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KENDİNİ KEŞFET 

 

Öncelikle söylemem gerekirki bu cümleyi ilk olarak 

kendime söylüyorum: Kendini keşfet. Kendimi 

keşfedebilirsem kendime faydam olabilir. Kendimi 

keşfedebilirsem çevreme, arkadaşlarıma, aileme, insalığa 

bir faydam olabilir. Kendini keşfedemiş insanın bir 

fabrikada çalışan otomatik robotton bir farkı yoktu.  

Çünkü kendini keşfedemeyenler asla üretemezler. Sadece 

taklit ederek bir hayat yaşarlar. Dağ başına bir taş ile 

kendini keşfedemeyen bir insanın yaşama sürecinden 

birbirlerinden farkı yoktur. Çünkü ikise de sadece 

ortamın içinde hayatiyetlerini sürdürürler. Değişmezler, 

değiştiremezler, üretmezler, faklılaşamazlar.  

Benim amacım kendimi farklılaştırmak ve üretmek. Eğer 

bu yolculuğumda sende bana eşlik edersen sevinirim 

sevgili dostum. 

 

 

 

 

Kendini değiştiren dünyayı değiştirir 

 

"Genç ve özgürken, düşlerim sonsuzken, dünyayı 

değiştirmek istedim. 

Yaşlanıp akıllanınca, dünyanın değişmeyeceğini anladım. 

Ben de düşlerimi biraz kısıtlayarak sadece ülkemi 

değiştirmeye karar verdim; ama o da değişeceğe 

benzemiyordu. 
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İyice yaşlandığımda artık son bir gayretle, sadece ailemi 

ve kendime en yakın olanları değiştirmeyi denedim. 

Ve ölüm döşeğinde yatarken, birden fark ettim ki önce 

kendimi değiştirseydim, ailemi ve yakınlarımı da 

değiştirebilirdim. Onlardan alacağım cesaret ve ilhamla, 

ülkemi daha ileri götürebilirdim. Kim bilir belki dünyayı 

bile değiştirebilirdim." 

Bir mezar taşında yazan bu sözleri çok iyi anlamamız 

gerekiyor. Değişim kendimizden başlar. Bizden başlar ve 

tüm dünyaya yayılır. Eğer Edison önce kendisini 

değiştirmeseydi, Graham Bell önce kendini 

değiştirmeseydi, Einstein önce kendini değiştirmeseydi 

bu gün dünya bu kadar değişemezdi.  

Bizim kendimizi keşfetmemiz ve değişme arzumuz 

dünyayı değiştirmek değil belki. Ama hepimiz kendimizi 

keşfederek, geliştirerek daha iyi, daha güzel, daha 

anlamlı ve daha erdemli bir hayat sürebiliriz. Bunu 

hepimiz istemez miyiz? 

 

 

 

 

 

A’dan Z’ye kendini keşfetme alfabesi 

 

Ağzından çıkanı kulağın duysun, ama sözlerini önce 

kalbine söyle. 

Beklemeyi öğren, ama vaktinden önce geleceklere de 

hazırlıklı ol.  

Cesur ol, ama cahil cesaretine yakalanma. 

Çalışkan ol, ama karınca gibi kendin için değil, arı gibi 

herkes için çalış. 
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Dürüst ol, ama önce kendine karşı… 

Ele güne güven, ama sonuna kadar değil. 

Fikirlerini söyle, ama doğru zamanı kolla. 

Gerçekçi ol, ama hayalleri de ihmal etme. 

Her türlü görüşe kulak ver, ama hepsine gönlünü verme. 

Işık alan bir odan olsun, ama vakti gelince gecenin de 

içeri girmesine izin ver.   

İstediğini düşün, ama her düşündüğünü söyleme. 

Keşke deme, ama geçmişteki hatalarını da es geçme. 

Laf ebesi olma, ama yeri gelince taşı gediğine 

oturtmaktan çekinme. 

Meleklere güven, ama şeytanın ayak seslerine de kulak 

ver. 

Neşeli ol, ama kendini neşeye kaptırma. 

Olumsuz düşünme, ama yağmur bulutları yaklaşıyorsa, 

dışarıya şemsiyesiz çıkma. 

Özel olduğunu bil, ama bu konuda yalnız olmadığını 

unutma. 

Para kazan, ama para kaybetmenin kaçınılmazlığına da 

kendini alıştır. 

Rahatına düşkün ol, ama başkalarını rahatsız etmeden… 

Sözlerine dikkat et, ama gözlerinin söylediklerini 

saklayamayacağını unutma. 

Şiir yaz, ama şair olma hevesiyle değil… 

Tutkulu ol, ama tutkunun seni ezmesine izin verme. 

Uyumlu ol, ama gönlüne ve aklına uygun bulduklarına 

karşı… 

Ümidini koru, ama her güzele ümit bağlama. 

Vaktini iyi kullan, ama aklını daha fazla…  

Yaşlanmaktan korkma, ama yüreğin hep genç kalsın. 

Zekanı geliştir ve ona güven, ama onunla övünme… 
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Kendini yeniden keşfet 

 

 

Geçenlerde bir sitede rastladığım Kadri Raşit Akdeniz’e 

ait ‘Kendini Yeniden Keşfet’ yazısını okuyunca yazarın 

çok içten ve sade bir şekilde kendimizi keşfetmenin bir 

pusulasını sunduğunu gördüm. Sizlerle de paylaşmak 

istedik. Kim bilir belki de birimize bir işaret fişeği 

çakacaktır ve yolumuzu aydınlatacaktır. 

“Birçok şey anlamını yitirmiş. Hayatı aceleye getirilmiş 

bir yemek gibi tüketiyoruz. Açlığımız körüklendiği için 

kendimizi olduğumuzdan daha aç daha doymaz 

zannediyoruz. Hayat, mideye oturmuş yemek gibi 

daraltıyor bizi. Tıkış tıkış bir hayat, burnumuzun 

dibindeki nice güzellikleri görmemizi, aldığımız 

nefeslerin hangi özgür dağların yamaçlarından indiğini 

hissedemiyoruz. Yaşamaya layık olduğumuz zamanların 

henüz gelmediğini, henüz maça çıkmadığımızı, saha 

kenarında ısındığımızı düşünüyoruz. Oysa maç sürüyor, 

zaman azalıyor. Bizim için maçın başlamadığına 

inanırken, zamanın yongalarımızı nasıl rüzgâra verdiğini 

görmek istemiyoruz. 

Kendimizi olduğumuzdan çok öte görüyoruz. Cürmümüz 

nedir? Ateş olsak nereyi yakarız? Nankörlüğümüz, 

zalimliğimiz, unutkanlığımız, bozgunculuğumuz, 

ihanetlerimiz, aldatma ve aldanmalarımız… Muhakkak 
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ki yanılgılar içindeyiz ve boğuluyoruz. Aşk ne kadar da 

uzağımızda. Sanal zamanların gölgesine sığınmışız, o 

gölgeyi de kendimiz oluşturmuşuz. Alınlarımıza güneş 

aydınlığı çarpamaz, yer bulamadığı için sevgi uğramaz 

gönüllerimize. Bütün tahtlar doludur. 

Bir sonbahar rüzgârı esmeli, içimizdeki çürümeye yüz 

tutmuş hayal yapraklarını alıp götürmeli ve yağmur 

yağmalı biraz delişmen. Yıkamalı ruhumuzun güne uzak 

düşmüş köşe bucaklarını. Sakin bir kış geçirmeli 

ruhumuz. Uzun ama düşündürecek kadar sakin. Ve bahar 

gelmeli. Toprağın sırtını sıvazladıkça güneş, şımarmalı 

çiğdemler, papatyalar… Gökteki maviyi görmeli, 

köreltici siyah düşlerin tutsağı gözler. 

Kendini bir ağaca ekle kardeşim. Fakat bu arada cep 

telefonun çalmamalı, uydudan bir mesaj almamalısın. 

Her telefon yürek titreşimini engelleyecek, dijital bir 

enfeksiyon yaşayacaksın yoksa. Bak, sana bir karınca göz 

kırpıyor. Kendini alabilirsen, gündüz yıldız arama 

tutsaklığından, öpebilirsin bir arıyı alnından. Divanlardan 

gelen selamlar, tanıdık bir yüz aramada. Niçin anlamsız 

bakıyorsun bir kelebeğin kanadına? Sen çinilerden 

süzülüp yüzyılımıza düşmedin mi? Gözlerinde değil, 

bakışlarından mavilik var. Kendi hesabını doğru yaparsan 

matematik sayı harabeleri olmaktan çıkar. Bir olan 

sensin, çemberin merkezinde adın yazılı. Senin elinde 

taş, altına dönüştü, sen anladın eşyanın simyasını. 

