam afla¤›-
daki gibi anlat›yor: 

“Japonlar, kendi aralar›nda selamlafl›rken e¤iliyor-
lar. Bu hareket tokalaflma anlam›nda, yaln›zca uzak-
tan birbirini selamlama hareketi say›labilir. Bir kifli,
bir di¤eriyle tan›flt›¤› zaman, ilk yapt›klar› fley, kart-
vizitlerini birbirlerine iki elleriyle takdim etmek.
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Böylece, ‘kartvizite bak›p’ karfl›s›nda bulunan bire-
yin sosyal statüsüne göre e¤ilme derecelerini belirli-
yorlar. E¤er birey sizden daha üst rütbedeyse, o za-
man sizin daha çok e¤ilmeniz gerekiyor. E¤ilme aç›-
n›z karfl›n›zdaki kiflinin sosyal statüsüne göre belir-
lenmifl durumda. Bu da toplumda hiyerarflik düzenin
ne kadar önemli oldu¤unu gösteriyor.  Bir hocan›z ya
da amirinizle konufltu¤unuzda da direk göz temas›n-
dan kaç›nman›z gerekiyor. Bunun nedeni ise yine o
kiflinin sizden daha üst seviyede olmas›. Sayg› ve üs-
tünlü¤ün vurgulanmas›nda, vücut dilinin de çok
önemli oldu¤unu gözlemledim.”

Türk kültüründe kifliler aras›ndaki mesafe Japonla-
ra k›yasla çok daha yak›nd›r. Hislerimizi sar›larak,
öpüflerek ifade ediyoruz. ‘Biraz Akdenizli, biraz Or-
ta Do¤ulu, biraz Orta Asyal› oluflumuzun da bunda
etkisi olmal›’ diye düflünüyorum. Japon arkadafllar›-
m›za sar›lmak istedi¤imizde, onlar›n k›pk›rm›z› oldu-
¤unu unutam›yorum. Ben bunun bizim kültürümüzde
çok yayg›n oldu¤unu, bayanlar›n bayan arkadafllar›
ile, erkeklerin erkek arkadafllar› ile yanaktan öpüflme-
nin çok do¤al oldu¤unu kaç kez anlatsam da al›fl›la-
gelmemifl bir davran›fl oldu¤u için bunu benimseme-
leri hemen hemen imkâns›zd›.

Bat› toplumlar›nda bir insan samimi ise soyad› ile
kendisine hitap edilmesi çok formal geldi¤inden bu-
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nu de¤ifltirip kendine ilk ismi ile hitap edilmesini is-
ter. Fakat Japonya’ da insanlara ilk ismi ile hitap edil-
memekte; karfl›n›zdaki  kifliyle daha resmi iseniz so-
yad›na ‘-san’ ekinin eklenmesi gerekir.

‹fl adamlar› ifl görüflmelerinde kartvizitlerini takdim
ederken önce flirketlerinin ismini, daha sonra kendi
isimlerini belirtirler. Mesela;  ‘Mitsubishi no Tanaka
desu. / Mitsubishi’den Tanaka’y›m.’  Bu da bireyin
ait oldu¤u sosyal gruplar› ve kimli¤i tan›tmakta ne
kadar önemli oldu¤unu gösteriyor bizlere. Baflkala-
r›yla iletiflimde mesafe kurmak esast›r. ‹flte hep bun-
lar aysbergin alt›nda kalan parçalardan baz›lar›d›r.
Bunlar tabii ki yaflad›kça ve gözledikçe belirgin hale
geliyorlar. (2010 A¤ustos, sayfa 21,22  Aflina)

K›sacas› vaktinde gitmek, söyleneni dinlemek ve
söyleneni daha iyi anlamak ve mesafeli olmak bizde
oldu¤u gibi yurtd›fl›nda da
iyi bir davran›fl biçimi. El
s›k›flacaksan›z s›k›ca s›k›-
fl›n ve el s›k›flt›¤›n›z ada-
m›n gözüne bak›n; ben
hafllanm›fl lahana yapra¤›
gibi peltek bir el s›kmak-
tan hofllanan bir erkek gör-
medim.  Kad›nlarla el s›-
k›flmada çekingen olun,

53



her kültürde bu normal karfl›lanmaz. Bir Budist / Ya-
hudi misafirinizin yemek al›flkanl›klar›na sayg› gös-
terin. Kendi yeme¤inizi illa zorlamaya kalk›flmay›n.

Okulda s›n›f atlamak için teste tabi tutulan Ali gibi
davranmakta fayda var. Ali sekizinci s›n›fta s›k›ld›¤›-
n› söyler müdüre ve s›n›f ö¤retmeni taraf›ndan 10. S›-
n›fa geçmek için sözlü s›nava  tabi tutulur. Co¤rafya
ve matematik sorular›n› kolayca yan›tlay›nca müdire
han›m birkaç soru daha sormaya karar verir:

“Ali benim pantolonumda olmayan, senin pantolo-
nunda olan fley nedir?”

Ali: “Cepler ö¤retmenim.”
Müdire Han›m: “Ali bir inekte dört tane olan ve

bende iki tane olan fleye ne denir?”
Ali: “Ayak ö¤retmenim.” 
Müdire: “Bir erke¤in ayakta, bir bayan›n oturarak

ve bir köpe¤in üç ayak üstünde yapt›¤› fley nedir?”
Ali: “El s›k›flmak ö¤retmenim.”
Müdire: “‹çeri girerken sert ve pembe ise ve d›flar›

ç›karken yumuflak ve ›slak olan fleye ne denir?”
Ali’nin s›n›f ö¤retmeni öksürmeye bafllar, Ali ise

rahatça yan›tlar; “Jiklet ö¤retmenim.”
Ö¤retmen, Müdireye döner ve “Lütfen Ali’yi onun-

cu s›n›fa yollayal›m, son dört soruyu ben bile bileme-
dim.” der.
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8) Hediye, Misafirlik

Eskiden krallar ve imparatorlar kendilerini “Tan-
r›n›n temsilcisi” olarak yuttururlar ve tüm halk› teba-
lar› olarak görürlerdi. Sonra diktatörler benzer tav›r-
lar sergilediler (Aslan pay›n› kendilerine alarak).
Daha da eskiden M›s›r’da, baz› firavunlar›n örne¤in
heykellerinin koskocaman  olduklar›n›, yanlar›ndaki
tanr› heykellerinin daha ufak olduklar›n› görebiliyo-
ruz. Eski zamanda Milattan önce 1300’lerde (Yani
zaman›m›zdan 3300 y›l kadar önce)  Akenaton “daha
yüce soyut bir tanr›ya tapan ilk firavun olarak görün-
tülenir. Giderek demokrasiye geçen ülkemizde ise
her vatandafl›n fani ve “en az›ndan oy aç›s›ndan” eflit
oldu¤u, giderek kabul görmeye bafllad›. Politikac›lar
“Kendim için bir fley istiyorsam namerdim” deyip
makam arabas›, koruma vb. türü rahatl›klar› topluma
ödetmeyi hep normal olarak yutturmak istediler ve is-
tiyorlar. Ama gene de insanlar› terbiyeli ve terbiyesiz
olarak ay›rmak mümkün. Toplumlar uzun sürelerde
hep terbiyeliyi tercih ederler e¤er zeka, organizasyon
kapasitesi gibi beceriler aç›s›ndan  adaylar eflit iseler
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tabii. Yani daha alçak gönüllü daha makbul oluyor
giderek, verilen hediyeler de.

Verdi¤iniz hediye illaki çok pahal› olmamal›; en
makbul hediye kendi elifliniz veya zekan›z›n göster-
gesi bir hediye. 

Makam sahibine pahal› hediye ise giderek yasakla-
n›yor. Tam önlemek zor tabii. Büyük bir flirkette  Al-
manya’da mimarl›k yapan bir kuzenim, patronunun
resim sergilerine gidip bir bayan ressam›n biraz da
acemice tablolar›na inan›lmaz paralar ödedi¤ini gö-
rünce, kendini tutamay›p patronuna  sormufl; “Neden
bu kadar para veriyorsunuz bu berbat resimlere?..”

Patronu da gülmüfl; “Senin bir Türk olarak bunu
sormadan da anlayaca¤›n› san›rd›m delikanl›” deyi-
vermifl; “Biz ihalelere kat›l›yoruz, biliyorsun ve res-
sam kad›n da Belediye Baflkan›n’›n kar›s›!”
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Niflan töreni vb. gibi olaylarda ve öncesinde kal›c›
bir hediye, hofl bir saks› içinde bir çiçek bir çikolata
ile doldurulmufl vazo / tepsi vb. vermek uygun olabi-
lir. Dü¤ün vb. gibi törenlerde de, hediyenin düflünü-
lüp orijinal ve an›msanacak olmas›, ifle yarar olmas›
paras›ndan daha mühim. Ama onun d›fl›nda da “A¤a-
n›n eli tutulmaz” derler tabii.

Misafirlik ve ziyaretin makbulü, k›sa olan›d›r;
özellikle hasta ziyaretinde veya bayram ziyaretinde.
Mesaj, “Yol kat edip seni görmek istedim” olmal›, ev
sahibinin bafl›na ekflimek de¤il. Yat›l› ziyarette ise
“Bal›k ve misafir üç günde kokar” sözünü unutmal›...
Hep ev sahibine hizmet etmeye haz›r olmak ve istek-
lerini okumaya çal›flmak faydal›d›r. 

Yeme¤e misafir davet ediyorsan›z, iletiflim ile ne is-
tediklerini ö¤renmeye çal›flmak faydal› bir yaklafl›m
olur. “Fark etmez” diyorlarsa rahatça istedi¤inizi pifli-
rin. Kendi müzik zevkinizi misafire dayatmamaya özen
gösterin; sormak hep fayda sa¤lar. Do¤rucu Davutluk
da zaman zaman bayar ve insanlar› herkesin bildi¤i
gerçeklerle ha bire baymamak da görgü gere¤idir.

“Ey okuyucu sen öleceksin, sen öleceksin sen öle-
ceksin!..”

“ Len öleceksem, ben ne diye oturup görgü kitab›
okuyay›m?..”
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9) Ev Hali 

Anadolu’da çok flansl›y›z ki, görgü kurallar›m›z
Mevlana, Yunus gibi bilgelerce yaz›lm›fl, benzer bil-
gece önerileri Konfiçyus’ta falan da görebiliriz.Yu-
nus sanki daha sade ve daha fazla taht m› kurmufl gö-
nüllere?  Belki daha alçak gönüllü oldu¤u için?  Tü-
rümüz  sand›¤›m›z kadar ak›ll› ve becerikli bir tür de-
¤il. Yoksa gezegen bu durumda olur muydu?  Kiflisel
olarak veya tür olarak yetersizli¤imizin fark›na var-
mak da iyi geçinmek için bir ilk ad›m.

Fazla bir fley isteme ve
Hiç kimseden de fazla olma!

Merhem ve mum gibi ol!
‹¤ne gibi olma!

Kötü söyleyici, kötü ö¤retici
Kötü düflünceli olma!

Çünkü bir adam› dostlukla anarsan
Daima sevinç içinde olursun
‹flte o sevinç cennetin ta kendisidir.
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Dostlar›n› and›¤›n vakit
Gönül bahçen çiçek açar,
Gül ve fesle¤enlerle dolar               

Düflmanlar› and›¤›n vakit,
Gönül bahçen dikenler ve y›lanlarla dolar
Can›n s›k›l›r, içine pejmurdelik gelir.

