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Yaşamın en güzel müziği insanın kendisini
dinlemesidir

Yaşamın en güzel müziği insanın kendisini dinlemesidir
Bazen insan ufacık bir kokuyla, bir renkle, veya bir espriyle kendi içine yolculuk yapıyor. Etrafımız hep
çok meşgul, hiç zamanı olmayan insanlarla dolu. Adı arkadaşlık olan ilişkiler bir kahve içimi zamanı
bulamıyor. İnsanlar yoğun iş temposunda, adeta kendini unutmaya yemin etmiş durumda. Unutmaya
çalıştığımız bazı gerçekler, yaşanmamış içimizdeki acının yasları, bazen hiç beklenmedik anda
karanlık yüzünü gösterdiğinde, bütün kimyamız alt üst oluyor. Sokaklar kendinden kaçan, yaşamı
duymayan, ama aynı zamanda zamanını iyi kullanamayan binlerce insanla dolu.
Kendimi hep çok şanslı bulurum Üç Eylül günü, Nevşehir`in küçücük bir köyünde annemin ve babamın
ilk çocuğu olarak dünyaya gedim. Köyüm aklıma geldiğinde; hep dudağımda bir gülümsemeyle, ne
kadar şanslı bir zamanda ve yerde dünyaya geldiğimi düşünürüm. Orada almış olduğum değerleri ve
öğrendiklerimi hep kendime temel olarak aldım. Adil ve vicdanlı olmayı; geldiğim yeri unutmamayı ve
yaşamla barışık olarak sahip olduklarıma şükretmeyi, işte o küçücük ama benim için kocaman olan
dünyada öğrendim ve sindirdim.
Daha sonraları Avrupa`nın Ankara, Berlin ve Londra gibi üç farklı ülkesinin başkentlerinde eğitim
görerek doktoramı yaptım ve beş farklı ülkesinde dönem dönem yaşama ve çalışma şansını yakaldım.
Gittiğim her yerde, ufkumu ve gönlümü genişleten ve insanlığın çok büyük bölümünün paylaştığı
evrensel kaygılara yönelik anlayışımı derinleştiren insanlarla karşılaştım. Onlara çok şeyler kattım ve
onlardan yaşama, insana ve politikaya dair çok şeyler aldım.
Hayal kırıklıkları da yaşadım dönem dönem, ama öğrendim. Öğrendiğim için de kendimi her zaman
şanslı saydım. Kendi ülkemde, geçmiş kadın kuşakların sahip olamadığı ve bugün dünyadaki pek çok
kadının kavrayamayacağı seçimleri yapmakta özgürdüm. Annem ve ninelerim benim yaşadıklarımı
asla yaşayamadı. Babam ve dedem de belki böyle bir yaşamı hayal edemezdi.
Ben ailemden çok çalışmayı, boyun eğmemeyi ve özgüveni öğrendim. Bizim evimizde hiçbir zaman
korkulara yer olmadı. Daracık ama zengin çocukluk dünyamızda enerji ve zekamızı kullanmanın
yaratıcı yollarında keşiflere çıkardık. Annem ve babam her zaman örnek insan modellerim oldu.
Annem ve babam insanlara, özellikle çocuklara ve yaşlılara kötü davranılmasına çok içerlerlerdi. Pek
çok çocuğun, doğuştan seçme şanslarının olmamasından dolayı, şansız ve ayrımcılık kurbanı
olduklarını kendi kişisel tecrübelerinden biliyorlardı. Ukalalıktan ve ahlaki üstünlük taslamaktan nefret
ederler ve hiç kimsenin diğerinden daha iyi yada daha kötü olmadığını bize anlatarak içselleştirmemizi
sağlarlardı.
Yıllar geçti ve ben anne oldum. Öğrenmeye duymuş olduğum açlık hala sürerken, bundan beş yıl önce

