NE EKERSEN ONU BİÇERSİN..!
“Ettiğini bulma, ektiğini biçme yasası evrensel bir yasadır; ister kötülük ister iyilik için
olsun geçerlidir. İşte bu sebepten; her şey bizden çıkar ve katlanarak bize geri döner.”
İlhan Ürkmez
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Fleming adında İskoçyalı fakir bir çiftçi bir gün tarlasında çalışırken yakınlardan bir yerden
gelen “imdat..!” sesi duyar. Sesin olduğu yere koştuğunda bataklığa beline kadar gömülmüş
bir çocuk görür. Çocuk bataklıktan kurtulmak için çırpınmakta fakat çırpındıkça da
batmaktadır.
Bu çiftçi korku içinde çırpınan çocuğu bataklıktan çekerek mutlak bir ölümden kurtarır. Ertesi
gün çiftçi Fleming'in taştan yapılmış yoksul evinin önünde şatafatlı bir araba durur. Arabadan
şık giyimli soylu görünümlü bir adam iner ve çiftçiye kendisini kurtardığı çocuğun babası
olarak tanıtır.
Soylu adam, çiftçi Fleming'e "Sana ödül vermek istiyorum" der. "Oğlumun hayatını kurtardın
çünkü..!" Çiftçi ise "Yaptığım şey için para kabul edemem." diyerek ödülü kabul etmez..
O sırada çiftçinin oğlu yanlarına gelir. Soylu adam "Bu senin oğlun mu?" diye sorar. Çiftçi
"evet" der, gururla.
Soylu adam "Seninle bir anlaşma yapalım. Oğluna kendi oğluma verdiğim eğitim imkanlarını
sunmak istiyorum. Eğer oğlun senin gibi bir insansa, büyüyünce ikimizin de gurur duyacağı
bir adam olacağına hiç şüphem yok." der.
Çiftçi Fleming'in oğlu en iyi okullarda okur. İngiltere'de Tıp Fakültesi'n den mezun olduktan
sonra dünya onu Sir Alexander Fleming olarak tanır. Hani şu Penisilin`i keşfeden doktor.
Yıllar sonra soylu adamın bir zamanlar bataklıktan kurtarılan oğlu zatürreye yakalanır ve çok
ağır bir şekilde hastalanır. Bu kez onu bu hastalıktan kurtaran ne olur bilir misiniz? O soylu
adamın okuttuğu Çiftçi Fleming'in oğlu`nun bulduğu Penisilin.
Eminim ki hikayenin bu noktasında soylu adamın ismini merak etmişsinizdir. Bu soylu
adamın ismi Lord Randolph Churchill`dir. Bataklıkta son anda ölmek üzereyken çiftçi
Fleming tarafından kurtarılan bu Lord`un oğlunun ismi ise Sir Winston Churchill`dir. Hani şu
ünlü İngiltere Başbakanı...
“Ne ekersen onu biçersin” demiş atalarımız. Çok doğru bir söz. Ettiğini bulma, ektiğini
biçme yasası evrensel bir yasadır; ister kötülük ister iyilik için olsun geçerlidir. Her şey
bizden çıkar ve katlanarak bize geri döner.
Hata yok, boş vermek yok, olayları yönetmeyerek teslim olmak yok, tesadüf yok, yaşadığımız
her olay bize armağanıyla geliyor çünkü. İşte, bütün mesele bunu görebilmek ve hayatı
dosdoğru “adam gibi adam” olarak yaşayabilmek.

Gelecekte ne olacağımızı ve neleri yaşayacağımızı hayatı yaşarken “nefret” ile “sevgi”
arasındaki konumumuz yani nefret ile sevgi cetvelindeki yerimiz belirliyor. Farkındamıyız?
Nefret yada sevgi`den hangisine yakınsanız işte bu yakınlık veya uzaklık belirliyor ne
olacağınızı. Hangisine yakınsanız hayatın size sundukları da muazzam derece de farklılık
gösteriyor.
Nefret hayatı hapseder ve sınırlar, sevgi özgürleştirir. Nefret hayatı karıştırır, sevgi uyumu
getirir. Nefret hayatı karartır, sevgi aydınlatır. Nefret doğruyu yanlış, yanlışı doğru yapar,
sevgi
ise
ne
hissediyorsan
onu
olduğu
gibi
sana
yaşatır.
Yaptığınız her işin ardında sevgi olsun. Ne kadar verirseniz o kadar katlanarak geri geliyor
çünkü...
Sevgi bizi özgürleştirir, hafifletir ve var olmanın hissedilen ruhunu yaşatır. Sevmek daha bir
“insan” kılar bizi. Sevgi paylaşmaktır çünkü… Özgürleştirir. İşte bu sebeple, sevgiye sırtını
yasla güneş gözünde parıldasın her zaman. Kapını kapat nefrete. Girmesin içeriye. Sevgiye
kucak aç. Aydınlatsın seni. Doğruyu yanlış ve yanlışı doğru yapacak nefreti taşıma hiç bir
zaman içinde. Ne hissediyorsan onu yaşa ve yaşat kendinle bir uyum içinde..!
Unutma ve unutturma. Hatırla ve hatırlat her zaman; hata yok, pişmanlık yok, boş vermek
yok, “iş olacağına varır” diyerek teslim olmak yok, keşkeler yok, tesadüf yok, yaşadığımız her
olay armağandır bize her zaman.
İşte bunu görmeye çalış, uygula hayatına. Yaptığın her işin ardında “sevgi” olsun senin
olduğun yerde “sen” her daim olduğun zaman.
Sen insanların yaşamında boşluk dolduran mısın? Gittiğinde boşluk yaratan mısın? Sor
kendine... Sen dünyayı ne kadar seviyorsan dünya da seni o kadar sever, ne çok az ne çok
fazla.
İyimser olan insan, doğruları yakalamayı, kötümser olan insan ise yanlışları yakalamayı
beceri sayar. İşte bu nedenle iyimser ol.Yaşarken her fırsatta göster iyimserliğini.
İyimserlikten zarar gelmez çünkü...
“Hayatı yaşamanın iki yolu var” diyor Albert Einstein. ”Biri hiç bir şey mucize değilmiş gibi
yaşamak...Diğeri
her
şey
mucizeymiş
gibi
yaşamak.”
Ne ekersek onu biçeceğimizi unutmadan her şeyi mucizeymiş gibi yaşamak bizim elimizde.
Hayatımızın kontrolü bizim elimizde.
Elde edeceğimiz sonuçların ne
olacağını belirleyen o sonuçları elde etmeden önce ki gösterdiğimiz davranışlarımızdır.
Düşüncelerimizdir. Tutumlarımızdır. İnançlarımızdır.
Ne ekersek onu biçeceğimizin farkında olarak ve iyimserlik halimizi muhafaza ederek sahip
olduklarımız için ve hayatın bize sundukları için şükretmeyi unutmamak gerek!
Dünya üzerindeki bir çok toplumun zihninde, şuurunda ve kültürel bilincinde olmayan bir
kelime, bir kavram, bir duygu ve bir düşüncedir bu şükretmek...

Bugünden geleceğe, iyimserlik halimizi olayları yönetmek için kullanmak ve boş vermeden
hayatı yaşamak için şükretmeyi unutmamak gerek!
Ne dersiniz?