“Ya oldu¤un gibi görün, ya göründü¤ün gibi ol”;
felsefi aç›dan do¤ru da, Yunus ve Mevlana’n›n yafla-
d›¤›  zamana k›yasla bugün 10  mislinden daha fazla
insan yafl›yor gemimizde ve bugün için görgü aç›s›n-
dan geçerli oldu¤u konusunda anlaml› flüphelerim
var. Bu 10 mislinden fazla lâf›n› biraz düflünün. Bu
kitab› okudu¤unuz yerde on mislinden fazla insan
düflleyin bir an için, mesela. Burnunu yaln›zken ka-
r›flt›rabilirsin, ama toplumda hay›r. Merak ediyorsa-
n›z otomobille seyrederken karfl› fleritten gelenlere
bir bak›n, tek bafl›na araba kullananlardan ne kadar›
burnunu kar›flt›r›yor, flaflacaks›n›z. Tamamen “oldu-
¤un gibi olabilece¤in” yerin kendi evin ve baflka hiç-
bir yer de¤il. Evinde kendi patronunsun. Yaln›z isen
kendine olan sayg›n dolay›s› ile kendine bakars›n ve-
ya bakmazs›n. Tuvaleti temizlersin veya temizlemez-
sin, ama bir eflin oldu¤u zaman bile karfl›l›kl› sayg› ve
özen faydal› gereksinimler. 
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Evinde patron sensin, onun için kimsenin evine
ça¤r›lmadan gitme. Bir al›p verece¤in var ise kap›da
hallet ve kaç. ‹çten bir davet sonucunda, samimi dost-
luklarda tabii istisna yap›labilir. 

Bask›n ziyaret ancak çok samimi oldu¤un arkadafl-
lar›na yap›labilir. Yaflland›kça “çok” samimi oldu¤un
insanlar›n say›s›n›n sand›¤›ndan daha az oldu¤unu
anlayacaks›n, e¤er yap›c› üretici bir insan isen de, za-
ten öyle oldu¤una flükredeceksin. Bir insan› evde sa-
bah 9’dan önce ve akflam 10’dan sonra tercihan tele-
fonla bile acil istisnalar d›fl›nda rahats›z etmemekte
fayda var. Haydi uzun yaz akflamlar›nda “Akflam (ge-
ce) saat 11 (23)” diyelim. Belki yafll›larda saat 13 ile
15 aras› bir siestaya da izin vermek nazikçe olabilir?

Birisinin evine girerken, ev sahibi aksini söylemez-
se, ayakkab›lar›n› ç›kart veya ç›kartmay› sevmiyor-
san, yan›nda, ayakkab›n›n üstüne geçirebilece¤in
plastik pofletlerden tafl›.

Evinde patron sensin, bu di¤er aç›dan bak›nca da
“di¤erinin evinde patron o” demek. Yani “Misafir
ev sahibinin kuzusudur” derler,  öyle de davranmak
gerek. Misafirin hakk› ev sahibinin ihtiyac›n› düflün-
mesidir. Görevi de misafirken ald›¤› her fleyi ald›¤›
yere koymak ve biraz da olsun ev iflinde yard›m et-
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mek ve odas›n› buldu¤u gibi b›rakmakt›r. Otelde de,
otelin sahibi veya müdürü patrondur; her ne kadar
sen kendi masanda ve odanda özel hakka sahipsen
de. Bir lokanta sahibi senin özel alan›n olan masana,
“sen davet etmeden” gelip oturursa bu laubaliliktir;
kovalama hakk›na da sahipsin. Para verdi¤in için is-
temedi¤in geyi¤i veya reklam› da dinlemek zorunda
de¤ilsin, nokta(.)

Modern fastfood restoranlarda bir masan›n bir gru-
ba veya iki kifliye ait olmas› kavram› da de¤ifliyor.
Yan yana oturunca k›saca selamlaflmakta fayda var,
ama yemek esnas›nda yorucu reklamlar veya etraf›
güldürme çabas› da gereksiz olabilir. Evinde komflu-
lar›n› rahats›z etmedi¤in sürece istedi¤in müzi¤i iste-
di¤in flekilde dinleyebilirsin. Kendi araban da kendi
özel mekan›n, orada da c›s-tak, dümtek türünden bir
müzi¤i  veya daha do¤rusu herhangi bir müzi¤i aç›k
pencere ile lambalarda falan zorla yandaki arabadaki-
ne dinletmek bir görgüsüzlüktür. 

Sizinle veya size kutsal olan bir fley ile alay edilir-
se Kuran: Nisa suresi ve Enam suresinde “Alay eden-
lerle birlikte oturmay›n” der. Yani “kalk›n, gidin, ka-
rikatür yapan› öldürün” falan de¤il!
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Çöp ‹flleri

Kendi evinde hele hele yaln›zsan çöpünü yere ata-
bilirsin. Gerekirse temizleyecek olan da sensin veya
para vererek temizleteceksin. Topluma ait bir alanda
çöpü yere atmak ise görgüsüzlük. Baflkas›n›n ortak
hakk›n› ihlâl etmek ve terbiyesizlik. Kendi evinde
kendini tatmin etme yollar›n› deneyebilirsin müzikle
veya yemek yeme biçiminle veya herhangi bir di¤er
biçimde özel özeldir ve d›flar›da toplumun özelinde-
sin. 

Hangi birimiz araban›n penceresinden d›flar›ya bir
fley atmad›?  En az›ndan d›flar›ya bir fley atman›n ka-
bal›k oldu¤unda anlaflabiliyoruz de¤il mi? Yapan›
fazla da yarg›lamamak gerek, ama toplumsal sorum-
luluk gere¤i de ikaz etmek, ne zaman fazla sürtüflme-
ye neden olmadan yapabiliyorsak. 
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10) ‹nternet Nezaketi, Cep Telefonu 

‹nternette ha bire e-posta atmak, taciz etmek ger-
çek yaflamda oldu¤u gibi ay›p. Sohbetlerde yarg›la-
maktan sak›nmak gerek. SMS ile detayl› iletiflim ku-
ramazs›n›z, bunu internette bile “skype” veya “yaho-
o” messenger’da karfl›n›zdakini görseniz ve duysan›z
bile tam anlam›yla yapamazs›n›z. Yüz yüze ve diz di-
ze olmak hep farkl›d›r; gerçek bir sinerji ancak bir ifle
beraber as›l›nca elde edilir. Biliyorsunuz, “beygir gü-
cü” makinalar›n ana ölçüm birimiydi, uzun süreler
hâlâ da kullan›lan bir birim; “bir at›n çekti¤i bir hp”
veya “beygirgücü”. Peki, “iki at” ne kadar çekebilir
dersiniz; 2 hp mi?. Hay›r, terbiye edilmemifl 2 at bile
4-5 beygirgücü ifl yapabilir; e¤itimli ve birbirine al›fl-
m›fl iki hayvan ise 10 beygirgücüne kadar varabilen
bir yükü tafl›yabilir. Görgü ve nezaket kurallar›n›n da
amac› aynen atlarda oldu¤u gibi sinerji yaratmakt›r.

‹nternette de bir oranda sinerji yakalars›n›z; k›smen
siz, kendi ev ortam›n›zda oldu¤unuzdan veya kendi
al›flt›¤›n›z ortamda oldu¤unuzdan ve  baflkas›n›n ayak
kokusu, burnunu silmesi, sigara içmesi veya tiklerin-
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den rahats›z olmad›¤›n›zdan. ‹nternette karfl›lafl›nca
selamlaflmak karfl›l›kl› bir sayg› ifadesidir.  Genelde
“slm, hi” vb. deyiverin. 

Ana kural yarg›lamamakt›r. Bir vatandafl›n›z yaban-
c› bir nikle mi oynuyor, hemen bask› uygulamaya ça-
l›flmay›n, yarg›lamaya hele hiç. Al›nan e-postada size
yap›lan flakalarda hoflgörülü olun, yollad›klar›n›zda
da tutucu olmay›n yani e-posta kirlili¤ine katk›da bu-
lunmay›n; düflünün, kimsenin e- posta kutusunu  çöp-
le doldurmaya hakk›n›z yok. Onun postan›z› silmesi
bir saniye bile sürmese bile.  Bir e-posta  ald›¤›n›zda
makul bir süre içinde yan›t vermek de nezaket icab›-
d›r.  Yan›t çok k›sa da olabilir. 
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Cep telefonunda konuflmak ve d›flar›da masaya otu-
runca son model cep telefonunuzu lokanta veya kafe-
de masan›n üstüne koymak. Nerede ise “Bak neyim
var” demek olsa da bir flartla yapabilirsiniz: beraber
oldu¤unuz kifliye bir telefon bekledi¤inizi söyleyerek
ve daha evvelden telefonunuzu “sessiz-titreflim” mo-
duna ald› iseniz.  Telefon çal›nca da etraf› rahats›z et-
memek için mümkün mertebe sakince alçak sesle ko-
nuflarak , mümkünse soka¤a ç›karak ve orada da so-
kaktaki vatandafllar› rahats›z etmeyecek kadar sessiz-
ce konuflarak. Biraz deneyince, f›s›ldayarak konuflsak
bile, sesin okyanus ötesine kadar teknoloji sayesinde
gitti¤ini anl›yoruz. Lokantada otobüste telefonunu-
zun çalmas› sizin ne kadar mühim bir insan oldu¤u-
nuzun ispat› de¤il, ya teknoloji özürlü oldu¤unuzun
-çünkü sessize almay› hala ö¤renemediniz- ya da gör-
güsüz oldu¤unuzun göstergesidir.

Telefonunuzu kapatmay› da ö¤renmek ve bundan
faydalanmak görgü gere¤idir. Bir diflçinin -pardon
difl hekiminin- telefonu sizin a¤z›n›zda bir diflinizi
oyarken çalarsa ve kendisi yan›t verirse, siz de içiniz-
den cucumis (Latince; h›yar) diye düflünmekte, “o
diflçi dostunuzsa”, aya¤a kalkt›¤›n›zda veya bir daha
görüfltü¤ünüzde ikaz etmekte, “dostunuz de¤ilse”  bir
daha oraya gitmemekte son derece özgürsünüz. 
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SMS ve internette her fley istendi¤i flekilde yaz›l›r.
Virgül, yaz›m hatalar› vb. nas›l denk gelirse gare. K›-
saltmalar anlafl›labildikleri sürece serbesttir. Her fleye
izin var m›?  Neredeyse her fleye; gürültü hariç!  Sa-
dece “BÜYÜK HARFLER ‹LE YAZMAK” ba¤›r-
mak demektir ve ay›pt›r. Bir de internette oyun oda-
lar›nda kendilerini “prof/dr” vb. diye tan›tan insanlar
genel yaflamda  örne¤in politikada vb. oldu¤u gibi
hafiften komik kaçarlar. Ama dedim ya, hep hoflgörü,
madem kendini öyle tan›t›yor, “‹htiyac› var” demek-
tir, anlay›fl gösterin. Hofl politikac›lar da bu “prof/dr/
doç” gibi titrleri TV’de vb. kullanmaya bay›l›yorlar
ama, esasen o da, nas›l diyelim; gereksizdir. Yafl›n›-
z›n 40’›n alt›nda m› olup olmad›¤›na basit flekilde k›-
saltmalar› anlay›p anlamad›¤›n›za göre de karar vere-
bilirsiniz; “cso/can›n sa¤olsun, bs aq vb.vb.” Lisan da
de¤ifliyor, her fley gibi.