Kendini yeniden bulabilirsin. Daha önceden de 

kaybetmiştin kendini. Toprağın, altında gizlediklerini 

ortaya çıkaran bahar, eğer istersen senin de gizli 

hazinlerinin ışıldamasını sağlayabilir. Işık olmazsa hiçbir 

elmas parlamaz. Bu bir reklâm sloganı değil. Kendini 

yeniden keşfet. Kendi yüreğinin vandalı olmaktan çık.” 
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Barış abiyle bir keşif yolculuğu 

 

Sevdiğini son bir olsun yakından görmek için dağlardan 

bir geçit, bir yol dilenen; iki kol düğmesinin yan yana 

gelişinde, ayrı düşen sevgilileri kavuşturan Barış Manço, 

şarkı sözlerinde insanın, seven ve yüz çevirenin, doğan 

ve ölümü bekleyenin, gidip de gelmeyenin hallerine 

dokunur. Kimi zaman nazlı komşu kızı Düriye’yi beriye 

çağırır, dostlar başına hala kızı Zehra’yı dolar diline, sarı 

sarı bilezikler dizer dünyalar güzeli Kezban’ın kollarına. 

Uslanmaz, Balböceğine tutulur, yollarına toprak olur 

veya haylaz bir torun olup süper babaannesine aşktan 

dert yanar. An gelir dostları buyur eder Halil İbrahim 

sofrasına… Bazen de dudaklara son bir türkü olur, düşer 

Gülpembe. En sonunda ferman dinletemez gönlüne, 

Barış dert katar derdine…  

Yedi düveli gezse, dolaşsa; dünyalı aşıkların sırlarına 

şahit olup başka iklimlerin rüzgarını getirse de yanında, 

Barış Manço’nun şarkılarını besleyen hüzün de, aşk da; 

latife de, dert yanış da bu topraklardan damıtılmıştır. 

Mesela Sarı Çizmeli Mehmet Ağa şarkısında                                                                                 

Yaz dostum,   

Güzel sevmeyene adam denir mi?   

Yaz dostum,   
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Selam almayana yiğit denir mi?                                                                                                

Yaz dostum,   

Altı üstü beş metrelik bez için,   

Yaz dostum,   

Boşa geçmiş ömre yaşam denir mi?                                                                                           

diye sorarken, ölümün eli kolu bağlayışı karşısında küçük 

hesapların boşunalığından dem vurur. Ama diyeceğini 

öylesine buralı ifadelerle der ki, dünyanın ipe sapa 

gelmezliğine doğru yumruklarını göstermeye, 

haykırmaya hiç gerek kalmaz. Kötüyü incitmeden iyinin 

tarifini yapar. İncinmez, yara almazsınız da, dinlerken bir 

yumruk gelir, çöreklenir boğazınıza. Her gün 

kullandığınız kelimeler ardı arda öylesine dizilir ki, 

kaçmak istediğiniz, unutmak için kulaklarınızı tıkadığınız 

veya sarıp sarmalayıp hasıraltı ettiğiniz tatlı olmayan 

gerçekler saklandıkları yerden çıkar, yakalayıverirler sizi.  

Mutluluğun Sırrı 

Pek çok kavramını batıdan ihraç ettiğimiz, kişisel gelişim 

ismiyle vitrinlere konan ilacın yerli, Türkiyeli 

tohumlarını Barış Manço’nun şarkı sözleriyle yıllar 

öncesinde ektiğini söylemek yanlış olmasa gerek. Bugün 

ellerimize bir yığın kitap halinde paketlenerek 

tutuşturuluyor mutluluk formülleri. Barış Manço’nun 

mutluluk tanımı ise Kazma isimli şarkının iki dizesinde 

şöyle yer buluyor kendisine: 
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Şam ipeğinden urba giysen bile   

Zem zem suyuyla yıkansan bile   

Dünya ahret bir keyif sürmek için   

Mutlak dökmeli helal alın teri   

İnsanin bir kez ters gitmesin işi   

Muhallebi yerken kırılır dişi   

Kazma olmaya özenmeyin dostlar   

Alın teriyle kazanan en mutlu kişi  

İhtiyaçların Karşılanması, Keyifli Bir Yaşam Sürme 

Tatmin edilemeyen ihtiyaçlara her gün bir yenisi eklenir, çoluk çocuk bu önüne geçilmez 

istekler, hevesler seline kapılmış sürüklenir, zengin olmanın kestirme yolları arşınlanırken, 

Barış Manço ihtiyaçların karşılanmasının en külfetsiz ve en eski yollarından birini getirip 

koyuyor önümüze. Alternatif yollara sapmak pek çok kişiye modası geçmiş, işlevini yitirmiş 

geleneklerin ağına düşmek gibi gözükebilir. Ancak şimdiye dek önümüze sunulan çağdaş 

tariflerin pek de ipe sapa gelir yanı olmadığı düşünülürse, bu sese kulak vermeden geçmek 

olmaz. İşte Barış Manço’nun dostları buyur ettiği Halil İbrahim Sofrası’nda geçime, itibar 

görmeye, stresi dizginlemeye dair söyledikleri:        

Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim Sofrasına   

Alnı açık gözü toklar buyursunlar baş köşeye   

Kula kulluk edenlerse ömür boyu taş döşeye   

Nefsine hakim olursan kurulursun tahtına   

Çala kaşık saldırırsan ne çıkarsa bahta   

Halat gibi bileğiyle yayla gibi yüreğiyle   

Çoluk çocuk geçindirir haram nedir bilmeyenler…   

 

Motive Olmayı Bekleyenlere… 

Motive olmayı uma uma kendinizi sarı muma dönmüş hissediyorsanız, Olmaya Devlet 

Cihanda şarkısındaki Barış Manço usulü yöntem işinize yarayabilir. İşte size uzaklara gidip 

masraf etmeden, evdeki malzemeyle uygulayabileceğiniz bir motivasyon tarifi. Kim bilir, 

uyguladığınızda muma dönüp erimez de, yaman bir çınar olur boy verirsiniz yükseklere. Ya 

da tuz-ekmeğin vereceği afiyet yeter keyfinize kahya kesilenleri susturmaya.               

Barış der biraz tuzum ekmeğim olsa   

Buz gibi pınar suyundan bir testim olsa   

Bir de şöyle püfür püfür bir çınar gölgesi   

Kaç kula nasip olur ki keyfin böylesi   

Bir lokma ye bir yudum iç bir oh çekiver   

İlaç neye yarar vade gelmişse eğer                          

İnsanları Sevme, İletişim Becerilerini Geliştirme 

Barış Manço, Hemşerim Memleket Nire? diye soranlara yanıt olarak yeryüzündeki yer kapma 

telaşesine, memleketler arası parçalanmayla gelen birbirinden yüz çevirmeye getiriyor lafı. 

Kendi derdine düşüp eli ayağı tutulmuşlardan, kendi kabuğuna çekilip yanı başındaki açlığına 

sağır kesilenlerden dertleniyor. Bugün iletişimsizlik olarak dillendirdiğimiz kim kime dum 

duma hallerinin sebeplerini insaniyetten nasipsiz kalışımıza bağlıyor. Oysa ki ona göre bir aça 

ikram edilen sıcak çorba, yolda kalmışa serilen bir döşek araya çekilen tüm duvarları yıkmaya 

yeter gibi.  
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Sanki insanlık pazara çıkmış ekmek aslanın ağzında   

Bir sıcak çorba içer misin diyen yok   

Dört duvarı ören çatısını kapatıp içerden kitlemiş kapıyı   

Bir döşek de sana serelim buyur diyen yok 

Potansiyelini Keşfetme 

Güç sizin içinizde saklı diye buyuran kişisel gelişim uzmanlarına Barış Manço da hak verir 

gibi görünüyor. Gerçi, Benden Öte Benden Ziyade şarkısında Manço’nun sözünü ettiği kendi 

içinde, kendisinden ziyade bir kudret. Ve içindeki gizli gücü mal mülk edinme yollarında 

kullanılmak üzere açığa çıkarmak için değil de, maldan mülkden vazgeçmek için arıyor sanki. 

Vereceği canı düşündüğü zaman tüm nimetler alını pulunu yitiriyor, başka yollara düşürüyor 

Manço’yu.          

Göz yaşlarım akıp gidecek selden öte selden ziyade   

Bir canım var vereceğim maldan öte maldan ziyade                                                                 

Bir ben var ki benim içimde benden öte benden ziyade   

Bir sen var ki senin içinde senden öte senden ziyade 

Kendi Hedeflerini Belirleme 

Manço, inandıklarının peşini kolay kolay bırakmayacağa benziyor ve doğru bildiği yoldan 

şaşmamaya kararlı. Diğerleri için eğri büğrü görünse de vazgeçmez, oyuna gelmez. Bellediği 

yol, hedeflediği varış noktası bellidir, baştan çıkarıcı sözlere kanmaz.  

