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Burak’a 
kızabilirsiniz!..

Eğer arabanızla giderken “ışık olmayan bir kavşakta yayalar önceliklidir” kuralına 
uyarak yayalara yol veriyorsan;
Eğer yaya olarak karşıdan karşıya geçerken “nasıl olsa araba gelmiyor” deyip 
kırmızı ışıkta karşıya geçmeyip yeşil ışığın yanmasını bekliyorsan;
Eğer bir veli olarak çocuğunuz size gelip “baba dersimi çalışmadım, sen, bana 
hastaydı” diye bir yazı yazda ben de bu işten yırtayım’ dediğinde ona “hayır beni 
böyle şeylere alet etme” diyorsan;
Eğer okul müdürü ya da yöneticisi olarak son sınıf öğrencilerinin hasta olamadıkları 
halde getirdikleri raporlar konusunda üst yöneticilere bir itirazınız olduysa;
Eğer sevmediğiniz bir öğrencinin geçer değil ama geçere yakın bir not aldığındaki 
davranışınız çok sevdiğiniz bir öğrencinize aynı durumda göstereceğiniz olumlu 
yaklaşıma yakın bir biçimde oluyorsa;
Eğer bir çalışan olarak kurumunuz adına lüks bir lokantada yemek yeme olanağınız 
olduğu halde “ben kendi paramla böyle bir yerde yemek yemem o zaman şirketimin 
parasını neden çarçur edeyim” diye düşünerek kendi paranızla yemek yediğiniz yere 
gitme kararı alıyorsan;
Eğer bir işveren olarak şirketinizin vergi ve sigorta borcu varken size “arabanız 
da eskidi onu daha yüksek bir modele çıkartalım” önerilerine “önce kamuya olan 
borçlarımızı ödeyelim” diye yanıt verebiliyorsan;
Eğer numaradan yere düştüğü için karşı takım oyuncusuna gösterdiğiniz tepkiyi bir 
gün önce kendi takımından bir futbolcu topu eli ile alıp gol attığında da gösterebiliy-
orsan;
Eğer cebinde en az on katı kadar paran varken çok yakın bir arkadaşın senden çok 
az bir yardım istediğinde “vallahi abi benim durumum senden de kötü” demiyorsan;
Eğer bir iş adamı olarak sana “üç teklif bul getir işi sana verelim” dendiğinde “ben 
böyle bir şey yapamam, adam gibi ihale açın, kim en uygun teklifi veriyorsa işi o 
alsın” diyebiliyorsan;
Eğer bir şey almak için girdiğin kuyrukta bir önündekinin önüne geçmek için çaba 
göstermeyi büyük bir nezaketsizlik olarak görüyorsan;
Eğer içkili bir eğlenceden döndüğün akşam nerdeydin diye yüzüne bakan eşine “çok 
sıkıntılı bir gündü bir an evvel eve dönmek için uğraştım” benzeri mazeretlere gerek 
duymamışsan;
Eğer senin yaptığın bir hatanın etkisi ile işyerindeki bir başka arkadaşın yönetici 
tarafından azarlanırken “onun o hatayı yapmasında benimde payım oldu’ sözünü 
kullanma cesaretin olduysa;
Eğer voleybol oynarken karşı takımın kütüne blok yaptığında ağa değdiğini hissedip 
hakemin sayıyı sensin takımına vermesi durumunda elini kaldırıp “ben ağa değdim” 
diyebildiysen; 
Evet, o zaman Burak’a kızabilirsin.
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