66



11. Kad›n, Erkek, Gençlik 
ve  Nesiller Aras› Çat›flmalar

Yafll›ya sayg›, gence sevgi, ama laubalilik hakk›
kimsede yok. Nesiller aras› çat›flma kaç›n›lmaz. Özel-
likle genç olan yafll›ya göre çok daha çabuk oldu¤u
için ve yafll› olan genelde e¤er saçlar›n› de¤irmende
a¤artmad›ysa farkl›l›k ve sürtüflme neredeyse kaç›n›l-
mazd›r. Bir de hormonlar›n etkisini kat›n; curcunaya
hofl geldiniz. Ani parlamalar m› istersiniz, bir yaflam
boyu düfl k›r›kl›¤› ve bask›n›n ani patlamalar›n› m›, her
fley mümkün. Yafll›n›n daha a¤›rbafll› olarak ani çat›fl-
malardan kaç›nmas› hep beklenen ama maalesef s›kça
da görülemeyen bir kural. Hoflgörü, tahammül, hoflgö-
rü; ve düflünerek konuflmak ilaç niyetine faydal›d›r.

Olgunlaflmak esasen incelikleri anlamakt›r. Ve ka-
fay› her anlamda daha fazla kullanmakt›r. Yafll›l›k ve
olgunluk kavramlar›n› ciddi bir flekilde ay›rmam›z
gerekir.

‹ngmar Bergman'›n bilinen sözü: “Yafllanmak, bir
da¤a t›rmanmaya benzer. Ç›kt›kça yorgunlu¤unuz
artar, nefesiniz daral›r. Ama görüfl aç›n›z genifller...”
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Yafll›l›k önyarg›s› en temel önyarg›m›z. Gençler
genelde yafll›lardan velev ki maddi bir ç›karlar› oldu-
¤u hissinde olmas›nlar, güdüleriyle uzak dururlar.
Yafll›l›k önyarg›s› sezgilerimizle ölüm korkumuzun
bir d›flavurumudur.

Asl›nda olgunlaflmak ve yafllanmak terimlerini bir-
birinden ay›rmak gerek. Beden yafllan›yor ister iste-
mez, fark edilen bir gerçek bu. Her insan yafllanacak-
t›r. “Yafll›” dedi¤iniz “kafas›n› kullanma al›flkanl›¤›-
n› edindi” ise yafll›yken de kullanacakt›r ve olgunla-
flacakt›r. Kafas›n› kullanan olgunlaflacakt›r. Kullan-
mak çal›flmay› içerir. Kafas›n› kullanma ve çal›flma
al›flkanl›¤›n› edinmediyse gençken oldu¤u gibi bir sa-
lak kalacakt›r; tek fark, genç bir salak olmay›p, yafll›
bir salak olmakt›r.

Gençlik bir kapitaldir, nas›l kullan›yorsan -Bu ara-
da “kullanmak” tabirinin alt›n› çizmek gerek- öyle
yönlenir. Tecrübe ise olay›n özüdür; hatalar yapmak
ve ders ç›kartmak ve tercihan bunu yaparken kendi
kendini aldatmamak.

‹nsan etraf› aldatma sanat›nda uzman olabilir ama,
bunun yan› s›ra kendi kendini aldatma sanat›nda da
uzman olmufltur, fark›nda olmadan. Buyrunuz size,
kendi imal etti¤iniz bir k›s›r döngü.
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Sen benim kim oldu¤umu biliyor musun?

Genç, yafll›dan zaman aç›s›ndan çok daha zengin
oldu¤unun fark›nda de¤ildir. Zaman›n› plânlama al›fl-
kanl›¤› da belki oluflmam›flt›r. Ama asl›nda sayg›l›d›r
da, sayg›y› “efendim, hocam, amcac›¤›m, a¤abey”
falan diyerek ifade etmeye çal›fl›r. Ama kendini yafl-
l›n›n yerine koyup vaktinde bir randevuya gitmesi ge-
rekti¤ini anlayamaz.

Yafll›, zaman› -yani önündeki yaflam süresinin daha
az oldu¤unu hissetmektedir- planlayabilmek ister. 

Geç bulufluldu¤u anda iliflki yanl›fl bafllar ve genel-
de birisi geri ad›m atmad›kça da yap›c› olabilemez.

Halbuki her yafll›n›n içinde hapsolmufl bir genç
vard›r. Yüz yafl›n› geçmifl insanlarda baz› gençlerde
görebildi¤im ayn› muziplik ve zeka par›lt›lar›n› gös-
teren dima¤lar gördüm. 25 yafl›nda, emeklili¤inde et-
rafa anlatacaklar›n› kurgulamaya bafllam›fl nice sa-
laklar da...

Çiçero’ya “Tekrar genç olmak ister misin?” diye
soruldu¤unda, “Yar›fl› birinci bitiren bir at, neden bir
daha bafllang›ç çizgisine dönmek istesin ki…” demifl.
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fiöyle de ilâve etmifl; “Keflke sizler de bu ça¤a gel-
seniz de, benden dinlediklerinizin do¤ru oldu¤unu
kendi deneylerinizle anlayabilseniz!..”

Tecrübeyi biraz tehdit biraz tatl› sözle paylaflabilir-
siniz.  “E¤itim” dedi¤iniz de, zaten tecrübenin bir ne-
silden di¤erine aktar›lmas› çabas›ndan ibarettir. 

Hekimlikten örnek vereyim: Genç asistan bir kaç
ayda apandisit ameliyat›n› “ö¤renir”;  ö¤renirken ne-
siller boyunca edinilen tecrübe kendisine sunulur ve
ondan sonra ameliyat›n kendisi o denli zor bir fley de-
¤ildir. Herhangi bir ifli, dans›, hareketi “do¤açlama
yapma” ancak uzun saatler, y›llar ve idman sonunda

baflar›ya ulaflt›ran bir
yaklafl›md›r.

Bizler kopya çeke-
rek, örnek alarak ö¤re-
nen yarat›klar oldu¤u-
muzdan, er ve geç ö¤-
renmenin faydas›n› an-
lay›p bir “hoca”y› ken-
dimize örnek al›r›z.
Ama zurnan›n z›rt dedi-
¤i yeri teknik olarak an-
lasak da, bu “hoca ol-
mak” de¤ildir. Bu an-
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cak o uygulaman›n genifl perspektif içindeki önemini
anlamakla mümkün olur. O da sorumluluk alarak.

Eski Yunan’da gönül ile hocaya ba¤lanmak zihnen
de bedenen de hocan›n eli aya¤›  olmak fleklinde  be-
raber geliflirmifl.

Kafas› çal›flanlar kendilerine er veya geç bir hoca
bulurlar. Her fleyi zaten bilenlerin bir hocaya gereksi-
nimleri olmaz. Hocay› da baz› nüans ve detaylar›, ya-
ni incelikleri, yani zurnan›n z›rt dedi¤i yerleri ö¤re-
nebilmek için rahatlatmak,  yani sayg› göstermek, ho-
caya hizmet etmek gerekir. 

Bat› medeniyeti ve Anadolu’daki medeniyeti k›-
yaslad›¤›mda bizde olgunlu¤a ve hocal›¤a gösterilen
sayg›n›n Bat›’n›n çok üstünde bir noktada oldu¤unu
görüyorum. Bu inan›lmaz büyük bir kapital. Hoca sa-
y›s›nda ve kalitesinde ise hâlâ bir eksiklik de göze
çarp›yor. “Hocal›k konumuna gönüllerde gelebilenle-
re daha fazla sorumluk düflüyor” demek bu basitçe.

Evrim boyunca ani reaksiyonlar ile yaflamda kal-
maya programlanm›fl yarat›klar›z. Bir y›lan m› gör-
dün, kaç! Bir aslan m› gördün, kaç! Ba¤›r ça¤›r! Gü-
rültü yap! Uyar!   

Modern yaflamdaki endüstri devriminden bugüne
kaç nesil geçti; en fazla birkaç yüzy›l ve ülkemizde
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genel beslenmenin modern seviyelere gelmesi yüz y›l
de¤il. Art›k “e¤itim” dedi¤iniz rahatça 30 yafl›na ka-
dar sürüyor. Yüz y›l önce otuzlu y›llarda ortalama ya-
flam beklentisi varm›fl, flimdi Ege bölgesinde do¤an
her iki çocuktan biri yüz yafl›na kadar yaflayacak.
Planl› programl› yaflama al›flmak bir süreç. Kad›n er-
kek iliflkileri de de¤ifliyor. Hep kad›nlar›n lehine mi?
Hep aleyhine mi?  En az›ndan hesab› kad›n da ödeye-
bilir. Veya bölüflmek gayet normaldir.  

Kad›nlar cinsel bask› ile sizi -Yazar, erkek oldu¤u-
na göre olay› do¤al olarak tek yanl› görebilir- yolu-
nuzdan ç›kartabilirler!  Bu cümleyi, bir yerden bir ye-
re sizin araban›zla gelen bir han›m, size bask› uygu-
layarak, “s›rf kendisi k›sa bir yolu yürümemek için
bu birlikte yolculu¤u size yapt›rm›flsa” anlam›nda
yazd›m; nazik bir flekilde bir kad›n› da reddedebilir-
siniz. Erkek olarak da “nazikçe reddetme” hakk›n›z
vard›r.  Kad›n olal›m, erkek olal›m zaten en iyi ö¤-
renmemiz gereken nazikçe gülümseyerek “Hay›r”
demeyi ö¤renmektir. “Hay›r”; iletiflimde de, uzlafl-
mada da  çok faydal› ve gerekli bir kelimedir. Tad›n-
da kalmas› flart›yla hay›r önemlidir, daha önemlisi ise
dengedir. Ama “Hay›r” olmadan denge de olmaz.
Kad›nlar bu konuda erkeklerden daha üstündürler.  

Selamlafl›rken genelde önce kad›n› sonra erke¤i se-
lamlay›n. Ama tabii her zaman de¤il; önce baflbaka-
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n›, sonra sekreterini, önce hocay›, sonra kad›n asista-
n›n›. 

Kad›n›n elini öpmek bizde yayg›n de¤ildir, ancak
yafll› han›mlarda, bayramda, bafl›n›za koymakla bir-
likte yayg›nd›r. Bafla koymadan el öpmek, Bat› ülke-
lerinde bile nadiren uygulanan biraz eskimekte olan
bir zarafet sembolüdür. 

Yeterince yaflay›nca ö¤renirsiniz, bence tarihe me-
rakl› olmayan beyefendiler ö¤renmeseler de olur. En
az›ndan kocas› yan›ndayken yapmamakta ve sonra
bayan›n omzuna do¤ru öpücüklerle devam etmemek-
te sa¤l›k aç›s›ndan fayda vard›r. “Kad›n vezir de, re-
zil de eder” derler; çok da do¤ru, gizli patron hep ka-
d›nd›r, özgüveni ve sabr› varsa vezir edebilir, d›rd›r
ile rezil de. Erkekseniz sevgili okuyucum ve eflcinsel
de¤ilseniz ve illa evlenmek istiyorsan›z, kendinize
sab›rl› ve özgüvenli bir patron aray›n›z derim. Kural;
ezme ama, ezdirme de!

Eflitlik günümüzün modas› ama, gene de bir kad›n
bir fley düflürdü¤ünde zarif bir bey al›p ona verir.  Ka-
d›na iskemlesini tutmak, paltosunu tutmak nezaket
iflaretidir. Kad›n›n verece¤iniz bahflifle kar›flmas›na
göz yummak ise vurdumduymazl›k iflareti. K›zma-
dan, köpürmeden gülümseyerek s›n›r çekmekte fayda
olabilir gelecek için, e¤er bir gelecek olacaksa.  Eski
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okul gere¤i, kad›n ile yolda giderken, kad›n, erke¤in
sa¤›nda gider. E¤er trafik var ise erkek, koruma ama-
c›yla trafik olan taraftan gider. ‹çten bir iliflkide bun-
lar mesele olmaz zaten. Kad›n merdiveni önden mi
ç›kar, arkadan m›? ‹ngiltere’de kad›n önden ç›kar;
düflerse erkek yakalayabilsin diye. Almanya’da erkek
önden ç›kar; kad›n›  arkadan ve alttan dikizleyemesin
diye. Almanlar›n patatesi b›çakla kesmemek  gibi
kendilerine özgü baz› kurallar› vard›r. Patates  “dost”
oldu¤undan tabakta, b›çakla kesilmez, bir sayg› ifa-
desi olarak çatal ile kesilir! Lokantaya da “pederflahi”
Almanya’da genelde erkek önce girer, ortam› kontrol
amac›yla. Bizde kad›nlar önden gidiyor genelde ama,
zarif bir efl, lider konumunda olan›n  ne karar verece-
¤ini sezer ve çok da fazla müdahale etmez. 