Bana yolunu seç diyorlar   

Bozuk yolu seçer miyim?   

Eğri eğri doğru doğru   

Seçemezsen geç diyorlar   

Ben yolumdan geçer miyim   

Eğri eğri doğru doğru                                                                                                                            

Eğri büğrü ama yine de doğru  

Olumlu Düşünme 

Dört Kapı şarkısında Barış Manço yine kişisel gelişimcilerle hemfikir gibi. Pek çok şarkısında 

olduğu gibi kalender yolcu olarak çıkıyor karşımıza ve iyi dileklerle, eli açık yüreklerle  

verilenlerin kendisi için ölçülmez bir değer kazandığını dile getiriyor. Kaderine razı, payına 

düşenden memnun bir kul oluyor. Ona göre kadir kıymet bilmeyen, doymayı da  bilmez 

oluyor ve hemen beride kol gezen mutluluk bir daha kolay kolay uğramıyor onun yanına. 

Sıkça duyduğunuz “Her şey sizin bakış açınıza göre biçimlenir. Aynı bardağa hem boş hem 

de dolu dedirten onu nasıl gördüğünüzdür.” sözlerinin Dört Kapı şarkısında Manço dilinden 

naif ama vurucu söylenişi şöyle: 

Tuz ekmek hakki bilene   

Sofra kurmasan da olur   

Ilık bir tas çorba yeter   

Rızkım buymuş der içerim   

Kadir kıymet anlayana   

Sandık açmasan da olur   

Kırk yamalı hırka yeter   

İdris biçmiş der giyerim 
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Kazancın Doğru Yerlerde Harcanması 

Dıral Dede’nin Düdüğü’nde, kazandığını yemenin iyi hoş olduğunu söylüyor Manço. Ancak 

ona göre yetim hakkının karıştığı lokmalar boğazdan kolay kolay geçmemeli. Gariplerin de 

karnını doyurmayan, onlarla paylaşılmayan kazanç beş para etmemeli. 

Hele destur! Maşallah bu ne iştah böyle   

Hele destur! Yetim hakkim yemedin mi söyle   

Hele destur! Gözümüz yok afiyet seker olsun   

Ama paylaş gel beni dinle gariplerin de karni doysun   

 

 

 

 

Sokrates kendini nasıl keşfetti? 

 

Sokrates’i duymayanımız yoktur. Bu büyük bilge kendini arayış yolculuğunda öylesine büyük 

zirvelere çıkmıştı ki, binyıllar boyunca kendinden sonra gelen insanlara da yol gösterdi. Onun 

bu kendini arayış ve keşfediş yolculuğuna gelin M.Ö. 339 senesinde öğrencisi Eflatun’un 

kaleme aldığı ‘Socrates’in Savunması’ndan şahit olalım. Bu konuşmayı Sokrates haksız yere 

ölüme mahkûm olduğunda bir elinde zehir varken yapmıştı. Bu konuşmayı yaptı, zehri içti ve 

huzur içinde öldü.  

 

 

“Benim gibi yaşlı bir insana, sizlerin karşısına sözlerini hoş göstermeye çabalayan genç bir 

hatip gibi çıkmak yakışmaz. Kimse benden bunu beklemesin. Bu sebeple Atinalılar, sizlerden 

bir ricada bulunmam gerekiyor. Eğer kendimi kendi üslubumda savunursam ve eğer pazar 

yerlerinde veya başka yerlerde kullanma alışkanlığına sahip olduğum sözleri tekrar edersem 

şaşırmamanızı ve sözümü kesmemenizi isteyeceğim. Yaşım yetmişin üzerindedir. İlk kez bir 

mahkeme önüne çıktığım için buranın diline pek yabancıyım. Bu sebeple bana gerçekten de 

bir yabancı gibi muamele etmenizi istiyorum. Kendi ana diliyle konuşan biri affedilmeye 

layıktır; bana da o nazarla bakmanızı istiyorum. Sizlerden haksız bir istekte mi bulunuyorum? 

Lütfen üslubuma aldırmayın, iyi olabilir veya olmayabilir; yalnızca sözlerimin doğru olup 

olmadığını düşünün ve yalnızca bunu dikkate alın. Zira hakimin dürüstlüğü budur, tıpkı 

konuşmacının dürüstlüğünün gerçeği söylemek oluşu gibi…  

Atinalılar! Beni suçlayanlar şöyle diyor: ‘Sokrates herkesin işine karışan bir suçludur, yerin 

altında ve gökyüzünde bulunan şeyleri araştırır, zayıf iddiaları kuvvetli gösterir ve bunları 

başkalarına öğretir.’ Atinalılar! İşin aslı bu konularla hiçbir ilgimin olmadığıdır. Burada 

bulunanların pek çoğu bunun doğruluğuna şahittir.   

Atinalılar! Bu şöhreti bana kazandıran şey yalnızca bir tür bilgeliktir. Ne tür bir bilgelik diye 

sorarsanız, bir tür insan bilgeliği diye cevap vereceğim. Beni suçlayanlar bana insan üstü bir 

bilgelik isnat ediyorlar; ama bunu nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum, çünkü bende böyle bir 

şey yok. Atinalılar! Size güvenilmeye değer bulacağınız bir şahidin sözlerini aktaracağım. 

Size şahit olarak Delfi Tanrıçası’nı göstereceğim. Kairefon'u bilirsiniz. Çocukluğumdan bu 

yana arkadaşım oldu ve sizin demokratik partinizin bir dostudur. Nasıl bir insan olduğunu, ne 

ölçüde cesur biri olduğunu bilirsiniz. Kairefon bir vakit evvel Delfi'ye gitti ve cesur bir surette 

biliciye benden daha bilge birinin olup olmadığını sordu. Pütia Rahibesi daha bilge hiç 

kimsenin olmadığı cevabını verdi. Kairefon'un kendisi öldü; ama kardeşi burada 

mahkemededir ve söylediklerimin doğruluğuna şahittir.  
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Bundan niçin söz ediyorum? Çünkü bana karşı bu iftiranın nereden doğduğunu söyleyeceğim. 

Cevabı duyduğum zaman, kendi kendime şöyle düşündüm: ‘Tanrı ne demek istemiş olabilir 

acaba? Ve nedir bu sırrın izahı? Çünkü az veya çok hiçbir bilgeliğimin olmadığını biliyorum. 

Öyleyse Tanrı, insanların en bilge kişisi olduğumu söylerken neyi kastetmiş olabilir? Hiç 

şüphesiz yalan söylüyor olamaz; çünkü bir Tanrı yalan söylemez. Yalan Tanrı’nın zatına 

aykırı bir şey olurdu.’  

En Ünlüler, En Cahil Beyinliler mi?  

Uzun bir süre Tanrı’nın ne demek istediğini düşünüp durdum ve sonunda bu soruyu bir 

tecrübeye tabi tutacak şu yöntemi buldum. Düşündüm ki, eğer kendimden daha bilge birini 

bulabilirsem, rahibeye elimde onu çürüten bir delil ile gidebilir ve ona “İşte benden daha bilge 

bir insan, oysa sen benim en bilge kişi olduğumu söylemiştin.” diyebilirdim. Bu sebeple 

bilgeliği ile ünlü birine gittim ve onu gözledim. Kendisiyle konuşmaya başladıktan sonra 

aslında onun bilge olmadığını gördüm. Sonra ona, kendisini bilge olarak düşündüğünü fakat 

hakikatte bilge olmadığını söyledim. Böylece oradan bu adamdan daha bilge olduğumu 

düşünerek ayrıldım. Sonra kendi kendime şunu düşündüm. ‘Hakikatte, ikimizden hiçbirinin 

doğru bir şey bildiğini zannetmiyorum. Fakat o kişi bilmiyor olmasına rağmen bildiğini 

düşünüyor. Ben bilmiyorum ve bildiğimi de düşünmüyorum. Böylece bu küçücük noktada 

ondan üstün olduğumu anladım. Zira ben bilmediğimi biliyorum.  

Bundan sonra birbiri peşi sıra başkalarına gittim ve sadece düşman kazandığımı görerek 

üzüldüm ve korktum. Ama yine Tanrı’nın işine her şeyden daha fazla önem vermek zorunda 

olduğumu düşündüm. Böylece kendime “Bilici’nin(Tanrı) ne demek istediğini anlamak için 

bir şeyler bilen ünlü herkese gitmeliyim.” dedim. Ve yemin ederim Atinalılar, en ünlülerin en 

cahil beyinler olduğunu gördüm ve daha az saygı gören başkaları ise gerçekte daha bilge ve 

daha iyiydiler. 

