
HA YAT DIŞARDA OLANLAR DEĞİL SİZİN GORDOĞONOZDOR ... 
" Hlçb~ olııy kendl bo,ına bir anlam 

laşımaı.. .. Ona an• 
lam veren bitleri.ı. .. 

Farklı in5anlar aynı olaya kutıı, ~lamlaı 
yOkl,rl,,-... " 

NLP ~Hmi olon bir aılıadaı,m goçen hol
la mı,modo ı,a,;anon oloylann, bizim üzerimiz
deki etkisinin, olayın kendisinden~- bizim 
o]gılama ,eldimizrlen oldug,,mu anlaııyordu, 
bu,o,leıle.,, 

"Dı,anla b~ olay oluyct, ııncak orada bu
lıın>nlann her biri. kendi iç dnnyalonııo göre 
olayı fıırld, o]g,lıyoıtar .. ." diyordu .. . 

tw-,e. N>ılı evinde sekiz. kedl, ilci l«lpek. bir 
kut bir hamsfer~ İKi su kaplum~t besü
yor ... 

Annesinin hııyvıınlara ko"' duydu!)u ço
culılukıan kolmıı lnıınumoz sevgi, aynen Ayse 
Nazlı'da da vor ... -Dün kanle,leri (>,Jje uykusundııyken gele-
n,bel yüıüyO$ilmüı,J yapıyoruz den~ kena
rında ... 

Daldan dala atlıyoruz, yol üs!ünde goo!0-
9Qmüz evlerin mimari l!zellilderinden, orabala

. ra, o gün nereye gidec:eglmkzden, o haftıı 
olal\lam, okulda derslerden, hocıdora şuıdan 
burdan koyna~ daruyoruz .. 

Ayrn yoldan yürüyoruz. .. 
Aıını 1nsanlan gOrüyoruz ... 
Aynı evlerin, arabolann, dükl<anlann, kafe-

!erin, restoranlaruı önllnden geçiyoruz. .. 
Aynı yerde karşı karşıya yemek yôyo

NL .. 

Oenttden goçen aynı ıckneleri bimkle 
görilyoruz ... 

Ne V&' ki ~ımızda tamamım avı,ı gi
bi göıüncıı çevreyi" Ayse Nazlı'yla ben, 
biıbirinden llg;siz açılardan , lomamen farklı 
görüyoruz .. , 

*** Kwm yiiruyüş boyunca, benun 
hiç g0mıedt9im ilginç ,eylet g6nlyor 
vebona~ ... 

OnOmthden, ıi!ıırlıamııdan , yanı• 
rnızdan geçen b01un k6pekleıi ve k,e. 
dilen g!irOyoı' bir kere Ayse Nazlı ... 

O gOrd(igü köpelder ve kedı1er 
hakkında mullal<a bir yorumda bulu
nuı,ıor ... 

Ben o köpekleri ve kedileri göım0• 
yorum ... 

Daha dcjjıusu fıırketmlyorum ... 
Aynı yolda yünld0~m(lz porlıur b!,yunca 

onlan algılamıyorum ... 
Set üllündeki bir evn b.,hçeslnde kedi g6-

rüyor, onunla ilgiU fikir yürütüyor Ayşe Na,Jı ... 
Restorana g;diyol\lı arkada solınıırok du

rıın l«\pe§e yemek verilip verilmed~i soru, 
yor garsona ... 

Forked;,,orum ki, kızımla benim aynı goru
nen olaylan olgılamanuz birbirinden -n 

yly!e ... 

--~~ <-+. 
~ 

farklı .. , 
Onun ııynı ola~n çıkardt91 çok b<ışka 

bir dünya var ... 
Benim çok bo,ka bir dilnyam ... 
Eve döndüg(imüzde bize ,orsalar "Ne 

yaporui/ .. " diye, aynı ı,y; yapmış görtln.,., 
mize karlın blıblrimizrlen ıama""'n farklı sey
ler gOrd !lilmüzü anlot,ı,;ogıı. .. 