Çocuklar›n, ebeveynleri ile iletiflimleri ilk günden
itibaren bir ç›kar çat›flmas›d›r. Çok fazla fl›mart›p, so-
nunda ba¤›ran ebeveyn görgü ve zarafeti temsil et-
mez. “Hay›r” demeyi sakin ve gülümser bir flekilde
ebeveynlerin ö¤renmesi, bilhassa ülkemizde giderek
oluflmaktad›r çok flükür. Toplumda ba¤›ran bir ço-
cuk, ebeveynlerini de umuyorum utand›rmaktad›r.
Utanma hissi de faydal›d›r. Bir baflkas›n› rahats›z et-
mek ay›pt›r. Sizin çocu¤unuz ilerde pafla, bakan vb.
olacak olsa da, ay›pt›r. Siz çok baflar›l› ve zengin vb.
olsan›z da, ay›pt›r. Bakan, milletvekili, müdür falan
olsan›z, daha da ay›pt›r.

74



Her türlü iletiflimde, sizce do¤ruyu paylaflarak bir
anlamda bask› uyguluyorsunuz zaten. Olumlu veya
olumsuz reaksiyona göre gelifliyorsunuz. ‹nsanlar do-
¤al olarak kendileri gibi düflünenlerle rahat ederler;
halbuki ticaret, seyahat, e¤itimde kendiniz gibi dü-
flünmeyenlerle de rahat edebilmek ve iletiflime geçe-
bilmek çok önemli.  Çözüm ‹ngilizce yayg›n bir yak-
lafl›mda “Roma’dayken Romal›lar gibi davran.  Me-
safe tut!  E¤itmeye çal›flma! Hele hele yarg›lama!” 

“Do¤ulu yaklafl›m”, kendi do¤rusundan epeyce
emindir ve  hemen ‘yarg›lamaya geçme’nin ötesinde
e¤er kendine bir zarar gelmeyece¤inden eminse tepki
vermeye de  meyyaldir. Kendi kültüründe kibir ola-
rak alg›lad›¤›, Bat›’da do¤all›k veya rahatl›k olarak
adland›rabilecek tav›rlara bile imkân› varsa tepki ve-
rir.  Yani, tercihan 40 kilometre ile seyrederken ani-
den 100 kilometre sürate gelmeden önce belki bir sü-
re 35 kilometre ile seyretmek, sizi gitmek istedi¤iniz
yere daha çabuk getirecektir? Tabii gitmek istedi¤i-
niz yeri biliyorsan›z. Do¤u-Bat› iliflkilerinde daha ya-
vafl seyretmek her zaman daha do¤ru olur, kazalar
daha s›k önlenebilir. Do¤ru, esasen tutunabilece¤i-
miz tek dal. Do¤runun ipine tutunup “k›rmadan”
do¤rular› paylaflmak da iletiflimin s›rr›.
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12. Say›n! Saymicez iflte! 
Sen misin, Siz misin? 

“Siz” kelimesi giderek kayboluyor, belki biz de
yak›nda, epeydir ‹ngilizce’de, son on y›llarda ‹s-
veç’te oldu¤u gibi “sen”e geçece¤iz. Biz köylüler,
kendi ara-m›zda olsak kolayca bu “sen” hitab›na ge-
çer ve “siz”i tarihe gömeriz ama flehirliler ve özellik-
le memurlar “sen/siz” fark›na düflkündürler; gagala-
ma s›ralar›na göre bir türlü sadede gelememe. 

Lisanlar›n evrimi, bu gagalama s›ralar›ndaki ve-
rimsiz al›flverifle ve yanl›fl anlaflmalar silsilelerine
›fl›k turar ama, daha oralara gelmeden bir kural; “sen”
hitab›n› da yafll› olan teklif eder veya cinsi latif ve her
iki taraf da kabul ettikten sonra “sen” denmeye bafl-
lan›r. Daha genç olan›n veya erke¤in teklifi  görgü
kural›na göre uygun de¤ildir. Seçilme yafl›na gelen
her insan “siz” olmal› bence, bizim kültürümüzde de.
Veya “siz” veya “sen” özel istisnalar d›fl›nda tek ta-
rafl›  olmamal›.

Ben anne ve babama ve benden sekiz yafl büyük
a¤abeyime “siz” diyerek büyüdüm. Bizim nesilde bu
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normaldi. Ancak yirmili yafllar›mda a¤abeyime “sen”
demeye bafllad›m.

Aile içi gagalama ve vehmedilen bir üstünlü¤ün sü-
rekli bezdirecek kadar eriflkin yafllarda da uygulan-
mas›na bir örnek: Tan›d›¤›m, aralar›nda iki yafl fark
olan iki k›z kardeflten ikisi de ellili yafllara geldikle-
rinde bile bu gagalama sürüyordu. Hep kinaye hep
kritik. Bir kez bile ifade edilemiyen takdir ve sonun-
da kardefller aras› iletiflimde doruk noktas› olabilecek
flu alt›n sözleri sarfediverdi, çoktan makam arabas›
vb. olan baflar›l› genç kardefl; “Abla yeter art›k. Bir
gün ölece¤im ve tabutumun bafl›na gelip söylenecek-
sin: Öyle yatma böyle yat” diye!

Sigara konusunda gördü¤ümüz gibi, görgü kuralla-
r›na uyum ve toplumsal gereksinimler day›lanarak,
yumruklaflarak falan çözülmüyor. Sakince çal›flarak
ve hedef belirleyerek ve netice itibariyle dernekler
kurarak,  kanunlar ç›kartarak çözülüyor. Arabas›ndan
bir plastik pofleti yola atan h›yarla yumruklaflmak bir-
fley de¤ifltirmez ama gülümseyerek ikaz edebilecek
bir konumdaysan›z yapmak gerek. Zamanla plastik
poflet sorunu da çözülecektir eminim, kararl›l›kla! Ve
sosyal bilinç ve bask›yla.

Anglo-Saksonlar›n, yani ‹ngilizlerin, Amerikal›la-
r›n, Avustralyal›lar›n en önemli kültürel baflar›lar›,
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yaflad›¤›m›z yüzy›lda ‹ngilizce’yi dünya dili yapm›fl
olmalar›d›r.

Acaba bu dilin baz› özellikleri, dünya dili olmas›n-
da etkili olmufl mudur? Yani ‹ngilizce konuflan ülke-
lerin kültürel zaferinde bu lisan›n bariz bir etkisi gö-
rülmüfl müdür? Veya ekonomik baflar›lar›nda insan-
lar›n birbirine eflit düzeyde davranmalar› m› etkili ol-
mufltur? Herhalde sonuncusu!

Almanca ve Frans›zca ile yak›n akraba olan ve her
iki lisandan da köklerini alan ‹ngilizce'nin, zengin ke-
lime haznesi yan› s›ra bir göze batan fark›, evrim sü-
recinde “sen/siz” fark›n› (thou-thee) kaybetmifl olma-
s› ve “sen ve siz”i bir kelimede (you) birlefltirmifl ol-
mas›d›r. 

‹nsanlar aras› iliflkilerde “sen/siz” fark› önemlidir.
Hele hele eriflkin insan›n haklar›n› yaflamas›nda, bel-
li bir sayg›y› hissetmesinde, belirli bir demokratik sü-
recin diliyle belirlenerek genel olarak kabul edilen bir
öge olarak yaflanmas›nda “sen/siz” fark›, bir kültürel
temel tafl›d›r.

Amerika'da, ‹ngiltere'de “sen/siz” yoktur. Amire
veya büyü¤e sayg› “Efendim” (sir, ma'am) ile belirti-
lir.Fakat ilk tan›flmada rahatlat›c› ve itiflip kak›flmas›z
“you” belirgindir. Her vatandafl ise, bir “Mr. Mrs. ve-
ya Ms.”dir.
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Almanlar ise daha bir metodize etmifllerdir, “sen/
siz” fark›n›. Örne¤in, lise ikiye efl de¤er s›n›fa kadar
ö¤retmen ö¤rencisine “sen” diye ve ö¤renci ö¤retme-
nine “siz” ve “bay/bayan” filan diye hitap ederken,
bir ders y›l›ndan ötekine talebe de “siz” ve “bay/ba-
yan” oluverir. Onalt› yafl›ndan büyük bir insana art›k
“sen” diye hitap edilmez. E¤er “sen” hitab›na geçile-
cekse, büyük olan “sen” ve “ilk isim” hitab›n› teklif
eder ve küçük olan kabul ettikten sonra her iki taraf
da birbirine “sen” der. Yeni nesilde ise, bafltan birbi-
rine “sen” diye hitap etme yayg›nlaflmaktad›r.

Amerikal›larda ilk isimle hitap etmek çok yo¤un
bir samimiyetin ifadesi de¤ildir. Daha ziyade flekilci-
likten uzak olman›n bir yüzeysel simgesidir.

Türkiye’de ise hoca talebesine, bu talebe 30 yafl›n-
da da olsa, üst uzmanl›k sürecinde olan 35 yafl›nda
bir uzman da olsa, “sen” diye hitap eder. Bakan, 50
yafl›ndaki memuruna “sen” diye, baflbakan 10 bin ki-
flilik kuruluflun genel müdürüne “sen” diye hitap
eder. Pafla, koskoca alay komutan›na, te¤mene, bin-
bafl›ya, albaya; bu adam ister hâkim, ister mühendis
ister hoca olsun, “sen” diye hitap eder. Bunu do¤al
hakk› olarak görür.

Laubalilik mi, samimiyet mi?
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Vay haline, e¤er ast, bir mesafe tutmak gereksini-
mini duyarsa... Laubalilikten veya samimiyetten ya
da k›sacas› densizlikten hofllanmayan, 35 yafl›ndaki
uzman veya 45 yafl›ndaki genel müdür, üstüne; “Ben
birbirimize ‘siz’ diye hitap etmemizi tercih ederim”
veya “Ya ikimiz de birbirimize ‘sen’ veya ikimiz de
birbirimize ‘siz’ diye hitap edelim” desin bakal›m;
yer yerinden oynamaz m›? Türkiye'de “üstler”in yüz-
de 90'› dünyalar›n› flafl›rmaz m›?

fiu sat›rlar› yaklafl›k 20 y›l önce yazm›flt›m:
Birisine, örne¤in Öcalan’a “Say›n” denmesiyle bü-

yük bir sorun yafland›. Her insana sayg› olunca bir
katile Bat›’daki “Mr. Müsyü veya Herr” anlam›nda
“bay ve bayan” tek kelimede oturdu dilimizde; “Sa-
y›n” demekte ne zarar var? Baz› insana “Bay” baz›s›-
na “Say›n” diyerek iki s›n›fl› bir toplum mu (tekrar)
yarataca¤›z?  “Say›n”  diyerek de  “birey”e olan say-
g› gösterilemez mi? Ayn› zamanda gereken mesafe
de korunamaz m›? Adam “pedofil” olur ama “iyi bir
yönetmen” olabilir,  “katil olur” ama “iyi bir ressam”
da. “As›lmas›na karar verilebilir” ama  ayr›ca “afla¤›-
lamak” da m› gerek?