Politikacılardan sonra ozanlara gittim. Ve orada kendi kendime dedim ki; “İşte şimdi kendini 

hemen ele verecek ve onlardan daha bilgisiz olduğunu göreceksin.” Böylece onların yazıları 

arasında en inceden inceye işlenmiş pasajlardan bazılarını aldım ve bir şeyler öğrenme umudu 

içinde onlara manalarının ne olduğunu sordum. İnanır mısınız, neredeyse gerçeği söylemeye 

utanıyorum. Ama söylemeliyim. Onların şiirlerine dair söylediği sözleri söyleyemeyecek tek 

bir insan yoktur. O zaman ozanların şiirlerini bilgelikle değil, fakat tabii olarak ve bir tür 

ilhamla yazdıklarını öğrendim. Ozanlar da bana aşağı yukarı aynı durumda göründüler. 

Böylece beni politikacılara üstün kılan aynı sebeple, onlardan da üstün olduğumu düşünerek 

ayrıldım. 

Sonunda zanaatkârlara gittim; çünkü diyebilirim ki hiçbir şey bilmediğimin şuurundaydım ve 

onların pek çok güzel şey bildiklerine emindim. Fakat Atinalılar, iyi zanaatçıların bile 

ozanlarla aynı yanılgıya düştüklerini gördüm. İyi ustalar oldukları için başka pek çok önemli 

konuları da bildiklerini düşünüyorlardı. Ve bu eksiklik onların bilgeliklerini gölgeliyordu. 

Böylece kendime Bilici(Tanrı) adına şunu sordum: Bilge ve cehaletimle olduğum gibi olmayı 

mı, yoksa her ikisinde de onlar gibi mi olmayı isterdim? Ve kendime ve Bilici’ye(Tanrı’ya) 

benim için, olduğum gibi olmanın en iyisi olduğu cevabını verdim.  

Gerçek Bilge Nerede? 
Böylece Atinalılar, bu arayışlarım benim en kötü ve en tehlikeli türden düşmanlar kazanmama 

sebep oldu. Ve o günden bu güne sayısız iftiraya uğradım. Benim için bilge denir, zira beni 

dinleyenler her zaman başkalarında eksik olduğunu bulduğum bilgeliğin bende olduğunu zan 

ediyorlar. Ama gerçek şudur ki, Atinalılar, bilge olan yalnızca Tanrı’dır. Ve Tanrı bilgeliğinin 

yanında insanların bilgeliğinin değeri ya çok az, ya da bir hiçtir. Ve gerçekte bu bilgelik vasfı 

benim için söylenemez. Tanrı, benim adımı bir örnek olarak kullanıp şunu kast etmiş 

olmalıdır: ‘Aranızda en bilgeniz, ey insanlar, Sokrates gibi gerçekte bilgeliğinin hiçbir 

değerinin olmadığını bilendir.’ Ve böylece bugün bile Tanrı’nın isteği üzerine yeryüzünde 

dolaşmayı sürdürür, ister yurttaş isterse yabancı biri olsun, bilge görünen herkesin bilgeliğini 
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araştırıp sorgularım. Ve Bilici’yi(Tanrı’yı) doğrulamak için ona bilge olmadığını gösteririm. 

Ve Tanrı’ya hizmetimden ötürü tam bir yoksulluk içinde yaşarım.  

Ey hakimler! Ölüm karşısında umutsuz olmayın ve kesinlikle bilin ki bu hayatta veya 

ölümden sonra, iyi bir insanın başına hiçbir kötülük gelmez. Ve onun olan hiçbir şey Tanrı 

tarafından göz ardı edilmez; ne de benim yaklaşan sonum bir tesadüftür. Ama açıkça 

görüyorum ki benim için en iyisi şimdi ölmek ve sorunlardan kurtulmak olacak. Bu sebeple 

beni mahkum edenlere ya da suçlayanlara kırgın değilim. Hakimlerin beni mahkum etmedeki 

amaçları beni yaralamaktır ve bunun için onlara biraz sitem edebilirim. Yine de onlardan bana 

bir iyilikte bulunmalarını isteyeceğim. Ey dostlarım! Oğullarım büyüdükleri zaman, eğer 

maddi zenginlik konusunda ya da herhangi bir şey konusunda fazilet için, olduğundan daha 

fazla endişe ederlerse veya gerçekte birer hiç iken bir şeymiş gibi davranırlarsa, sizden onları 

cezalandırmanızı isteyeceğim. Benim sizlere sıkıntı verdiğim gibi onlara sıkıntı vermenizi 

isteyeceğim. Uğruna endişe duymaları gereken şeyler için endişe duymazlarsa ve hakikatte bir 

hiç iken bir şey olduklarını düşünürlerse, benim sizleri azarladığım gibi siz de onları 

azarlayın. Eğer bunu yaparsanız, hem bana hem de oğullarıma hakça davranmış olursunuz. 

Ayrılma vakti geldi. Şimdi kendi yollarımıza gideceğiz. Ben ölmeye, siz yaşamaya… Hangisi 

daha iyi, yalnızca Tanrı bilir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendini keşfet sınırsız gücün olsun 

 

Kişisel gelişimin dünyadaki en popüler temsilcilerinden ve “Sınırsız Güç” ile “İçindeki Devi 

Uyandır” isimli çok satan kitapların yazarı Anthony Robbins, 29 Şubat 1960’ta 

Kaliforniya’da dünyaya geldi.  

Konuşmacı Jim Rohn’dan etkilenerek NLP üzerine çalışmalar yaptı ve kariyerini bu alanda 

geliştirmeye karar verdi. Televizyonda reklam içerikli programlar yaparak seminer ve 

kitaplarını pazarladı ve dünyada en çok okunan kişisel gelişim yazarlarından biri oldu.  

1994 yılında hipofiz bezinde rastlanan tümör, büyüme hormonunun normal bir yetişkine 

oranla birkaç kat fazla düzeyde salgılanmasına (acromegaly) neden oldu. Robbins’in el ve 

ayak kemik yapısı kontrolsüz bir şekilde büyüdü. Ancak, organomegali (iç organların 

büyümesi) ve kalp kapakçıklarında herhangi bir soruna neden olmadıkça tümörü aldırmamaya 

karar verdi.  

Sağlığındaki bu dalgalanmalar Robbins’i işinden bir an olsun uzaklaştırmadı. En çok satan 

kişisel gelişim ve motivasyon kitaplarının yazarı Robbins, yaşam koçluğu da yapıyor. 

Seminerleri ve motivasyon içerikli konuşmalarıyla çözümlerin adamı olarak da biliniyor.  

Anthony Robbins, kendi ismindeki vakfın da kurucusu. Vakfın misyonu öğrencilerin 

motivasyonunu artırmak, yaşlı ve engellilere destek olmak, hapistekilerin yaşamlarını üretken 

bir şekilde organize etmek olarak tanımlanıyor.   
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‘Sınırsız Güç’ün Yazarından Sınırsız Güç Veren Sözler 

 

 Hazırlıklı olarak fırsatla karşılaşmak, şans dediğimiz sıçrama tahtasıdır. 

 

 Bilinçli düşünceden geçirmediğim bir şey beni etkilemez. 

 

 Kişiler tembel değildir. Sadece, kendilerine esin kaynağı oluşturacak kadar güçlü amaçları 

yoktur. 

 

 Etkili iletişim için, hepimizin dünyayı farklı şekilde algıladığının ve iletişimimizi bu algıya 

dayandırarak gerçekleştirdiğimizin farkına varmalıyız.     

 

 Bulmak istersen, yeni bir yol mutlaka vardır.  

 

 Başarının sırrı, acının ve zevkin seni kullanmasına izin vermeden onları kullanmayı 

başarabilmektir. Eğer bunu yaparsan, hayatını kontrol altına almış olursun. Eğer yapmazsan, 

hayat seni kontrol altına alır.  

 

 İnançlar üretme gücüne de sahiptir, yıkma gücüne de… 

 

 Başarısızlığı, yaklaşımımızı değiştirmek için bir uyarı olarak görmek yerine kişisel bir kusur 

ya da hata olarak görürsek, daha en başında yenilmiş oluruz.  

 

 Tüm kişisel atılımlar, inanç ve düşüncedeki değişiklikle başlar. 

 

 Sorular, sınırlanmış potansiyelin kapısını açacak anahtar değerindedir.  

 

 Hayatınızın kalitesi, hücrelerinizin kalitesine dayanır. Eğer kan dolaşımınız zararlı ürünlerle 

doluysa, ne güçlü, canlı ve sağlıklı bir bedeniniz olur, ne de biyokimyanız dengeli bir 

duygusal yapı kurmaya elverişli hale gelir.   

 

 Kişisel güç, harekete geçme yeterliliğine sahip olmaktır.  

 

 Yaşamınızın kalitesini, iletişim kaliteniz belirler.  