kendi kendime yaşantımda yerini kapatamadığım derin bir boşluk hissetmeye başladım. Her şeye
ulaşmış, yapmak istediğim her şeyi yapmıştım. O an eksikliğini duyduğum şeyin çocuk sahibi olmak
olduğunu duyumsadım. Ve Oğlum Arda dünyaya geldi, dünyalar bizim oldu
Oğlumun bundan bir kaç ay önce 4. yaşgünü kutladık. Arda doğum gününü sabah bizimle, öğlen
anaokulunda, ögleden sonrada anaokulundaki arkadaşları ve diğer arkadaşlarıyla beraber kutlamak
istediğini söyledi.
Arda`nın anaokulundaki bakıcısının, bize 12 çocuğun fazla gelebileceğini, Arda`nın da küçük olduğu
için sıkılacağını söylemesi üzerne, Arda ``Bütün arkadaşlarım birbirlerinden farklı, ama hepsi benim
arkadaşım. Annem babam, bana ayrım yapma, diyor. Ben hepsini çağırmak istiyorum. Çağırmadığım
arkadaşlarım üzülürler`` dedi.
Oğlumun cevabını anaokulu öğretmeni hayretler içinde dinledi. Ben ve eşim gülümseyerek ``Arda`nın
bütün arkadaşlarını davet ediyoruz`` dedik. Yolda eşim ve ben, armut gerçekten dibine düşüyor
diyerek birimize gülümsedik.
Dostlukla ve sevgiyle kalın.
Dr. Susam Dündar - Işık

Dr. Susam Dündar Işık'ın ha-ber.com'da yer alan diğer yazıları:
"Syasi ve kültürel düşmanlıklar da aşılır..."
"Avrupa'da derin bir dönüşümün tam zamanıdır..."
"Türkiye'nin dış politikada öncelikleri..."
"Yürünecek yol bellidir!"

Yorumlar (6)
1 Siz kendinizi dinliyebiliyormusunuz
Yazan Aylin Soylu, 25-11-2007 19:15
Susam hanim, yazinizi okudum belki beni hatirlarsiniz, yada hatirlamazsiniz. Sizin pek cok
toplantida konusmaci gibi yapmis oldugunuz katkilari her zaman cok büyük bir
memuniyetle dinledik. Bence siz kesinlikle günde en az 12 saatin üzerinde
calisiyorsunuzdur. Buna ragmen arkadaslariniza ayiracak zaman bulabiliyorsaniz gercten
harikasiniz. Ben kendi adima bulamiyorum. Ama sizi cok tebrik ediyorum, calismalrinizda
basariliar diliyorum.
2 harika bir yazi
Yazan sefa tapan, 16-11-2007 15:28
Susam hanim harika bir yazi olmus. Ellerineze saglik.
3 Size duydugumuz sevgi bosuna degil
Yazan Zeki Candan, 12-11-2007 09:10
Susam hanim sizin zaten nekedar birikimli oldugunuz belli. Siz sadece iyi bir egitim

almis,hemde insan olarak kalmissiniz. Bu bizde genelde pek ikisi bir arada olmazya.
Bilirsiniz civciv ciktigi yumurtayi begenmezmis, bizde de ögledir. Size hayranim ve size
hayran olan sizi seven bir sürü insan taniyorum. Size duydugumuz sevgi bosuna degil.
4 Yazan Dr. Bahadir Kaleagasi, 12-11-2007 09:04
Cok ho_ bir yaz1 olmu_, tebrikler
5 Arda`yi kutluyorum
Yazan Füsün Toraman, 12-11-2007 08:58
Ne guzel yazmissin Susam. Inaniyorum ki, annen ve baban senin gibi bir evlatlari oldugu
icin cok mutludurlar. Dilerim oglun Arda, senin yaslarina ulastiginda, senin yasam felsefeni
benimser. Mutlu olabilmek ve sukretmek kisinin elinde. Olaylara nasil ve nereden baktigin
cok onemli. Bazen birinin cok sikici ya da uzucu dedigi herhangi bir olayi, farkli bir gozle
irdelediginde, aslinda cok sikici ya da cok uzucu olmayabildigini seziyorsun. Yasam bir
okulsa, yasanan olaylardan bir ders cikarmak ve kendimizin ogretmeni olmak gerek.
Dersimizi iyi ogrenebildikse ne iyi. Boylece o dersten aldigimiz sonucu diger insanlarla
paylasmak olasi. Paylasmak gerekli mi? Evet gerekli. Herkes farkli bir birey olmasina
karsin, yasamda benzerlikler yakalamak mumkun. Saglikla kal.
6 Sizin cocugunuz baska nasil olabilirki?
Yazan Zeki Ayvaz, 12-11-2007 08:37
Susam hanim, sizi toplantilardan ve bir kac toplanti sonrasi konusmalardan taniyorum. Sizin
gibi harika bir insanin cocugu olsa olsa böyle olur. Arda eminim annesinin yolunda giderek
buradaki Türk toplumuna önderlik ederek onlari daha güzel günlere tasiyacaktir.