Hukuk hepimize gerekse ve hukukun da yan›labil-
di¤ini kabul ediyorsak, ki hukuk tarihi bu yan›lg›lar
silsilesidir, insana olan minimal sayg›da anlaflabilme-
miz gerekir.
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Konu “Say›n Erdo¤an”, “Say›n Genelkurmay Bafl-
kan›” de¤ildir. Do¤al olarak “Say›n Bayan Gül” de
de¤ildir. Bu kiflileri sevmek veya sevmemekle ilgili
de de¤ildir.” Mesafe tutmakla ilgilidir.

Bayan! Baymiycem iflte!

Türk Dil Kurumu sözlü¤üne göre; “Say›n: Sayg›
belirtisi olarak konuflma ve yaz›flmalarda kifli adlar›-
n›n önüne getirilen unvan, Bay: bey yerine kullan›lan
bir ünvan, Bayan: han›m yerine kullan›lan bir ün-
van.”

“Say›n”, bence cinsiyet belirtmeden kullan›lan
“Bay” veya “Bayan”d›r. Baz›lar› “say›n”, baz›lar› sa-
dece “Bay” olacaksa “Say›n” olana “Bay” dedi¤imiz-
de apoletlerini sökmüfl olmaz m›y›z?   Hakimler, he-
kimler, komutanlar, müdürler, savc›lar  hep “Say›n”,
hastalar, memurlar, ö¤renciler, zanl›lar hep “Bay”
veya “Bayan” olacaksa -yarg›lanacaksa hele hele ve
yarg›lama sonuçlar›n›n sa¤l›¤› belliyken- bu durum,
toplumsal ahengi er veya geç yaralayacak bir unsur
olarak karfl›m›za ç›kmaz m›? Cinsiyet ayr›m› olma-
dan hitap ayr›ca lisan›m›zdaki bir ayr›cal›kt›r. “Sa-
y›n” kelimesinin Tatarcadan türetildi¤i söylenir.
Türkçe’de güzelce yerleflmifltir de, ama   kanunlara
ra¤men “bay/bayan” fazla da tutmam›flt›r zaten, zor-
lama ile kültür olmaz;  ‘nay›r nolamaz!’
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Hitap konusuna baflta de¤indim, bir detay› da bura-
da belirtmekte fayda görüyorum: 1934 y›l›nda ç›kar›-
lan 2590 say›l› kanun hâlâ yürürlükte, beraberce oku-
yal›m: 

Madde 1 – A¤a, Hac›, Haf›z, Hoca, Molla, Efendi,
Bey, Beyefendi, Pafla, Han›m, Han›mefendi ve Haz-
retleri gibi lâkap ve unvanlar kald›r›lm›flt›r. Erkek ve
kad›n vatandafllar, kanunun karfl›s›nda ve resmi bel-
gelerde yaln›z adlar›yla an›l›rlar.

Madde 2 – Sivil ve rütbe ve resmi niflanlar ve ma-
dalyalar kald›r›lm›flt›r ve bu niflan ve madalyalar›n
kullan›lmas› yasakt›r. Harp madalyalar› bundan müs-
tesnad›r. Türkler yabanc› Devlet niflanlar› da tafl›ya-
mazlar.

Madde 3 – Askeri rütbelerden ad›n bafl›na gelmek
üzere kara ve havada Müflürlere Mareflal, Birinci Fe-
rik, Ferik ve Livalara General, Denizde Birinci Ferik,
Ferik ve Livalara Amiral denilir. Generallerin ve
Amirallerin derecelerini gösteren unvanlarla Deniz
Müflürleri unvanlar›n›n ve di¤er askeri rütbelerin kar-
fl›l›klar› Ali Askeri fiûras› karar› ve ‹cra Vekilleri He-
yetinin tasdiki ile konulur.

Madde 4 – Bu kanun neflri tarihinden muteberdir.
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Hâlâ geçerli olmas›na m› yanay›m, “Bey veya Ha-
n›m lâkapt›r, hep büyük harfle yaz›l›r” diyene mi?
“Acaba parlamenterlerimiz yapt›klar› iflin karfl›l›¤›n-
da ortak hazinemizden ald›klar› maafllar› ve k›yak
emeklilikleri hak ediyorlar m›” diye de ciddi tered-
dütlerim yok de¤il. Yabanc› devlet niflan› tafl›yan
yurttafllar›m›z› yabanc› elçiliklerin davetlerinde s›kça
görüyoruz. Birbirlerine “Paflam” diye hitabeden ge-
neralleri de. Ayr›ca çocuklar›m›z “Büyüyünce pafla
olacak amcas›”  falan diye de yetifliyorlar.  

“A¤abey” yani “A¤a” ve “Bey”den oluflan, art›k
“Abi” olan lâkap hem çok kullan›fll›, hemi de bu ka-
dar yayg›n iken, “A¤a” ve “Bey” tabirlerini yasakla-
yarak  “kültürel devrim yapmak zor iflmifl” diye de
düflünmeden edemiyorum.
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13. Giyim Kuflam 

Klâsik görgü, “Saat 18’den itibaren kahverengi
tak›m, ceket falan giymeyiniz” der. Çok flükür gare
klâsik görgü, klâsik tarih gibi belirleyici de¤il ama
bilinmesinde yarar olan bir fley.  Bir ziyarete gider-
ken sayg›n›z› giysinizle de gösterebilirsiniz; temiz ol-
mas› en as›l flart ama dikkat edin, zenginli¤inizi giy-
sinizle göstermek kolayca “görgüsüzlük” olarak alg›-
lanabilir. E¤er hayvan haklar› bu denli yay›l›rken he-
le kürk giymek, art›k bu devirde görgü ifadesi olarak
en az›ndan okumufl yazm›fl insanlarda alg›lanm›yor.
K›l›n› k›ç›n› gösteren giysi de fazla reklâma kaçar,
kendinizi fazla övmek gibi bir durum, b›rak›n biraz
baflkalar› övsünler. Bazen de çok bekleyece¤iniz için
art›k ifladamlar› bile kendi reklâmlar›na, paray› verin-
ce düdü¤ü de çalmak isteyerek kendileri arz› endam
ediyorlar. K›sa vadeli baflar›lar da böylece elde edile-
bilir ama, “Yunus Emre türü gönüllerde taht kurmak
gibi çabalar da, sadece yorgun bir gülümseme elde
edebilir” derim. 

Görgülü insan gitti¤i ortama uyum sa¤layacak bir
giysi seçer. Yani akflam yeme¤inde bikini, e¤er pas-
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tan›n içinden ç›kan k›z rolünde de¤ilseniz, uygun de-
¤ildir. 

Saç bafl da¤›n›k,  gençlerde ve baz› sanatç›larda gö-
rülen “Ben  anlafl›lmayan bir dahiyim”  pozlar› da he-
le yafllan›nca daha da kabak tad› verebiliyor. Hele o
dâhilerden baz›lar›n›n gidip New York’ta yirmi dolar
verince isimlerini basan Greenwich gazetelerinde
mülakat bast›r›p ülkeye servis etmeleri gibi hikâyele-
ri bilinince.  Genelde zarafet azdad›r, alçak gönüllü-
lüktedir ve lâf ishalinde veya gösterilerde, afl›r› giysi-
de, ba¤r›fl ça¤r›flta de¤ildir. Giysinle en fakiri de
utand›rma, kendini fazla önemseyen bir giyinifl tarz›-
na gitme, sorunlar›m›z› içerik ile çözece¤imizi -pa-
ketleme ile de¤il!- anlad›¤›n mesaj›n› ver. Ama han-
gimiz güzel paketinden dolay› bir fley almad›k, bir fle-
ye kanmad›k?  

Giysi ve zarafet önemli, kendine verdi¤in önemi de
yans›t›r. Sen önemlisin! Tamam, dünyan›n en önem-
li insan› olmasan da önemlisin, bu sat›rlar› okudu¤u-
na göre en az›ndan. Biraz kendine, üstüne bafl›na,
dikkat et.  Moda ile çok fley de¤ifliyor zaten. 
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14. Görgüsüz ‹nsanlarla Bafl etme, 
Sosyal Bask› ve Tav›r

Önemli ifller uzun vadede çözülür. An›nda çözü-
len bile, hep uzun vadeli bir birikimin sonucu olarak
an›nda çözülür.  Ço¤u insan da özel ve geneli birbiri-
ne kar›flt›r›r ve soyut ile somutu. Ben epeyce tütün tü-
ketmeme ra¤men hep içmeyenlerin hakk›ndan yana
oldum. Eskiden bir maçta yüzünüze üfleyerek sigara
içen bir cucumisi -Latince “h›yar” demek; bilimsel
konuflunca meram›n› anlatmak bazen daha kolay ola-
biliyor- s›k›ysa uyarsayd›n›z, an›nda dayak yiyebilir-
diniz. Baz› fleyleri, do¤ru oldu¤unu bilmenize ra¤-
men, uzun vadede çözmek gerek. Gene de direkt
uyarmak tehlikeli olabilir. Ama düzgün ço¤unluklar
yaratarak, kanunla “sigara içmek” konusunda  ülke-
mizde  epeyce yol al›nd› de¤il mi sevgili ulusalc› kar-
defllerim? Bunun tabii bir partinin di¤er politikalar›
ile bir ilgisi olmayabilir. Ama “Kral›n hakk›n› krala
vermek” de hep bir vatandafll›k görevidir. 

‹nsanlar kendilerini, olduklar›ndan yüzde 20 ora-
n›nda daha yak›fl›kl› ve güzel bulurlar.
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Justin Kruger ve David Dunning'in tarihe geçmele-
rine ve Nobel ödülü almalar›na neden olan bulgular›,
yani "Dunning-Kruger sapmas›" ad›yla literatüre ge-
çen olay, kültürümüzde sa¤ duyumuzla   yüzy›llard›r
"cahil  cesareti" denenle ayn› fley.

Metin çözme, araç kullanma, tenis oynama gibi çe-
flitli alanlarda yap›lan araflt›rmalar›n sonucunda flu
bulgulara ulafl›lm›flt›r: “Yetersiz  insanlar, niteliksiz
olduklar›n› fark edemez, niteliklerini abartma e¤ili-
mindedir ve gerçekten de¤erli olanlar›n niteliklerini
görüp anlamazlar veya kabullenemezler. E¤er nite-
likleri, belli bir e¤itimle art›r›l›rsa, niteliksizlikleri-
nin fark›na varmaya bafllarlar.”

‹ki uzman Cornell Üniversitesi’nde bir test yapt›-
lar, çeflitli sorular sordular ve ö¤rencilere  “testin so-
nucunu tahmin etmelerini” istediler.

Bu tür testler Stanford’ ta da tekrarland›, ‹sveç’te de.
Özellikle, ‘Nas›l bir floförsünüz?’ sorusuna cevapta, ço-
¤u insan›n “kendisini en iyi üst yüzde 20’lik gruba da-
hil etmesi” dikkat çekiciydi. Bunlara bak›nca sanki
“Çok zeki bir tür de¤ilmifliz” düflüncem daha netlefli-
yor.

En baflar›s›zlar›n, yani sadece yüzde 10 ve daha az
do¤ru yan›t verenlerin, “testin yüzde 60’›na do¤ru ce-
vap verdiklerine inand›klar›” ortaya ç›kt›. 
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En iyilerin, yani en az yüzde 90 do¤ru sonuç alanla-
r›n en alçakgönüllü denekler oldu¤u, “sorular›n yüz-
de 70’ine do¤ru yan›t verdiklerini düflündükleri” gö-
rüldü.

