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Günümüzde anlamını yitirmiş kavramlar mı?Yoksa modası mı geçti nazik ve kibar
olmanın.
Başkalarına karşı saygı ile davranmaktan söz ediyorum.Toplumsal ilişkilerde ve ikili
ilişkilerde nezaketle yaklaşmanın gereği ve önemine inanıyorum.
Hani sabah karşılaştıklarımıza günaydın dilemek,hani;lütfen, sayın
beyefendi,hanımefendi sözcükleri ile hitap etmek.Hani küçüklerini sevmek ve örnek
olmak,büyüklerini saymak gibi unutulmaya yüz tutan güzelliklerden.
Nezaket karşımızdakine değer vemektir.Ufacık bir çocuk bile ona nazikçe
yaklaşırsanız,değer verildiğini hissedecek ve aynen karşılık verecektir.
Ne kadar değer verirseniz o kadar değerli olursunuz.Buna inanın.
Üzgün bir kelime haline geldi günümüzde nezakat ve incelik..
Garipleşti içi boş kaldı nezaket'in...
İnsanlar; yaptıkları hataları, konuştukları ahlak edep dışı sözleri kullanalı beri,aslında
sıkça kullanılması gereken, &quot;sürç-ü lisan ettik ise affola&quot; cümlesi de pek
kullanılmaz oldu...
Oysa gönüllere girmek için, vizesiz olan , insan ilişkilerini geliştiren, kaynaşmayı
sağlayan davranışlar ve sözlerdir nezaket ve incelik...
Hem bakın neymiş:İnsan gülümsediğinde yüzünde 17 kas, suratını
astığında(somurttuğunda) ise 48 kas çalışır, bu yüzden tebessüm etmeyen insanın
yüzünde yaşlılık belirtileri çabuk görülür diyor uzmanlar..
Türk töresinde vardır bunlar ,ama pek çok güzellik gibi hayatımızdan çıkıyor mu ne?
Bilgisayar icat oldu ,mertlik bozuldu gibi ..
Msn görüşmelerinde bile nezaketten yanayım.Bu bize özgü gelenek göreneklerimizin
hepten yok olmaması adına.
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O nedir o selamsız; mrb,ii,kib,bay,vb .gibi anlamsız kelimeler.Yahu iki üç harf daha
yazsanız eliniz mi kopacak?
Belki de çağdaş bir yazı olmadı bu..Yeni nesile bakıyorum bayanlar dahil,argo
kelimeler,tuhaf şakalar ,küfürlü konuşmalar..Bence yakışmıyor.Hiç bir eğitimli insana
kaba davranış ve sözler yakışmıyor.
Şimdi yaşanmış bir örnek vereyim;
Yazın en sıcak günlerinden biri.Telekomcular telefon hattı bağlamaya gelir.O sıcakta
kendine hizmet sunulmasından memnun olan ev sahibi,gelenlerin insan olduğunu
bildiğinden,soğuk bir içecek ikram eder ve teşekkür eder.
Bir süre sonra açılacağını sandığı telefon açılmaz.Yarım saat sonra ikramda bulunduğu
kişi gelir ve şöyle der &quot;Sorun var hattınıza,aslında yarına kalacaktı,ama yaptığınız
insanlık aklıma geldi ve telefonunuzu açtım.&quot;..
Bu ev sahibi, olağanüstü bişey yapmamıştır.Töre ve geleneklerimizde olan,eve hizmete
gelen konuğa,nezaketen bir bardak içeçek vermiştir yalnızca..Bu içeçekle ne yoksul
olmuştur ,ne de bişeyi eksilmiştir.Benzeri olaylar misafir ve bereketi ile ilgili pek çok
yaşanmış olayda mevcuttur.
Sosyal bir ortamda yaşıyor ve saygı görmek istiyorsak nazik olmak,çevremize
nezaketle yaklaşmak zorundayız.
Nazikçe herkese güzellikler dileklerimle..
Sürç'ü lisan eylediysek affola ..
Banu Çiçek
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