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Öyle zamanlar vard›r ki, mutluluk ya
da mutsuzluk sorusu sorulmaz. Ye-
terince yiyece¤imiz, giysimiz, para-

m›z, evimiz ya da iflimiz olmad›¤›nda,
hastalan›p da tedavi göremedi¤imizde

mutsuz oluruz ve neye ihtiyac›m›z oldu¤unu ga-
yet iyi biliriz: Karn›m›z› doyurmaya, bar›nacak
bir yere, giyecek elbiselere... Peki ya
bütün bu gereksinimler karfl›land›-
¤›nda? Rahat bir yaflam› olan her
insan mutlu mudur? Kimileri evet,
kimileri hay›r. 
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Romeo, Jülyet ve di¤erleri

Romeo, Jülyet’i seviyor; Jülyet de

Romeo’yu... Evlenmek istiyorlar; aileleri

de bunu onayl›yor. Herkes çok mutlu;

haz›rl›klara bafllan›yor. Dillere destan bir

dü¤ün yap›yorlar. Sonra, Romeo ile Jülyet’in

birbirinden güzel çocuklar› oluyor; onlar›

çok seviyorlar. Muhteflem bir evde

yafl›yor ve hiç para s›k›nt›s› çekmiyorlar... 

“Öyküye devam etmemi ister misiniz?”

“Hay›r, çok s›k›c›, uyutuyor.”

“Peki, o halde baflka bir tane anlatay›m.”

Romeo, Jülyet’i seviyor; Jülyet de

Romeo’yu... Evlenmek istiyorlar, ama 

bu olanaks›z; çünkü aileleri çok uzun

zamand›r birbirlerinden nefret ediyor.

Romeo ve Jülyet gizli gizli bulufluyorlar.

Ailesi, Jülyet’i baflkas›yla evlenmeye

zorluyor. Jülyet de evlenmemek için

kendini zehirliyor. Romeo, sevgilisinin

öldü¤ünü san›p, intihar ediyor. Oysa,

Jülyet ölmüyor ve anl›yor ki...

4 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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“Öyküye devam etmemi ister misiniz?”

“Evet! Sak›n durma, harika bir öykü bu;

sonunu ö¤renmek için sab›rs›zlan›yoruz.”

Mutluluk hikâyeleri herkesi esnetir! ‹lgi çekici
olan, mutsuzluktur. Romeo ve Jülyet mutlu olsa-
lard›, ortada bir öykü de olmazd›. Di¤er kahra-
manlar için de ayn› fley geçerli: ‹lginç olan, Pi-
nokyo’nun, Çirkin Ördek Yavrusu’nun, Külkedi-
si’nin, Parmak Çocuk’un, Kibritçi K›z’›n, K›rm›z›
Bafll›kl› K›z’›n, Alaaddin’in, Kelo¤lan’›n ya da
Sinbad’›n mutluluklar› de¤il, mutsuzluklar›d›r.

Çabuk, büyükannenin öldü¤üyeri oku.

K›z

K›rm›z›
Basl›kl›.
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Gazetelerde genelde hep kötü haberler oku-
ruz: Depremler, seller, kapanan fabrikalar, ölen
insanlar...

Tabii ki, her fleyin iyi bitmesini isteriz. Ama
her fley yolunda gitti¤inde, mutluluk gerçek ol-
du¤unda, ço¤u zaman hikâyenin de sonu gelir! 

Çünkü, mutsuzluk mutluluktan çok daha il-
ginçtir!

C. ok kolay bir tarif

‹flte size, yap›m› son derece kolay 

bir tarif.

Yolunda gitmeyen her fleyi 

not etmekle ifle bafllay›n: 

‹ki haftad›r ya¤an ya¤mur, 

bozulan televizyon, bütün 

harçl›¤›m› çarçur etti¤im 

için daha sal› gününden 

boflalan cüzdan›m, geçti¤im 

seviyeyi kaydedemeden 

kapanan bilgisayar

oyunlar›...

6 ÇITIR ÇITIR FELSEFE

‹yi de¤il,baflar›s›z
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Sonra, bafl›n›za gelecek en kötü 

fleyleri düflünün: Günün birinde ölece¤im,

annem ve babam da ölecek; veterinerin

söyledi¤ine göre, köpe¤im– tabii e¤er

bir araban›n falan alt›nda kalmazsa–
yaln›zca 12 ya da 13 y›l yaflayacak; en iyi

arkadafl›m önümüzdeki y›l baflka yere

tafl›nacak...

fiimdi, bütün kaç›rd›klar›n›z› düflünün:

Büyük büyük dedemi hiç tan›mad›m, en

be¤endi¤im dizinin arka arkaya iki bölümünü

de kaç›rd›m, en sevdi¤im ayakkab›lar

küçüldü...

Sahip olmad›klar›n›z›n bir listesini

ç›kararak devam edin: Da¤ bisikleti, en

son ç›kan bilgisayar oyunu, cep telefonu...

Son olarak da, ne olamayaca¤›n›z› 

hayal edin: En güzel, en ünlü, en 

zengin, en zeki, en güçlü...

Sizi sevmeyenleri akl›n›za getirmeyi

de sak›n unutmay›n.

Her sabah, hepsini bir güzel kar›flt›r›n;

bu tarif her seferinde tutar: Gün boyu

mutsuzluk garanti!

–
–
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Mutsuz olmak çok kolayd›r. Nelere sahip olma-
d›¤›m›z›, ne yapamayaca¤›m›z›, geçmiflte olan ve
hatta gelecekte bafl›m›za gelebilecek kötü fleyleri
düflünmemiz yeter de artar. Her zaman, herkes
için yeterince mutsuzluk vard›r. 

Oh olsun !

Mine yatmak üzere; kendini harika

hissediyor, çok iyi bir gün geçirdi.

Yata¤›nda, gün boyu olup bitenleri büyük

bir zevkle yeniden düflünüyor. Daha

kahvalt›da, her fley iyi bafllad›: A¤abeyi,

babas›na imzalatmas› gereken karnesini

bulamad›; cumartesi sabah› en az 3

saatlik iyi bir f›rça yiyecek. Oh olsun!

Mine’nin flans› birazc›k yard›m ederse,

anne ve babas› a¤abeyinin akflam d›flar›

ç›kmas›n› da yasaklayabilir.

Daha sonra, okulun bahçesine 

girmesiyle, koca bir süprizle karfl›laflmas›

bir oldu Mine’nin: 5. s›n›flardan, kendini

be¤enmifl ‹rem’in bile¤i alç›dayd›. Tabii,

8 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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herkes onunla ilgileniyor, alç›s›n› imzalamak

istiyordu. Ama bu, ‹rem’in ac› çekmesini

engellemiyordu. En az›ndan 3 hafta

boyunca ö¤le tatillerinde oyun falan

oynayamayacak.

Ama günün en iyi haberi, geometri

s›nav›n›n sonuçlar› aç›kland›¤›nda geldi:

Her dersten sürekli 20 üstünden 20

alan, ö¤retmenin kutlamaya doyamad›¤›,

s›n›f›n Bayan Çokbilmifl’i Sara, 20

üstünden 4 alm›flt›. Mine ve arkadafllar›

hiçbir fley söylemediler; ama Sara’n›n

yüzünü gördüklerinde, birbirlerine göz

k›rpmadan da

edemediler.

Mine bütün

bunlar› tekrar

tekrar akl›ndan

geçirerek,

yüzünde

kocaman bir

gülümsemeyle 

uykuya

dal›yor.

‹çimde büyük bir 
mutluluk var ! 
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