Heıke<in gllrdükleri kendi içinde oslında, 
d,şor<iade!lL 

*** 

TOrkçesi Sinir Dlll ~ ola
rak adlandınlan Neııro Unguistik Progıam
ming (NLP) denilen ıistomi ! 970'li yıllarda 
Cali!omio Saııla Cnıı Oıwm:llesl'nde iki 
bilim~mı ortaya çıkartıyor ... 

J. Grinder ve R Barıdler yaptıklan uzun 
çal,şmı,larda 'llo$arılı ınsonlorvı na,u basanlı 
oktuklzınnı" ortaya çıkartıyorlar ... 

&w,lı olonlann ortak o,,llikle, göoler• 
diklerini farketti~ bu durumu modelli· 
vcııa, ... 

işin e:rıteresan tarafı iki bilimoda• 
• nı, , bo,anlı insonlorda oldııgu gibi 

bo,arısız insonlarda da oıtak dovnı
n~ özeWkleri oldu!)unu -ya çıkartı , 
yoılar ... 

Sonnı, davran,şlann ve bUinçolb
nm de:AtştlritmeSo1ne: geliyor sıra. .. 

*** NLP'den Avrupo ve Amerlka'da 
bCly(lk ~- çalı,anlannın penomıansını or• 
bımak için yorıırlandıklan g,'l>i, ki$iwl olanda, 
insanı bO«ınOyle ~rebo1eoek özellikler laşı-
yor ... 

Tabii degişmek isteyen için ... 
NIP lıcnıısunu yokıııdaıı çaiışmoya bo$1a· 

dınt, edlııdi!lim bilgileri, gaılemleri, doneyim-
lerl siı.e ııldarac:ıt9ım ... ' 

Fıılıat dışarda olan oloy,n ~•. onu b~ 
nosıl giird0gomOzOn kendô ~iı oldug.ı, 
nu anlamamız. gereklycıt her ~en 6nce ... 

O zaman, olayla
n, bOtün insanlann 
ııynı "iç goıle" gör
melerini isteyen, d0, 
$Uncelerin absürdlıl
!lil de -ya ç,kı
yor ... 

Demokrasiyi M· 

loyobilmelı için in
,anlann olaylan "ııy
nı gılmıediglni" an
lamak ge,-ekiyor ön
Ci! ... 

Aw. Nazlı'yla ben, cumartesi günü aynı 
$0\/i yopıyonız, ııynı yolda yü,uyoruz. aynı in• 
sonlarla karııloııııoruı. •ııru rtslor.,nda yemek 
yiyoruz, ııynı yoldan eve geri dllnüyoruz ... 

Ancak o w.martesl gQnQ benden laıMmen 
forkl, bi, gerçek ııa,ıııor, fo,lclı ~ gilrilyot, 
farklı ı,yler hayol ediyor, forklı şeyleri zihnin
den geçlrlyo<... Cumartesi günü iki /arklı hayat 
yaşıyoruz ııynı yerde .. , 

OOıünc:elerimlı, duygulanmız, hııyol ettik
lerimiz, sevindiklerimiz ve 020k!Oklerimiz bubi
rinden ıa,munen ~klı ... 

Oemokrıı<I oslında hedıesin larlılı pencere
den boldıgı, fandı yasadigı ve forklı bit~ 
olg,~ı dünyado, heılıesin ~ tça ve ö,gilr• 
ce ~biln:ı~i demek... . 

Ne wr de!lll mi, bir Pazar günü bu ge,-«9 
bu ülkede anlatabilmek?.. · 

7-8 ;ıo,,ndaydım ... 
Göolmun önlliıde şrndl ilk kola iı,igm gün
ler ... 