 

 Gerçek bir karar, yeni bir davranış geliştirip geliştiremediğine bağlıdır. Eğer yeni bir 

davranış yoksa, tam olarak karar vermemişsin demektir.  

 

 Bizi biçimlendiren hayatımızdaki olaylar değil, bu olaylar karşısında geliştirdiğimiz 

inançlardır.   

 

 Kaliteli sorular, kaliteli bir hayat yaratır. Başarılı insanlar iyi sorular sorabilen ve dolayısıyla 

iyi yanıtlar alabilen insanlardır.  

 

 Bildiğini yapmak, ne yapacağını bilmekten daha önemlidir.  

 

 Eğer her zaman yaptığını yaparsan, her zaman elde ettiğinin aynısını elde edersin, daha 

fazlasını değil.  
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 Kaderimizi belirleyen, şartlar değil kararlardır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplu olarak aydınlanmış insanlar: Kızılderililer 

 

Tarihte en çok hayıflandığım gelişmelerden birisi Kızılderilerin toplu katliamlarıdır. 

Eğer katledilmeseler ve etkin bir topluluk olarak sosyal hayatiyetlerini sürdürebilselerdi 

şu an insanlığın farklı bir yerde olabileceğine inanıyorum.  

Hayatla, ruhla, insanla bu kadar barışık olabilmiş, kendilerini keşif yolculuklarında 

sonuca ulaşıp dingin bir ruha kavuşabilmiş başka bir topluluk yok. Belki 

peygamberlerin ilk inananları ile kurduğu bağla gerçekleşen aydınlanma benzeri bir 

durum örnek teşkil edebilir onların ruh hallerine.  

Hadi ben sözü fazla uzatmayayın, sözü o güzel insanlara bırakalım. 

 

 Dinle, yoksa dilin seni sağır edecek. 

 Saygı, bir kişiyi duyuluncaya ve anlaşılıncaya kadar dinlemektir. Ancak bu şekilde 

Kızılderililerin gayesi olan denge ve uyum gerçekleşme imkanı bulur.  

 Aşkı tanıdığında, Yaratıcı’yı da tanırsın. 

 Su gibi olmalıyız. Her şeyden aşağıda; ama kayadan bile kuvvetli…  

 Senin vicdanın senden başkasını temsil edemez. 

 Hepimiz biliriz. Yeryüzü insanlara ait değildir, insanlar yeryüzüne aittir. Her şey kan 

bağının bir aileyi birleştirmesi gibi tek ve birdir. İnsan hayatın ağlarını öremez. O bu ağlar 

içindeki bir ipliktir sadece. Bu ağa her ne yaparsa, kendine yapmış sayılır.     

 Bir başkasının kabahati hakkında konuşmadan önce daima kendi makoseninin içine bak! 

 İhanet arkadaşlık zincirini karartır; fakat vefa onu her zamankinden parlak yapar.  

 Tüm kuşlar, aynı türden olsalar da birbirinin aynısı değildir. Bu, hayvanlar ve insanlar için 

de geçerlidir. İki kuşun, iki hayvanın veya iki insanın birbirinin aynısı olmamasının sebebi her 

birinin kendine has ve hür bir benliğe sahip olması, bu benliğe dayanmasıdır.   

 Bir kere "Al şunu" demek, iki kere "Ben vereceğim" demekten iyidir.   

 Doğum yapan her şey dişidir. Kadınların ezelden beri bildiği kainatın dengelerini erkekler 

de anlamaya başladıkları zaman, dünya daha iyi bir dünya olmak üzere değişmeye başlamış 

olacaktır.  

 Bir çocukken, paylaşma hakkında her şeyi biliyordum. Uygarlaştığımdan beri bu erdemi 

unuttum.  

 Düşmanımı cesur ve kuvvetli yap! Eğer onu yenersem utanç duymayayım.  

 Fakir olmak, şerefsiz olmaktan daha küçük bir meseledir.  

 Gözlerde yaş yoksa, ruh gökkuşağına sahip olamaz.  

 Allah’ın kelimeleri meşe yaprağı gibi sararıp düşmez; cam yaprağı gibi ilelebet yeşil kalır. 

 Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu, hikmeti değil. Halbuki bilgi mazidir, hikmet ise 

istikbal.  

 Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. 

Yanımda yürü, böylece ikimiz eşit oluruz.  
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 Yapmamız gereken, her şeyi eski sadeliğine döndürmektir. Böylece bozulan düzenimiz 

yeniden kurulacaktır. 

 Biz uyurken, melekler ruhlarımızla sohbet eder.  

 İlkbaharda usul usul yürü; toprak ona hamiledir... 

 Bir beyaz ordu Kızılderililerle savaşır ve kazanırsa bunu adı zaferdir. Kaybederse bunun adı 

katliamdır.  

 İnsanın gözleri öyle kelimelerle konuşur ki dil onları telaffuz edemez. 

 Bir düşman çok, yüz dost azdır. 

 Kehanet, muhtemel bir olayı kesin bir bakış ile görmekten başka şey değildir. Hava ya 

bulutlu olacaktır, ya da güneş açacaktır.  

 Komşun hakkında hüküm vermeden önce, iki ay onun makosenleriyle yürü!   

 Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmez, yaşayanlara ilave eder.   

 Yeryüzünün her parçası benim insanlarım için kutsaldır. Biz yeryüzünün bir parçasıyız, 

yeryüzü de bizim bir parçamız.  

 Gözün ile değil, yüreğin ile hüküm ver.  

 Şeytan hakkında konuşmayın. Gençlerin kalbinde merak uyandırır.  

 Unutmayın, çocuklarınız sizin değildir. Onu Yaratıcı’dan ödünç aldınız.  

 Sevgi ile yorulmadan ilerleriz. Sevgi ile, sadece onunla başkaları için fedakarlık yaparız.  

 Yeryüzündeki her şeyin bir amacı, her hastalığın çaresi olan bir tohum, her insanın bir 

görevi vardır. Bu Kızılderililerin varlık kuramıdır.  

 Artık topraklarımızın daha kıymetli, bunun farkındayız. Beyaz adam onun değerini 

bilmediğimizi düşünüyor; fakat biz toprağın ölümsüz olduğunu ve onu feda ederek 

karşılığında ele geçirdiklerimizin ise kısa bir süre sonra tükenip yok olacağını biliyoruz. 

 Yalan tohumdur. Bire kırk verir. Verdiği kırkın her biri bir tohumdur ki bire kırk verir. 

 Bilgi de tohumdur. Bire yüz verir. Verdiği yüzün her biri bir tohumdur ki; sana bilgelik, 

torunlarına da ilham verir. 

 Zeka sudur. Tohumları yeşertir. Yalanı da bilgiyi de... 

 Yetenek topraktır. 

 Ne ekersen onu biçersin. Ekmezsen üzerinde ayrık otları biter. 

 Emek güneştir. Tohuma da, suya da, toprağa da hayat verir. 

 Kader çadırındaki kilimdir. İpliğini Ulu Manitu verir, sen dokursun. Deseni sendendir, 

renkleri Tanrı'dan. 

 Şans doğal gübredir. Ne zaman nereye düşeceği belli olmaz. Kilimine düşerse kirletir. 

Desenini değiştirir. Her şeyi kirletir. Oysa toprağına düşerse besler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keşfetme cesaretini gösterelim 

 

Birlikte bir çok kitap hazırladığımız sevgili Cengiz Erengil’le birlikte “Kendimizi keşfetmek 

için nasıl bir strateji izleyelim?” sorusuna cevap aramıştık. Sonra dergide de yayınladığımız 
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bu yazıda başarma cesareti başlayıp manevi benliğimizi uyandırmakla bitirmiştik. Verdiğimiz 

örnekler özellikle çok anlamlıydı bizim için. 

Şimdi bu liste benim için daha anlamlı hale geldi. Bakalım size nasıl faydalı olabilecek? 

 

Başarma Cesaretini Gösterin 

Yaşamınız ne durumda? İyi mi yoksa sadece fena değil mi? Pek iyi değil de idare mi 

ediyorsunuz? Yoksa ‘Artık yaşamıyoruz, katlanıyoruz’ mu diyorsunuz? 

Her birimizin başarılı bireyler olduğumuzu düşünmemizi sağlayacak özgüveni ve özsaygıyı 

geliştirelim ve başarılı olalım diye bir ‘plan’ olarak hazırlanmış.  

 

Önce Cesur Olmayı Öğrenin 

Bahanelerin işe yaramadığını keşfettiğimiz zaman ilerleme yolu bizim için açılmış demektir. 