Dunning ve Kruger bu çal›flmalar›yla 2000 y›l›nda
Nobel Ödülü’nü kazand›lar.

‹ki psikolog bu olaya “süperiorite ilüzyonu” diyor-
lar. ‹ngiliz araflt›rmac›larca, “Downing efekti” de  de-
nilen bu haddini bilmeme olay›nda, erkekler genelde
kendilerini olduklar›ndan daha zeki, kad›nlar kendi-
lerini daha alçak gönüllü yani daha az zeki olarak al-
g›l›yorlar. Bir insana haddini bildirmemeye gayret et-
mek de yap›c› bir yaklafl›md›r. Tersi çarp›flmaya, k›-
r›lmaya, neden olabilir. Zamana b›rak›ld›¤› anda her
fley yerine oturacakt›r.

Çal›flan, kendi kapasitesini de¤erlendirmekten ve
eksikli¤ini teflhis etmekten acizdir. Ama bu “yetersiz-
lik + haddini bilmeme” mesleki aç›dan, bir eksiyken,
art›ya dönüflmesi de ürkütücü. 

‹flinde çok iyi oldu¤una yürekten inanan “yetersiz”,
kendini ve yapt›klar›n› övmekten, her iflte öne ç›k-
maktan ve haddi olmayan görevlere talip olmaktan
rahats›zl›k duymaz. Aksine bunu bir hak olarak gö-
rür. 
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Bu arada, gerçekten bilgili ve yetenekli insanlar
ise çal›flma hayat›nda “fazla alçak gönüllü” davrana-
rak  öne ç›kmayacaklar, yüksek görevlere talip olma-
yacaklar, k›ymetlerinin bilinmesini bekleyecekler ve
muhtemelen üstleri taraf›ndan uyuflukluk ile suçlana-
caklard›r. Üstlerinin de  genelde  ayn› tornada yontul-
mufl  insanlar  olmas› muhtemel.

“Kifayetsiz muhteris” de denir bu insanlara ve
h›rslar› ak›llar›ndan fazla ise her türlü yan yola sap-
may› da haklar› olarak görebilirler.

Görgülü ve nazik olanlar da,  görgüsüzler kadar
cesur olmal›d›rlar.

Cehalet, gerçek bilginin aksine, bireyin kendine
olan güvenini art›r›r.  Çaresizlik de. Onun için bazen
çok okumufl ve bilmifller, do¤ru zaman› ›skalarken,
daha az bilgililer do¤ru çözümü ve zaman›n ruhunu
yakalayabilir. Bilimsel do¤rular› sadece kendi ç›kar›-
m›za göre yorumlamamal›y›z,  ama bu keyifli bilgile-
ri bilmekte fayda var ve bu bilgilerin düflüncelerimi-
ze ›fl›k tutmas›na izin vermekte.

“Birfleyi bildi¤in zaman, onu bildi¤ini göstermeye
çal›fl, bir fleyi bilmiyorsan, onu bilmedi¤ini kabul et;
iflte bu bilgidir” der, Konfiçyüs!..

Di¤erleri hep kötü ve görgüsüz,  sen hep iyi ve gör-
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gülü; bu mümkün de¤il, ancak zaman ay›r›rsan di¤e-
rinin  içindeki iyi taraf› görebilirsin.  Birine k›z›p si-
nirleniyorsan, aman, fliddetten uzak dur; “O kifliyi ta-
n›mak ve anlamak için yeterince zaman›n olmad›”
demektir. Yarg›lama, anlamaya çal›fl.

Görgülü  kifli gençleri yönlendirmek ile yükümlü-
dür. Yönlendirmek, “fl›martmak veya ceza vermek”
de¤ildir. “Sus! Senin akl›n ermez” demek de de¤ildir.

Park lâmbalar›n› k›ran çocuklar ve sessiz kalan va-
tandafllar. Veya yolda arabalar› çizen gençler ve gene
tedirgin sessiz kalan yurttafllar. Yere tüküren veya
çöp atanlar ve gene sessiz gözlemleyen vatandafllar.

Di¤erlerinin hakk›na sayg› göstermeyi ö¤renmek
zorunda olan yurttafllar›z. Yani k›saca “Güç bende”
havas›na kap›lan bir polis memuru,  yan›lm›yorsam
2009 y›l›nda ‹stanbul’da oldu¤u gibi kendi dar dünya
ve kafas›na göre “Mini etek giymek yasak” diye,  mi-
ni etek giyen bir k›za tekme atma hürriyetine sahip
de¤ildir.

Ama sokak lâmbas›n› k›ran yeniyetme h›yara bu-
nun  toplumun hakk›na zarar verme oldu¤unu anlata-
cak kadar da yürekli ve bilgili olmak zorunda her
yurttafl.
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Bilgiden yana sand›¤›m›z kadar büyük bir eksik
yok bizim toplumumuzda, olan eksik de düzgün bir
yönetim ile bugünün TV ve bilgisayar gibi imkânla-
r›yla  k›sa zamanda giderilebilir.

Zaten Anadolu‘daki istilalar tarihinde inan›lmaz
flefkatli ve iyimser, sayg›l› bir toplum olmay› özüm-
semifliz. 

Ama yürek konusunda anlaml› eksikli¤imiz var,
buradan bir s›r iffla edeyim. Kafas› kar›fl›nca veya gü-
ven hissi içinde olunca, inan›lmaz cesur insanlar›z
biz, ama vatandafl olarak da yüzy›llar›n verdi¤i tecrü-
beyle olabildi¤ince ürkek bir toplumuz.

Ben de tam bunu anlatmak istiyorum; “‹ngiltere'de
son istila 1066'da olmufl,  bizde ise o zamandan beri
kaç istila oldu ve Cumhuriyet'ten beri kaç darbe ol-
du” derken.

Oturup bu lâmbalar› k›ran çocuklara sükunetle, sa-
b›rla, sevgi ile tekrar tekrar anlatmak gerek o lâmba-
y› k›rarak sadece kendi  bindi¤i dal› kesti¤ini. O da
zaten bir nevi yard›m ça¤r›s› olarak veya toplumdaki
haddini s›namak için k›r›yor, o lâmbalar›.

Ama e¤er çocuk hep “sen” ise büyük hep “siz” ise,
sonra ifl hayat›nda müdür hep “siz”, memur hep “sen”
ise.  Subay “siz” ve asker “sen” ise, hasta “sen” ve
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doktor hep “siz” ise, bu çocuk nas›l sorumluluk alma-
y› ö¤renecek? Nas›l özgüveni geliflecek? 

Hele hele sonra Bakan bey “siz” ve vatandafl “Ana-
n› al da git” ise? Yavafl yavafl bu birikimleri yaflad›k-
lar› do¤a ve kültürel yo¤unlaflmay› tamamlam›fl top-
lumlardan almak zorunday›z ve buna ihtiyac›m›z ol-
du¤unu da kabul etmeyi. Almanya'da 16 yafl›ndan
büyük ç›ra¤a bile “sen” demek yasakt›r. Kanun ile! 

Okullarda Lise’ye geçen ö¤renciye ö¤retmen “siz”
demek zorundad›r. ‹ki tarafl› “sen” demek iki taraf›n
da r›zas› ile olur ötesi ise laubaliliktir, densizliktir ve-
ya haddini bilmezliktir. Tabii ki çocuk bence 21 ya-
fl›na kadar çocukluk yapar ve bence 30 yafl›na kadar
tam olgunlu¤a ermemifltir insan yavrusu olarak ama
14-16 yafllar›nda sorumluluk almaya al›flt›rmazsak,
nas›l almay› ö¤renecek ilerde?  “Sus! Senin akl›n er-
mez” diyerek mi? 

Harvardl› art›k sekseninde olan ve  bir matematik
profesörü olan dostum Herman Chernoff  bana dert
yanm›flt›: “Gençken biz hocalar›m›za sir (sör=efen-
dim) derdik, onlar da bize ilk isimlerimizle hitabeder-
lerdi, flimdi genç bir ö¤renci bile ikinci konuflmam›z-
da bana ‘Sana Herman diye hitap edebilir miyim?’
diye soruyor ve cevab›n› beklemeden de ilk ismimle
hitap etmeye bafll›yor” diyerek.  
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Harvardl› genç ö¤rencinin bilmedi¤i veya takmad›-
¤› kural, bu teklifin kesinlikle daha yafll›dan gelmesi
gere¤i. Bu kural› bilip de uygulay›nca çok fley kaza-
n›rs›n›z. Yoksa olmad›k yerde arkan›zda bir pürüz b›-
rak›r ve göremedi¤iniz bir duvara kafan›z› çarpars›-
n›z. Çin’de, Hindistan’da ilk isimle hitap edilmez,
e¤er çok samimi de¤ilseniz. Amerikal›lar hemen ilk
isimle hitap ederler teklifsizce, ama görgülü Anglo-
saksonlarda da bu teklif hep  önce sosyal aç›dan da-
ha yafll› olandan gelir. Baflka davran›fl  laubalilik ve
görgüsüzlük  olarak alg›lan›r. 

Yafll› teklif edince gencin kabul etmeme hakk› da
tabii ki var. Bir uzlaflma olmazsa insanlar mesafeli
hitap tarz›nda kalabilir. Bu olmayan uzlaflma, gencin
veya han›m›n veya yafll›n›n mesafeyi tutma gereksi-
niminden kaynaklan›r veya samimi sayg›s›ndan.
Ama zorla da güzellik olmaz, samimiyet de!

‹nsan hakikaten bir fleyler ö¤rendi¤i insana arada
“Benim hocamd›r” diye iltifat edebilir otomatiklefl-
meden. Bu hitap, otomatikleflince içtenlik kalmayabi-
lir ve insanlar ayni düzeyde fikirleflemez olurlar.  Ö¤-
retmeniniz veya hocan›z maafl alm›yor muydu bu ifli
yaparken? Ee, ne o öyle y›llar y›l› kekeleyemeden
konuflamamak  karfl›n›zda; o insan›n hiç saçmalama
hakk› yok mu? “Sayg› ve hoflgörü göstermeyin” de-
mek de¤il ama, aman putlaflt›rmay›n. Bu küresel ›s›n-
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madan da, onun küçük bir tezahürü olan baz›lar›n›n
kendilerince sorumluluk alarak te¤et geçti¤ini söyle-
di¤i küresel ekonomik krizden de, sonunda bizler an-
cak daha az kibir ve daha çok ahlâk ile fikirleflerek ç›-
kaca¤›z, baflka yolumuz da yok zaten. (Tart›flma fiili-
ni sevmiyorum, hep yar›flma veya kavga etmek  gibi
geliyor kula¤›ma; bu sinerji yakalamas› konusunda
sanki Türkmenistan’da ö¤rendi¤im “fikirleflme” fiili
daha cazip geliyor).

Bireye hak ve sorumluluk vermek gerek. Kanunla-
r› ifller hale getirmek ve bilmin gereklerine göre daha
adil olarak sürekli düzenlemek!

Arabalar›n› patinaj çekerek kullanan h›yaran da fi-
yaka budalal›klar›ndan, hem gürültü kirlili¤i ile, faz-
la benzin yakarak, hem de trafik terörü estirerek or-
tak hakka sayg›s›zl›k etmektedirler, lâmbay› taflla k›-
ran yeniyetme de! Kendi ç›kar›m›z için  yaza söyleye
bu konular›  ifllemek zorunday›z. 