O,,.. hoyat deg;,iyor, oynı l<okıııyor ... 
Bir ramonlor - yoşııın tanının ,embclii 

olon faıt food hamlıwgecilerin gün gelip yava, ya- -
va, piyıısodan çe~i ,oyle,eler mOmldln ~ 

Taksim'd• illı oçılan Mc Dorıokis'o en ı..ndygenıfil< ve '°""''" gelirdi ilk ramonlor ... 
O kadar ki kor$ıdalo Krislal Bwe'yi yem~ bitinnlsti Mc 

"Aslında o kadar saAlıkm 
şey ıror kmi yedi9imiz. .. Dok, 
toılann bOyük ço!)unlıt9u da 
biliye, bu.ajıı...z g,dolan ... Yanılndıı SM$11 bir ıırkadaşun vardı, "C«a eda (j

bi,;i yolı. ... demisti, 
O.,,,. P,ı,si o ramon1or çol< modoyd, ve biraz 

. dohoı,kerliydi 

blı,., 

E..ıe doho <Ol< Peps! ~nd<n bm de Peı,ı;i 
i!en,;ştim, o ramonlor .. , 

ı.. .. 
Scnrıı Colıı doho fazla - egemen oldu ... 
Amerilıan yoşııın tıırnrun sembolüydü göıüm(kıxle Co-

Hombuıge, çips ve kola ... 
Teı!ilerlifıııbolınııç,aralonndakola ... 
Sinemda 5 dalıllıolılıorodo kola. .. 
Sonc¼in yanında, yeme§ln yonınılıı kola. .. ...... 
Türi<Jye'ye giren 1ıo1ıı, bizim de hayatımıza glrmı,u tıeı,e. 

lnanmozd,ın,., • 

Bir Poris goceıinde, güneıd< Cite 
Uniııemaire laıa/larında pek iyi kale ve 
msıorıın olmod~. bir Mc llo
nalds'a g!ımi$1im ... 

Hombı.ııgeriml yerken, feps!rjn -
karlondo tek tek g(ı5terilen, Poris'teki Mc llo
nalds'lon sııyını,yo_koyullnu,twn,., 

28 tane kadar saydt9ımı holırlıyorum 198l'U yılloıda ... 
Sonra ı,ova, yavaş faıt food'larla Uglll belgeseller ç,ld, ,._ 

taya... • 
Obeziteye ne<len old\igıl, lıı,lp ve dainor hostolıldonno 

da~ cıkaıdt9ı fıılon ... 

l);ınold5, .. 
Sonra adm adım cel<ildi piyasadan ... 
Avrupo'da Amerika'da y,lııız ııe bekaıtorgld,ı oldu faıt 

fooıl hombıng,,cilen?. , . • 
Şimdi Colo'nın ""cipsin obezito ııoı>'9 

, s(lylmeıek Amerilıa'da ve lııg!llere'de oıruı.,-. 
da yasaklonıyor. . . • 

Onc,ieri birnz direnilealı. .. 
Ancak bellidir iti bir sııı. sonra hayatın alo

~ galip gelecek ııe colo içmek ·ın· olmolımn, 

*** 
• Colo ve cips konu,unda Tüıtıiyo'de olıılllardıı ne ııaı,ılıı-
cak merak ediyorum... · 

Bu işin ıımıanı bir dostum bona $6ı,4e dededi geçenler
de: 

Ancolı Amerika'<la ı;,,4e bir 
g,dıı endüstrisi.., iti, orıann 
öylebirloübidlik~bu
lwıuyorlıi, karar1ot veS851ero 
kadar kolay ~•yor." 7.o
maıı gon,kiyor, ,. 

Annesi kola lçinne,rli de sinirienin:limAyşe Na:lı'ya. .• 
Aı1ıl< birden ra,Jasıru ben de içirmiyonım ... 

· Hayııtdeiw,<Jr .. , 
Hayııtd@tikoeal,;karulıklorda ~---
Trendy morkolatvei'ırünleryeri,u bo,ka,eyleıetı.olo-

yo<... ' 
Sigoıolar, ...t içkiler, kolalar, kalıı.oeler ... 
Yova,yava, hoyabmaa elııeda diyo,taı .. , 
Nootaljik bir bunılıtulı VO,- ôçlınde bu kolas,z Pozıır ... 
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