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ne varsa yaşarız şu hayatta… 
Mutluluk tadılır da üzülmek 
olmaz mı, karın doyurulur da 

aç kalınmaz mı, bebek doğar büyür 
de insan ölmez mi… Ardı sıra gele-
cek birçok soru mevcut aslında… Ne 
derseniz deyin değişmez gerçekler 
mevcuttur… Dünyanın kanunu diye 
adlandırırız aslında… Bu asıl olan 
gerçekleri… Yalan Dünyanın yalan 
kanunu sayılmaz bu gerçekler…

Şimdi dönelim konumuza… Sağlık… 
Bana bir şey olmaz diyen bir milletin 
mensubuyuz doğru… Bize bir şey ol-
maz ama… Aması vardır bu cümle-
nin ve bilindiği üzere aması olan her 
şeyin öncesi amalı ama anlamsız-
dır… Eğer bakarsak kendimize sağ-
lıkla kucaklarız sevdiklerimizi… Eğer 
dikkat edersek temizliğimize öpebi-
liriz bir bebeği… Hatırlayın bundan 
birkaç ay önce; nasıl hapşırıyordu-
nuz, ellerinizi yıkamıyor muydunuz, 

Metroya binince o tutunduğun yer-
leri çok mu severek tutuyordunuz... 
Demek istediğime gelince aslında 
değişmesi gereken bir şey yok… 
Tam anlamıyla hijyense derdimiz 
öyle el yıkmak eldiven takmakla da 
olmuyor o iş… Daha dün eldivenle 
çık dışarı marketten aldıklarını koy 
poşete, tertemizim san… Hele bir-
de o eldivenleri eve girmeden bir 
yere dokunmadan çıkarıp attıysan 
ne ala… Poşete ne oldu eldiven çık-
tı poşet evde, elini yıkadın sabunlu 
su ile 20 sn. en az… Peki, kimseye 
değdirmediğin elini 20 sn. yıkıyor-
san sayısını tahmin edemeyeceğin 
kadar insanın dokunduğu domatesi 
çamaşır suyuna mı yatırmak lazım…

Maske takın diyen de var takmayın 
gerek yok diyen de. Ama naçizane 
tavsiye; hastaymış gibi davranın, 
maskenizi takın, eldiven takın, elleri 
temiz tutalım. Sevdiklerimizi sarıla-

rak değil uzaktan da seveceğimizi 
unutmayalım. Düşünün ki evine zi-
yarete gittiğiniz akrabanızı telefon 
ile arasanız da halini hatırını öğre-
neceksiniz gerisini bir zaman sonra-
sına bırakalım. Duymuşsunuzdur illa 
2020 de uçan araba görmeyi bek-
lerken el yıkamayı öğrendik deniyor 
bazı mecralarda. Doğrudur haklıdır 
söyleyen. Kimi bir devleti kastede-
rek onun oyunu der kimi Allah’tan-
dır der. Her ikisine de varım ikincisi-
ne kesin varım. Devlet yaptı demem 
için gözümle görmem gerekir ama 
yaradandan geleni kabul ederim.

Çok rahat olmamakla birlikte çok 
kasmamak da lazım zannımca… Has-
talık elbet geçecek ama bundan son-
ra bir şekilde yaşam devam edecek… 
Şimdi etrafında olan hijyen hastala-
rından birine dönmek istemiyorsan 
kendin hastaymışsın gibi davran ve 
kendi temizliğine dikkat et yeter…
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