Konfiçyüs’ten bir söz daha: “Kitleler cezalarla dü-
zene sokulurlarsa, yozlaflm›fl; karizma ve nezaketle
yönetilirlerse, bilinçli ve dürüst olurlar!..”  
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15.  Lisanda Görgü, 
Dilbilgisi ve Sosyal Sinyaller

Bir kelimenin anlam›n› bilmediniz mi? Yanl›fl te-
laffuz mu ettiniz?  Pat diye size cahil yaftas› yap›fla-
bilir.  Bir s›n›fa, bir fikre ait olmad›¤›n›z›n resmi ola-
rak alg›lan›r. Dürüst olal›m hangi birimiz, bizim al›fl-
t›¤›m›z flekilde “bir tek kelimeyi kullanmad›” diye
baflkas›n› -en az›ndan içimizden- afla¤›lamad›k ve tü-
rümüze özgü bir flekilde tepeden bakmad›k?  Geliflen
dünyada art›k az›nl›klar›n da, göçmenlerin de sizin,
benim zeka ve duygu kapasitemizde insanlar oldu¤u-
nu yavafl yavafl anlamaya bafll›yoruz. Dillerin evrimi-
ni anlamak, bu hatay› yapmamak için son derece
önemli; ayr›ca e¤lenceli bir olay; bunu kavray›p
özümsemek.

Dil de¤iflen bir iletiflim arac›d›r.  Görgü, “sinyallefl-
me” ise, dil de önemli bir parças›. Diline özen gös-
termek önemlidir ama çok da abartmamak ve kimse-
yi hatalar›ndan dolay› afla¤›lamamak da önemlidir.
‹letiflimde  sayg› esas. Yani e¤itimi, dilbilgisi seninle
ayni düzeyde olmayan›, acayip yabanc› kelimeler
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kullanarak afla¤›lama! Bir fley anlatmak istiyorsan
dosdo¤ru anlat. Dilin ne oldu¤unu anlamak, dil konu-
sunda nezaket ve anlay›fl göstermek için önemlidir.
Görgü kurallar› gibi dil de “Ö¤ren ö¤ren bitmez” bir
olay ama son derece de zevkli ve keyifli. En yak›n
kuzenlerimiz Neandertallilerin neslini  bundan yakla-
fl›k 25 bin y›l önce muhtemelen  biz tüketmifliz.  An-
tropologlar bizi türümüzün yani karaderili, sar› derili
veya beyaz derili olal›m “homo sapiens” denen türü-
müzün bu kuzenlere olan üstünlü¤ünü, g›rtla¤›m›z›n
daha geliflmifl olmas›na yani daha ayr›nt›l› ses ç›kar-
t›p detayl› anlaflabilmemize ba¤l›yorlar. Daha iyi ile-
tiflim yetene¤i o zaman da, bugün de inan›lmaz bir
üstünlük demek. Nas›l daha yüksekte, mesela And
Da¤lar›’nda nesillerce yaflayanlar›n gö¤üs kafesleri
-oksijen ihtiyac› daha çok oldu¤u için- daha büyük
oluyorsa, veya çölde veya ekvatora yak›n yaflayan›n
derisi daha çok karar›yorsa, dil de liderler ve ihtiyaç-
larca belirlenecektir. Primatolog yani maymun bilim-
ci Frans de Waal, bir lider maymunun aya¤›na diken
bat›p da bir aya¤›n› bir süre hafif topallayarak arka-
s›ndan çekti¤ini  gözlemlemifl; bunun üzerine birçok
genç maymunun onu taklit etti¤ini ve hatta lider may-
munun aya¤› düzeldikten sonra gençlerin haval› bir
flekilde hâlâ topallayarak yürüdüklerini paylafl›r “‹çi-
mizdeki Maymun” isimli kitab›nda.
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Düflleyin: Tarih öncesinde bir kabile, büyümüfl ve
bölünmüfl. Bir bölüm da¤da yaflamaya bafllam›fl ve
bir bölüm ovada kalm›fl. Temas azalm›fl, ayr› diller
oluflmufl, ayr› kültürler ve inanç sistemleri. Bu gelifli-
mi 10 veya 20 y›l olarak de¤il de birkaç 1000 y›l ola-
rak düflünün, buz ça¤›n› düflleyin! 

Bu ayn› kabilenin insanlar› ne kadar farkl› olacak-
lar de¤il mi? Dilleri farkl›, al›flkanl›klar› farkl›, dinle-
ri farkl›. Birbirlerine karfl› do¤al olarak sapmal› -ön-
yarg›l›. Di¤erlerini kendilerine benzetince daha kolay
kontrol edebilece¤ine, daha güvende olaca¤›na inan›r
insanlar. Farkl› olanlardan da do¤al olarak çekinir.
Kendine benzemesi için bask› kurar, kavga da eder,
hile de yapar, daha güçlü oldu¤unu sanan veya olan,
ç›kar› oldu¤una inanan insanlar. 

Çocuklar anne ve babalar›na bakarak dünyay› ö¤re-
niyorlar, taklit veya mimesis. Birkaç bin y›l geçince
de mimikri veya gerçekten organik yani genetik fark-
lar ortaya ç›kmaya bafll›yor. 

‹nsan, çocuklu¤unda gördü¤ü düzene, s›raya oturt-
mak ister dünyay›. Tabiat›m›zdaki dürtümüz ile ga-
galama s›ras› benzeri bir hareket tarz›yla. O nedenle
de dogmalar inatla ayakta kalabiliyorlar, yüzy›llarca.
Karadeniz a¤z› ve Ege a¤z› aras›ndaki fark da böyle
oluflmufl: ‹ngilizce’nin dünyada Avustralya veya
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Amerika'da ve ‹ngiltere'de farkl› olmas› veya Azer-
baycan'daki ve Türkiye'deki Türkçe'nin farkl›l›klar›n
oluflumu aynen böyle. Bu geçifllerde somut kan›t m›
ar›yorsunuz? Hangi biri sizi tatmin edecek, e¤er me-
lodiyi göremiyorsan›z? 

(Alamanc› Türkçesi ve Türkiye’de kalan›n Türkçe-
si aras›ndaki fark›n 10 senede nas›l olufltu¤una kendi-
niz bizzat flahit olmad›n›z m›? )

Her insan, 10 sene, 20 sene içinde dilin nas›l gelifl-
ti¤ini eski gazetelere bakarak saptayabilir. Türkiye
Türkçe’si ve Türkistan’da konuflulan›n aras›ndaki
farklar› böyle bak›nca kavramak kolay. Hatta ayni fle-
hirde yaflayan genç ve yafll›lar›n dillerindeki fark› da
gözlemlemek çok basit. 

Gençlik ile bugün 50-60 yafl›nda olanlar›n lisanlar›
ne kadar farkl›; bu sadece do¤al de¤il taraflar aras›n-
da istenen bir fark, ayn› zamanda nesillerin kendi
kodlar› do¤al olarak olufluyor.

Tabu kelimesi -“kutsal yasak” anlam›nda- 1777'de
Polinezya’daki Tonga Adas›’ndan James Cook taraf›n-
dan al›n›p dünya lisanlar›na kazand›r›lm›fl. Orada bu
kelimeyle karfl›laflan kaptan, kelimeyi kullanmaya bafl-
lay›nca tüm dünya dilleri birkaç yüzy›lda devrald›lar. 
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Maymun örne¤ini an›msad›n›z m›? Ben ‹ngilte-
re’de “the” kelimesinin bir zamanlar peltek bir lider
zaman›nda yerleflti¤ine flahsen sahiden inan›yorum,
flaka bir yana.

Bilimsel dil ise hem bilmeyeni d›fllamak, hem de bir
anlamda tabulara ra¤men her fleyi kaba olmadan ko-
nuflabilme gereksiniminden do¤ar.  Bilim de bu ge-
reksinimleri anlay›nca inan›lmaz zevkli bir u¤rafla dö-
nüflür.  Dilbilimden bir örnek: Ayni kökenden olan
Türkmenistan Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde  Si-
lahl› Kuvvetlere  Türkmenistan’da  “Yarakl› Kuvvet-
ler” denir.  Yarak, “k›l›ç veya silah” anlam›nda.  Ka-
d›nlar›n da silahl› kuvvetlerde hizmeti, “Kad›nlar› da
yarak alt›na almak gerekir” gibi oluveriyor. Ayn› lisan
ve baflka temaslar  apayr› tabular.  Tek kelime ile kim-
senin kimseyi yarg›lamamas› gere¤inin alt›n› çizmek
için bu örne¤i verdim. Tabii internet ça¤› öncesinde
bu tür bilgi kolayca yay›lam›yor, do¤al sansüre u¤ru-
yordu. Mizah da ne denli büyük bir güç de¤il mi?

‹fli yapan kelimeyi yarat›r ve kimin kimden ald›¤›
çok da önemli de¤il, tüm kelimeler insanl›¤›n ortak
hazinesi. Fazla afla¤›l›k duygusu ile illa her fleyi
Türkçelefltirmeye çal›flarak kimsenin anlamayaca¤›
yeni kelimeleri masa bafl›nda üretmek yerine, yeni bi-
limlerdeki yeni kelimeleri k›smen oldu¤u gibi almak
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sorun de¤il, çözüm getirir; radyo ve televizyonda ol-
du¤u gibi. Yoksa Selçuk Erez’in Milli Fizik / Milli
Kimya kitab›nda yazd›¤› tür komik  bir duruma düfl-
memiz iflten de¤il. Almanlar bu konuda bizden daha
inatç›lar, “uzak görür” diyorlar (Fernseher) televiz-
yon yerine, “s›cak tutma çaydanl›¤›” (Warmhaltekan-
ne) termos yerine. Eh s›n›f  birincisi olma inanc› da
bir iteleyici faktör tabii. “Darwinizm” denileni,  bu-
gün çok flükür art›k Darwin zaman›nda çok daha faz-
la netleflen  “Evrimbilim” denileni ve o zaman›n da-
ha az anlafl›lan bilim de¤erini anlad›¤›n kadar›yla
“Ben bilirimci”  bir tav›rla uygulamaya kalk›nca, in-
san›n (ve insanl›¤›n)  bafl›na ifller geliyor tabii.  

Babil’deki dil karmaflas›  gibi eski hikâyelerde ve-
ya mitolojilerde do¤ruyu aramaya gerek yok. Evrim
bize sadece hayvanlar›n de¤il lisanlar›n da insanlar
aras›nda nas›l geliflti¤ini yeterince aç›k bir flekilde
gösteriyor, e¤er tabii biraz okuyup tarih öncesindeki
buzul ça¤lar›nda hemcinslerimizin nas›l geliflti¤ini ve
ayr›ld›klar›n› idrak edebilecek kadar dingin bir flekil-
de bakmay› baflarabilirsek… 

Plân yapma, etkin ve huzurlu bir flekilde yani
(pro)aktif olarak gününüzü, ay›n›z›, yaflam›n›z›  plân-
lama çok anlaml› bir ferahl›k getirir yaflam›n ak›fl›na.
Paran›z› plânlayabilme gibi. Ö¤renip yapamasan›z
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da, yaflam sizi ordan oraya iteler. Niyet etmek kültü-
rümüzde zaten var. Yaln›z, yapamayaca¤›n›zda da
saf tutmak.

Az tabulu,  bol görgülü bir gelecek için çabalaya-
l›m. Malum bir “küçük cihad” vard›r, baflkalar›n› ik-
na etme u¤rafl›; bir de “büyük” olan›, o da kendimiz-
le u¤raflmak ve bu da özür dileyebilmeyi de gerekti-
rir.
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16. Özür, Teflekkür ve Uzlaflma

Görgülü insan hata yapmayan de¤il, özür dileme-
sini bilendir. Ne kadar çok teflekkür edersen o kadar
çok cennette yaflars›n. Karfl›ndakini anlad›¤›n› göste-
rirsin, onu özendirirsin, desteklersin, “Marifet iltifa-
ta tabidir” derler. Özür dilemek ise soyutu ve karfl›-
n›zdakini alg›layabilme yetene¤inizi gösterir.