Bundan yararlanmalıyız. Gerçek sorunun insanlar ve olaylar gibi dışsal durumlar ve koşullar 

değil de ‘bilinçaltı ya da bilinçdışı korkularımız’ olduğunu anladıktan sonra kendi 

yaşamımızın sorumluluğunu artık cesaretle üstlenebiliriz. İsteklerimizi teker teker 

gerçekleştirebiliriz. Hepimiz tam anlamıyla gelişmek istiyoruz. Hepimiz elimizden gelenin en 

iyisini yapmak istiyoruz. Hepimiz bolluk ve zenginlik istiyoruz. Hepimiz bir fark yaratmak 

istiyoruz. Hepimiz sağlıklı ve mutlu yaşamak istiyoruz. Hepimiz derin, anlamlı ve bir amacı 

olan ilişkiler kurmak istiyoruz. Hepimiz sevgi, neşe, mutluluk, doyum ve saygı istiyoruz. 

Hepimiz her şeyin en iyisi istiyoruz. Mucizevi olan şu ki, hepimiz tüm bunlara sahip 

olabiliriz. Yapmamız gereken tek şey korkularımızın ve olumsuz kendilik imgelerimizin 

üstesinden gelmek ve cesaretle amaç, vizyon, misyon ve hedeflerimizi gerçekleştirme 

yolculuğuna çıkmak. 

 

Sorunlar Gizli Fırsatlardır 

Bir gün Norman adlı bir adam, doktor Vincent’ın New York şehrindeki ofisine girmiş ve onun 

yakasına yapışmıştı. Şaşkınlık içinde bakan doktora şöyle demişti: “Doktor lütfen bana 

yardım edin. Sorunlarımla başa çıkamıyorum. Artık bana çok ağır geliyorlar.” Doktor Vincent 

diyor ki: “Eğer yakamı bırakırsan seni sorunsuz insanların yaşadıkları bir yere götürebilirim.” 

Adam eğer böyle bir yer varsa, oraya gitmek için her şeyini verebileceğini söylüyor. “Sadece 

iki apartman ileride” diyor doktor. Birlikte çıkıp yürüyorlar ve Forest Lawn mezarlığının 

geniş demir kapısından içeri giriyorlar. Doktor şöyle diyor: “Burada yatmakta olan yaklaşık 

150.000 kişi var. Artık hiçbirinin sorunları olmadığını biliyorum.” 

Bu hikaye bize şunu öğretiyor: “Sorunlar gerçek bir yaşamın işaretleridir!..” Sorunlarınızı 

birer fırsat olarak görmeye başlayın. Değişmek için cesaret gösterin. Başarı yolculuğunuza 

emin adımlarla çıkın. 

 

Neyin Olanaklı Olduğuna İlişkin Hayal Gücünüzü Genişletin 

Hepimiz aslında zengin doğarız, bizim için çalışan 18 milyar civarında beyin hücresiyle 

birlikte… Yapmamız gereken sadece bunları doğru yönlendirmek. İnsan zihninin iki temel 

bölümden oluştuğunu biliyoruz: bilinç ve bilinçaltı ya da bilinçdışı. Ancak genellikle bütün 

kararları bilinç alırken, bütün olanakları bilinçaltının sağladığını ihmal ediyoruz. Bilinç ‘Ne’ 

sorusunu cevaplarken, bilinçaltı ‘Nasıl’ sorusunu yanıtlıyor. O zaman hemen şimdi bir not 

defterine ‘Hedeflerinizi’ yazmaya başlayın ve bunları bütün dünyaya ilan etmeye de 

kalkmayın. 

 

Enerjinizi Yoğunlaştırın 

Doktor Victor Frankl, Auschwitz toplama kampından kurtulmayı başaran ender insanlardan 

biridir. Çok az yiyecek, içecek ve giyecekle, hiç tıbbi bakım görmeden hayatta kalmayı 

başarmıştır. Bu konuda şöyle der: “Tavrımı ya da tutumlarımı benim belirlediğimi her zaman 
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biliyordum. Ümitli olmayı ya da ümitsizliğe kapılmayı seçebilirdim. Ümitli olmayı seçtim ve 

istediğim şeylerin üzerinde yoğunlaştım.” 

Siz de enerjinizi hedeflerinize odaklayabilir ve görselleştirme tekniğini kullanabilirsiniz. 

Arnold Palmer bir golf topunu deliğe sokmak istediği zaman, vuruş yapmadan önce zihninde 

topun vuruş yaptıktan sonra gidip istediği deliğe girdiğini görselleştirdiğini söylemiştir. 

Kendinizi Olumlayın 

Bir olumlama, bir inanç ifadesidir. Olumlama cümlesi zihninizde olmadığı zaman bilinçaltı ya 

da bilinçdışı neye inanacağına, başkalarının söyledikleriyle karar verir. Başkaları tarafından 

programlanır. Eğitimsiz bir bilinçaltı, içine ne sokulursa ona inanır. O zaman şu andan 

itibaren istediğiniz olumlu sonuçları zihninizde tekrarlamaya başlayın. Ben girişkenim. Ben 

başarılıyım. Ben dost canlısıyım. Ben dengeliyim. Ben doğruyum. Ben sevilecek biriyim. 

 

Hayat bir Denge Kurma İşidir 

Sirkteki cambazları düşünün. Cambaz, saman kaplı yerden birkaç metre yükseğe asılmış bir ip 

üzerinde yürüyor. Amacı ipin bir ucundan öteki ucuna kadar yürümek. Dengesini korumak 

için elinde uzun bir sırık taşıyor. Ama yürümekten fazlası gerekiyor; çünkü omzundaki bir 

sandalyeyi de dengede tutması gerekiyor. Üstelik bu sandalyede bir genç kadın oturuyor ve 

kadının alnında bir çubuk ve çubuğun ucunda bir tabak var. Cambaz bütün bu unsurlar 

dengelenene kadar yürümeye başlamıyor. Denge sağlandıktan sonra dikkatle ve yavaş yavaş 

ipin üzerinde yürümeye başlıyor. Denge cambaz için her şey demek. Eğer dengesini 

sağlayamazsa aşağıya düşecek. 

Yaşam da böyle denge gerektiren bir yürüyüştür. Evlilik ve aile, maddi durum, sağlık ve 

fiziksel form, sosyal bağlantılar, duygusal büyüme, ruhsal gelişim ve zihinsel büyüme gibi 

unsurlarda denge sağlamamız gerekiyor. 

 

Sevgiyle Başarabilirsiniz 

Bir insanın yaşayabileceği en korkunç şeylerden biri sevgisizliktir. Mutlu ve sağlıklı bir 

insanı, yaşamından sevgiyi çıkartarak mahvedebilirsiniz. Hepimizin yaşamak için 

yaşamımızın ilk günlerinden itibaren sevgiye gereksinimi vardır. Sevgi insanı olgunlaştırır, 

özsaygısını güçlendirir. Sevgiyle hareket edin ve her zaman gülümseyin. 

 

Evlenmenin ve Aile Kurmanın Hazzı 

Bir şeyi yazar, görselleştirir ve olumlarsanız, onun gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Mark’ın 

yazdıkları şunlardı: “Sevginin giderek artması için yemin ediyorum. Aşkın, hazzın ve 

kıvancın giderek artması için, her şeyin giderek daha iyi olması için, ışığın, sevginin ve 

kahkahaların daha da çoğalması için yemin ediyorum.” 

 

Topyekün Refaha Ulaşmak 

Topyekün refaha ulaşabilirsiniz. Maddi olarak her istediğinizi ve fazlasını elde edebilirsiniz. 

Geleceğinizde, geçmişinizdekinden çok daha fazla mutluluk, başarı ve para kazanabilirsiniz. 

Tüm bunları elde etmeniz için gereken ‘Doğru Zihin Hali’dir. Hedeflerinizi yazın. Onları 

gözünüzde canlandırın. Olumlayın. Gereken eylemleri gerçekleştirin. Ulaşacaksınız. 

 

Toplam Esenliğe Ulaşmak 

Formda olmak, doğru beslenmek ve bunlar için kendini eğitmek eğlencelidir. Ünlü doktor 

Maxwell’e göre otuz gün uyguladığınızda, otuz birinci gün, bunların yapmanın yapmamaktan 

daha kolay hale geldiğini ve bir alışkanlığa dönüştüğünü göreceksiniz. 

 

Önemli Olan Kimlerle Karşılaştığınız 
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Karşılaştığınız insanlar sizi heyecanlandırmalı, size esin vermeli ve sizin büyümenizi 

sağlamalıdır. Bu nedenle tanıdığınız insanların sayısını ve çeşitliliğini sürekli artırmaya gayret 

etmelisiniz. Bu insanlardan her biri sizin zihninizin farklı bir yönünü geliştirecek ve sizi 

uyaracaktır. 

 

Zihninizi Güçlendirin 

Zihinlerinizi televizyon programları ve gazetelerden çeşitli abur cubur ile doldurmanız çok 

tehlikelidir. Hepimizin beyninde kullanılmak için sabırsızlanan on sekiz milyar hücre var. 