Genelde sand›¤›m›z kadar zeki olmayan, tembel
yarat›klar›z. Özür dilemek ise çal›flmay› içerir. Zor bir
ifltir. Ama görgünün yaflta de¤il baflta oldu¤unu göste-
rir. Randy Pausch, her okuyucunun biraz vakit ay›r›p
internetten son dersini izlemesini diledi¤im genç yafl-
ta pankreas kanserinden ölen bir adam;  özür dileme-
yi  üç aflamada paylafl›r: “Özür dilemek, kendi hatan
oldu¤unu söylemek  ve düzeltmek için ne yapabili-
rim” diye sormak. Yani karfl› taraf› anlamak gerek.
Özür dileyecek kadar vakit ay›rmak gerek. Paylaflmak
gerek ve sonra da çal›flmak gerek, zarar› telafi etmek
için. Do¤al olarak kaç›fl yolu varsa yan çizmeyi tercih
ederiz, ama esas sinerji ve zenginlik kaçmay›p zor
olan› yapmakta. Gelin size bir s›r vereyim; “içtenlik”
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kadar sihirli bir kelime daha var: “üflenmemek!”

Çat›flma do¤an›n bir parças›. Uzlaflmak için de ön-
ce uzlaflmaya gereksinim duyacak kadar yo¤rulmufl
olmak gerek. Sonra uzlaflman›n nas›l olaca¤›n› da bil-
mek (ö¤renmek) gerekir. Uzlaflma için “olmadan ol-
maz” ise önce haddini bilmektir.

Kifliler aras› fliddete varan çat›flmalarda olsun, kül-
türler aras› veya milletler aras› ç›kar olarak alg›lanan
çat›flmalar olsun genelde vehimden kaynaklan›r. Ob-
jektif bir ç›kar için olan çat›flmada bile efendice, ak›l
/mant›k/izan ve insaf çerçevesinde uzlaflmak daha
kârl›d›r. 

Bu “ak›l, mant›k, izan ve insaf” ifadesi,  ‹ngiliz-
ce’deki “fair” kelimesinde evrensel lisana girmifltir.
“Fair”  bir flekilde kaybetmek, “fair olmayan”  bir fle-
kilde kazanmaktan uzun vadede daha kazançl›d›r.
Basitçe; kazan›rken arkada kin ve nefret tohumlar›
b›rakmak ak›ll›ca de¤ildir. Ama gene hep yap›l›yor,
istemeden de olsa bazen yap›ld› zannediliyor ve kin
güdülüyor vs. Malzeme bu.

Uzlaflma do¤ufltan var olan bir beceri de¤ildir. Pes
etmek de de¤ildir. E¤itim sonunda do¤ufltan var olan
becerilerin al›flkanl›k haline gelmesi ile oluflan bir
al›flkanl›k, bir sanatt›r. Uzlaflma ilâhi adalettir.
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Uzlaflmaya yatk›n olabilmek için önce uzlaflman›n
her zaman uzun vadede  fliddetten daha kârl› oldu¤u-
nu anlamak gerek. Uzlaflamayaca¤›m›zda  uzlaflmak
da s›kça gereken bir durumdur (agree to disagree). Ta-
raflar uzlafl›lmayan olay›  daha iyi özümsemek veya
daha derinlemesine fikirleflmek için süre kazan›rlar. 

Uzlaflma için kaba güce harcad›¤›m›za yak›n bir
enerji, vakit ve para harcamak gerekti¤ini anlamak
gerekir.

Sadece güdülerimize b›rak›rsak uzlaflma kendili-
¤inden oluflmaz. Bunun için; karfl› taraf› dinleyip an-
lamaya çal›flmak gerekir.

Uzlaflmak, Çözüm üçgenini özümsemektir, yani; 

1. Gerçeklerden yola ç›kmak (Vehimden veya ki-
birden de¤il, flu anki gerçe¤i tan›mak, anlamak ve bu
noktadan yola ç›kmak),  

2. Sorumluluk almak, 
3. Denge (Yani karfl› taraf› anlamak veya karfl› ta-

raf›n anlamas› için gereken süreye sayg›l› olmak,
bambaflka aç›lardan yaklaflmak) gerekir. Zaman bu
sürecin ruhudur.

Avurt damarlar› fliflmifl birbirine söven politikac›-
lar; Halk bunu istiyor mu?.. Sanm›yorum. 
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Uzlaflma bir al›flkanl›kt›r, bilinç düzeyinde olma-
s›nda sonsuz fayda vard›r.

Uzlaflma al›flkanl›¤›n› edinmek kibirden  veya ve-
himden, hüsnü kuruntudan ar›nmaya çal›flmay› içerir.

Bu da uzlafl›lacak olay›n boyutuna göre, uzman ki-
flilerden “arabuluculardan” yard›m almay› da isteye-
cek kadar alçakgönüllülük içerir.

Arabulucu bir hâkim de¤ildir, sonunda ba¤lay›c›
bir karar veren de olmamal›d›r. Sadece taraflar›n ola-
y› çeflitli boyutlar› ile anlamalar›n› kolaylaflt›ran  bir
yard›mc›d›r. Uzlaflmay› ancak çat›flan taraflar sa¤la-
yabilir. Uzlaflman›n en kârl› yol oldu¤unu anlayarak.

Uzlaflma, Uzlaflmamadan daha kârl›d›r! 

Uzlaflma sonunda hep bir transzendenz (aflma) ya-
ni karfl› taraf› anlayabilme olay›d›r. Aflmaktan kas›t,
ayni zamanda egoyu aflmay› da içerir. Somut bir ör-
nek verecek olursam, Fettullah Gülen 200 kadar okul
kurmufltur ve hiçbiri de kendi ad›n› tafl›maz. Bu ger-
çek bile isimlerini bir tarafa çakmak üzere yetiflenle-
ri ve kendi isimlerini hay›r kurumlar›na veren ifla-
damlar›n› vs.  tedirgin etmeye yetmektedir.   Uzlaflma
abstrakt, yani soyut  düflünebilme yetene¤ini gerekti-
rir ki bu al›flkanl›k da edinebilinir ve e¤itim ile pay-
lafl›labilinir bir olgudur.
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Arabuluculuk  maymunlarda da görülür. Türlü kül-
türlerde muhtemelen tarih öncesinden kalan uzlaflma
yaklafl›mlar› vard›r. Alevilikte arabuluculuk bir gele-
nek haline gelmifltir.

Uzlaflmaya ihtiyaç, sürü halinde kalmam›za olan
ihtiyaca eflde¤erdir. Bu gezegendeki sorunlar› da te-
kil olarak çözemeyece¤imizi anlamaktan geçer.

fiiddette ise, daha fazla zarar görece¤imizi de anla-
maktan geçer.

Gandhi flöyle der:  
Sözlerimiz düflüncelerimize dönüflür.
Düflüncelerimiz duygular›m›za dönüflür.
Duygular›m›z davran›fllar›m›za dönüflür.
Davran›fllar›m›z al›flkanl›klar›m›za dönüflür.
Al›flkanl›klar›m›z ise de¤erlerimize, kutsal addetti-

¤imiz fleylere ve karakterimize dönüflür ve karakteri-
miz kaderimize dönüflür. 

Yani  nazikçe demek istiyor ki: “Cep telefonunda
ba¤›rma al›flkanl›¤›n›zdan lütfen kurtulun!.. 

Sözlerimize  ve de ses tonumuza dikkat etmek zo-
runday›z. Al›flkanl›klar›m›z› ise durufl veya daha zi-
yade yaklafl›m›m›z› (Einstellungseffect) ile belirleye-
biliriz; Mesafe tut! Ve düflün!..
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Örnek olmadan, e¤itim olmadan bunu do¤al güdü-
lerimizle halletmeye çal›fl›rsak bu gezegende çok sa-
y›da gereksiz ölüm ve ac›ya sebebiyet veririz.

Çat›flma yaflam›n vazgeçilmez bir belirtisidir. Uz-
laflma kültürü, kifliler aras› çat›flmalarda olsun, ulus-
lar aras› çat›flmalarda olsun, edinilen bir beceridir.
Uzlaflmadan daha kârl› bir çözüm olmad›¤›n› anla-
mak ise süreci k›salt›r. Çözüm hep karfl› taraf› dinle-
mekten  geçer. Toplumun (yani uzlaflamayan kiflile-
rin)  bilinç seviyesi (ortak ak›l)  ve do¤runun etraf›n-
da saf tutabilmesi, çözümde ve süreçte  belirleyicidir.
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16. Sonsöz

Görgü gibi uçsuz bucaks›z bir konuyu modernize
ederek ve güncel bir flekilde k›sa k›sa 15 bafll›kta to-
parlamaya çal›flt›m, okurken e¤lenmenizi de amaçla-
d›m. Do¤al olarak kendi deneyimimle s›n›rl› ama ile-
riye yönelik yani bundan y›llar sonra da geçerli ola-
bilecek bir kurallar kitab› yazmay› amaçlad›m. Hiç
kimse  ve do¤al olarak bir  kiflinin davran›fl› veya ürü-
nü mükemmel olamaz  ve hoflgörü, içtenlik  ve sayg›
esast›r. Kusurlar›m için önceden özür dilerim.

Kitapta  biraz yazar›n özgeçmiflinden de birkaç sa-
t›r bulunmas› adetten. Malûm “civilisation” veya me-
deniyet (Medine), “flehirli olmaktan” gelir.  Eskiden
flehirde olanlar›n say›s› daha azd›, flimdi köylülerden
daha fazla. ‹nsan nüfusu artt›kça birbirimizle bal›k is-
tifi misali  yaflarken, baz› kurallar› bilmek ve uygula-
mak zorunda kal›yoruz. 

Annem  Mihrizafer Köstem Tolon,  1930’lu y›llar-
da ‹stanbul’daki Amerikan K›z Koleji’ni bitirip Ann
Arbor Michigan da sosyoloji okudu. Dünya Savafl›
nedeniyle yurda dönüp Ankara Üniversitesi’nde e¤i-
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timine devam etti. Babam Dr. Nurullah ‹hsan Tolon
1920 ve 30’lu y›llarda Almanya’da okudu ve doktora
yapt›. Sonra Zirai Donat›m Genel Müdürlü¤ü ve
Cumhurbaflkan› Genel Sekreterli¤i ve iki dönem mil-
letvekilli¤i yapt›. A¤abeyim Hasan Tolon diplomat
idi. Ben yurtd›fl›nda çeflitli ülkelerde bulundum. Lise
ve üniversiteyi Almanya’da okudum  ve orada dokto-
ra yapt›m. Hekim olarak yurt d›fl›nda ve içinde çal›fl-
t›m. fiimdi çiftçilik yap›yorum ve son sekiz y›lda Do-
kuz Eylül Üniversitesi’nde Uzun Yaflam ve Uzlaflma
ve ‹zmir Ekonomi Üniversitesi’nde Do¤a Bilimleri
dersi verdim.

Çinli bir tarih profesörü olan Xiaoyuan Liu,
“Çin’deki adap” hakk›nda yazd›¤›m bir kaç cümleye
›fl›k tuttu, ayni flekilde Hindistan’dan emekli büyü-
kelçi dostum Reena Pandey de “Hindistan’daki
adap”  konusunda yard›mc› oldu, kendilerine ve  ta-
bii Karikatürler için Tan Oral ve  Prof.O¤uz Dicle’ye
gerek redaksiyon ve edisyon ve  gerek sohbetlerde bu
kitab›n ilk internet versiyonu için katk›lar›ndan dola-
y› Öcal Uluç dostuma teflekkür ediyorum.
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