Acaba bunların kaçta kaçını kullanıyoruz? Bilim adamları ortalama olarak yüzde onunu 

kullandığımızı söylüyorlar. Kalan yüzde doksanın içine girebilseydik acaba neleri 

başarabilirdik? Yüzde onunu da doğru kullanıyor muyuz acaba? Önce bir ‘amaç’ edinin. İyi 

bir amaç ‘kuzey yıldızı’ gibidir. “Hedefim insanlara ....” cümlesindeki boş yerleri doldurun. 

Örneğin yardım etmek, işlerini kolaylaştırmak, desteklemek, hizmet etmek gibi… Zihin 

gücünüzü artırmak için doğru şeyler okuyun, zihninizdekileri paylaşın, danışın, size esin 

kaynağı olacak kasetler dinleyin ve VCD’ler izleyin. 

 

Manevi Benliğinizi Uyandırın 

Hepimiz manevi bir evrende yaşayan bireyleriz. Her birimizin varlığının manevi bir yönü 

vardır. Ancak onu bulmak bazen uzun ve zorlu bir süreç gerektirebilir. Yaşamlarınızda 

maneviyat duygusunu geliştirecek adımlar atabilirsiniz. Aynı güç hepimizin içinde 

uyandırılmayı beklemektedir.  

Başarma cesaretini gösterin dostlar! 

 

 

 

 

 

 

 

KENDİNİ KEŞFETMENİN İLK AŞAMASI FARKINDALIKTIR 

 

Sevgili dostum mutlu olmak gibi bir hayat amacın varsa bence ilk olarak elimizdekilerin 

farkına varmamız gerekiyor. İşte bize sahip olduğumuz ama pek kıymetini bilmediğimiz bazı 

değerlerimizi hatırlatan bir yazı: 

  

-Evimi bir oturma sonrası temizlemek için saatlerce çalışabiliyorsam, birçok arkadaşım var 

demektir. 

-Faturalarımı ödeyebiliyorsam, bir işim var demektir.  

-Pantolonum biraz sıkıyorsa, aç kalmıyorum demektir.  

-Gölgem beni izliyorsa, güneş ışığını görüyorum demektir.  

-Otobüsten indiğim yerden iş yerime kadar yolu uzun buluyorsam,yürüyebiliyorum demektir.  

-Hükümet hakkında eleştiri yapabiliyor ve bu eleştirileri başkalarından da duyuyorsam, 

konuşma özgürlüğümüz var demektir. 

- Otobüs beklerken yanımdaki adam anahtarlarıyla oynuyor ve bu sesten rahatsız oluyorsam, 

duyuyorum demektir.  

- Camları silmem, çatıyı onarmam gerekiyorsa, bir evim var demektir. 

- Dodalgaz faturam yüklü geliyorsa, ısınıyorum demektir.  

-Yığınla ütülenecek ve yıkanacak çamaşırım varsa, yığınla giyeceğim var demektir. 

- Çalar saatim sabahın köründe çalıyorsa, yaşıyorum demektir. 

- Akşamları kendimi yorgun hissedebiliyorsam ve bacaklarım ağrıyorsa, o gün üretici 
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olmuşum demektir. 

- Ve tüm bunların farkına varabiliyorsam mutluyum demektir... 

 

 

 

 

Hz. Ali’den kendimizi keşfetmemiz için yol haritası 

 

 

İslam kaynaklarında “bilginin kaynağı” olarak nitelendirilen Hz. Ali kendimizi keşfetmek için 

bakın neler öneriyor. Ben kesinlikle bu tavsiyelerden çok şey öğrendim. Birde sen dene sevgili 

dostum. 

 

* Ölç, biç, sonra kes; düşün, taşın, sonra söyle; anla, bil, sonra yap. 

* Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, edep gibi miras, danışmak gibi arka olamaz. 

* Akıl tamamlandı mı söz azalır. 

* İşler şüpheli göründü mü, sonunu görerek önü hakkında hüküm vermek gerekir. 

* Bilmiyorum demeyi bırakan kişi, öleceği yerden yaralanır gider. 

* Hoş geçinmek aklın yarısıdır. 

* Zenginliğin en yücesi dilekleri terk etmektir. 

* Halka istemediği, hoşlanmadığı şeyleri söyleyen kişi hakkında halk da, bilmediği şeyleri 

söyler. 

* İnsanların gönülleri ürkektir; kim onları elde ederse ona alışırlar. 

* Devlet sana yâr oldukça ayıbın gizli kalır. 

* İnsanların en fazla bağışlaması gerekeni, cezâ vermeye en fazla gücü yetenidir. 

* Zenginlik gurbette yurttur; yoksulluk yurtta gurbet. 

* Zanaat tükenmez maldır. 

* Seni çekindiren kişi, sana  müjde verene benzer, ona eşittir. 

* Dil yırtıcıdır; yuları bırakıldı mı salar, parçalar. 

* Dostları yitirmek, gurbete düşmektir. 

* Her sayılı şey biter; her beklenen gelip çatar. 

* Uzaklaşmak ayıpları örter. Yaptığı işi beğenen kişiyi kınayan çok olur. 
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* İnsanlarla öyle geçinin ki öldünüz mü ağlasınlar size; sağ kaldınız mı sevgiyle çağrışsınlar 

sizin için. 

* İnsanların en âcizi, insanlardan kardeş edinemeyenidir; ondan daha âcziyse kardeş 

edindikten sonra onu yitirenidir. 

* İnsan, dilinin altında gizlidir. 

* Bilgi, tükenmeyen bir hazinedir; akıl, eskimeyen, yıpranmayan bir elbise. 

* Bilgin, kadrini bilen kişidir; bilgisiz, yaptığını bilmeyen kişidir. Akıllı, ameline dayanır, 

câhil, emeline dayanır. Bilgin, kalbiyle, gönlüyle bakar görür; câhil, gözüyle bakar görür. 

* İki şey vardır ki sonu bulunmaz; Bilgi, akıl. 

* Kendini bilmeyen, başkasını nasıl bilir? 

 

 

 

 

 

 

Neden gülmemiz lazım? 

 

 

Çok küçükken dedem bana ‘Ne kadar çok gülümsersen o kadar çok keyifli yaşarsın!’ dediğinde 

bunu anlayamamıştım. Gülümsemek ve gülmek ile mutlu ve keyifli yaşamanın arasındaki 

bağlantıyı o zaman kuramamıştım. Ama şimdi sadece kendimin değil, etrafımdaki herkesin 

küçücük bir gülümseme ile nasıl mutlu olduğunu gözlemleyebiliyorum.  

Araştırmacılar gülmenin yararlarını 11 maddede toplamışlar. Bakalım gülmekle 

kazanacaklarımız nelermiş. 

 

1- Stresi yok eder  

2- Mutlu hissettirir  

3- Saldırgan ve sinirli olmayı engeller  

4- Fiziksel olarak iyi hissetmenizi sağlar  

5- Sindirime yardımcı olur  

6- Kötü huylu tümörlerle mücadele eder 

7- Cinsel yaşamın daha iyi olmasını sağlar  

8- Soğuk algınlığından korur  

9- Şeker hastalığına karşı korur  

10- Tansiyonun dengede kalmasını sağlar  

11- Vücuttaki ağrıların azalmasına neden olur  
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Ne istiyorsak ona sahip oluruz 

 

Öğrenmenin en kolay yolu tecrübelerden faydalanmaktır. 50-60 yıllık hayat 

tecrübelerine sahip hayat ustalarının o kadar yıllar boyunca kazandıkları eşsiz birikime 

çok kısa bir sürede sahip olmak mümkün olur. Yeterki o tecrübeleri ciddiye alalım. 

Hayat yolunda tecrübeleri olan insanların söyledikleri ışık fenerleri gibidir. Karanlıkta 

bir ışık fenerine sahip olursak zorluklarla daha kolay baş edebiliriz. Şimdi Dr. Sabri 

Yurdakul’un hayat üzerine önerdiklerine kulak kabartalım derim.  

 

Mutsuz bir çocuk büyütmek istiyorsak 
--Onu sık sık azarlayalım  

--Yaptığı iyi işleri görmezden gelelim 

--Başkalarının yanında küçük düşürelim 

--Sizi ne kadar üzdüğünü sık sık dile getirelim 

--Beraber olmak istediğinde bahaneler öne sürelim 

--Arkadaşlarının çalışkanlıklarını örnek verelim 

--Söylediği ufak yalanları yüzüne vuralım 

--Size şikayet için geldiğinde onu dinlemeyelim 

--Sizinle konusurken başka işlerle meşgul olalım ya da televizyon seyredelim 

--Sık sık yorgunluğunuzu dile getirerek onunla birlikte olmaktan kurtulalım 

--Ufak isteklerini baştan reddelim 

 

Mutsuz bir evlilik için (Kadınlar için)  
--Eşinizi her fırsatta eleştirin 

--Annesinden ve kız kardeşinden şikayet edin 

--Yasamiyorlarsa geçmiste yaptiklarini anlatin 

--Sizi anlamadığından yakının  

--Yorgun olduğu zamanlar gezmeler ayarlayın 

--Sık sık ilgisinin azaldığından şikayet edin 

--Sizin dışınızda kimseyle görüşmesine izin vermeyin görüşmeye kalkarsa kıskançlık krizleri 

geçirin 

--Size yaklaştığında bahaneler bulun 

--Geçen sene bugün ne giydiğinizi sorun bulamazsa hır çıkarın 

--Maç seyrederken başka kanallarda eglence programı arayın 

--Sizi dinlemediğinden şikayet edin dinlemeye kalkarsa artık geç olduğunu söyleyin  

--Evde saçbaş dağınık dolaşın baskalarının yanında kendinize özen gösterin 

--Yaşlanıp göbeklendiğini söyleyin itiraz ederse konuşmanızı kanıtlarla destekleyin 

 

 

Mutsuz Bir Evlilik İçin (Erkekler İçin)  
--Eve gelmemek için daha sık bahaneler bulun 

--Eve geldiğinizde hep yorgun ve isteksiz olun 

--Eşiniz konuşmak istediğinde işiniz olduğunu söyleyin yoksa da yaratın 

--Sık sık arkadaşlarınızla birlikte olun ve bu birlikteliği geç saatlere kadar uzatın 

--Eşiniz yardım istediğinde sağlam bahaneler uydurun hiçbirini yapamazsanız ,erkek 

olduğunuzu ona hatırlatın 

--Eşinizi hatırlamak için onun hatırlatmasını bekleyin  
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--Olmadık konulara büyük tepkiler verin öfkeniz geçince pişman olup özür dileyin 

--Herşeye bir kusur bulun hiç bir şey bulamazsanız beğenmediğinizi söyleyin 

--Eşinizin özenerek yaptığı yemekleri hergün yiyormuşçasına tepkisiz yiyin 

--Eksiklikleri abartın güzel konuları görmemezlikten gelin  

 

 

Mutlu Bir Evlilik İçin Öneriler  
--Ortak ilgi alanlarınızı bulun  

--Canınız sıkkınken tartışmayın  

--Tenkitten uzak durun 

--Beğendiğiniz yönlerini takdir edin 

--Olumlu yönlerini bulmaya çalışın 

--Ailesi hakkında olumsuz sözler söylemeyin 

--Kimseyle kıyaslamayın 

--Arkadaşları ile geçirdiği zamanı kısıtlamayın 

--Kendinize ait uğraşlar bulun 

--Işinizi eve getirmeyin 

--Evde kendinize özen gösterin  

 

Mutsuz Bir Yaşam İçin Garantili Öneriler  
--Kafanıza estiği gibi davranın 

--Herkesin eksiklerini bulun ve yüzlerine söyleyin 

--Sigara, çay, kahve ve alkolü bolca tüketin 

--Boş anlarınızı hayatınızdan şikayet ederek degerlendirin 

--Sık sık eski mutsuz günleri hatırlayın 

--Sizi seven birisini görürseniz hemen altında çıkar arayın, bulamazsanız aramaya devam edin 

--Televizyondaki tüm kanalları gezin ve gece yarısından önce karşısından kalkmayın  

--Spor yapıp yorulacağınıza televizyonda maç seyretmeyi tercih edin  

--Yiyebildiğiniz kadar yemek yiyin, kilolarınızı ileri bir tarihte atacağınızı düşünerek 

kendinizi kandırın 

--Gelecekte başınıza gelebilecek en kötü olayları düşünün ve bunların ayrıntılarını saptamaya 

çalışın 

--Hayatınızın monotonluğundan sıkıılın ama yeni yaşantıları deneyip kendinizi riske atmayın 

--Ufak olayları büyütüp hır çıkarın sonra pişman olup özür dileyin 

--Kitap, gazete ve dergilerden uzak durun boş zamanlarınızı yatarak geçirin 

--Mutlu anlarınızı yalnız yaşayın mutsuzluklarınızı herkesle paylaşın  

  

 

 

 

 

 

Ne istediğini bilmeyen bulduğunu anlayamaz! 

 

 

İstemek çok önemlidir sevgili dostlar. Hayatta neyi istersek ona sahip oluruz. Buna klişe bir 

cümle olarak bakmayın lütfen. İnsanoğlu istedikleri için mücadele eder. İstedikleri için çaba 
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gösterir. Neyi isterse ona sahip olmak için çalışır. Aslında istediklerimizi gerçekleştirmek 

zaten hayatın doğası gereğidir.  

İsteklerimiz genelde karşımızdaki insanlardan olur. Aile bireyimizden, dostlarımızdan, iş 

arkadaşlarımdan hasılı etrafımızdaki tüm insanlardan zaman içinde bir şeyler istememiz 

gerekir. İstediğimize sahip olmak için istemesini bilmemiz gerekir. Bu konuda Sınırsız Güç 

yazarı “Anthony Robbins” 5 adımlık bir yöntem öneriyor. Hepimizin denemesinde fayda var 

diyorum. 

 

 

1: Ne istediğimizi bilelim  

Ne istediğimizi hem kendinize hem de bir başkasına tanımlamalıyız. Ne kadar yüksek, ne 

kadar uzak, ne kadar çok? Ne zaman, nerede, nasıl, kiminle? İş hayatımızda bir krediye 

ihtiyacımız varsa; nasıl isteneceğini bilirsek, bu krediyi buluruz. “Üretim hattını genişletmek 

için biraz daha paraya ihtiyacımız var, bize biraz kredi verir misiniz?” derseniz, krediyi 

alamazsınız. Kesin olarak neye ihtiyacınız olduğunu, niçin ihtiyacınız olduğunu ve ne zaman 

ihtiyacınız olduğunu tanımlamalısınız. Onunla ne üretebileceğinizi de göstermek 

zorundasınız. Amaç düzenleme seminerlerimde, seminere katılanlar, biraz paraya ihtiyacım 

var diyerek istemektedirler. Ben de onlara birkaç kuruş para veriyorum. Onlar istiyorlar ve 

alıyorlar; zekice istemedikleri için istediklerini alamıyorlar. 

 

2: Bize yardım edebileceklerden her zaman destek alalım 

Ne istediğimizi bilmek yetmez, aynı zamanda bilgi, sermaye, duyarlılık, iş deneyimi gibi 

belirli kaynaklara sahip olan kimselerden istemeliyiz. Diyelim ki, eşimizle bir sorunumuz var. 

İlişkilerimiz kopuyor. Kalbimizi boşaltmak istiyoruz. Bir insanın olabileceği kadar dürüst ve 

kesin olabiliriz. Bizimki kadar zayıf ilişkilere sahip birinden yardım istemeye kalkarsak bu 

kişi bize yardımcı olabilir mi? Şüphesiz yardımcı olamaz. 

Yardım isteyecek uygun kişiyi bulmak, bizi yine neyin ne işe yaradığını öğrenmeye dikkat 

etme konusuna geri götürecektir. Daha iyi bir iş, daha iyi bir ilişki, daha iyi bir yatırım 

programı, ne istersek isteyelin; bunlarla ilgili bazı şeylerin başkaları tarafından yapılmış 

olduğuna dikkat edelim. Buradaki asıl sorun istediklerimizi başaran kimseleri bulmak ve 

onların neleri doğru yaptığını belirleyebilmektir. Bir çoğumuz meyhane akıllılığına 

meyilliyizdir. İşittiklerimiz sempatik gelir ve bunların hemen sonucunu alacağımızı sanırız. 

Sempati, uzmanlık ve bilgiyle eşleşmedikçe bir işe yaramayacaktır. 

 

3: İstediğimiz kimse için bir fayda oluşturalım 

Sadece isteyip ve birilerinin bize bir şeyler vereceğini beklemeyelim. Önce istediğimiz 

kimseye nasıl yardımcı olabileceğimizi hesaplayalın. İşle ilgili iyi bir fikrimiz ve bunu 

gerçekleştirebilmek için de paraya ihtiyacımız varsa; bu parayı elde etmenin bir yolu, bize 

hem yardım edecek, hem de bizden (yapılacak işten) yararlanabilecek kişiyi bulmaktır. Ona 

fikrimizin hem bize, hem kendisine nasıl para kazandıracağını göstermeliyiz. 

Oluştruracağımız  faydanın her zaman maddi şeyler olması gerekmez. Oluşturduğumuz fayda 

bir his, bir duyarlılık ya da bir rüya olabilir.  

 

4: Kararlı bir inançla isteyelim 

Başarısız olmanın en emin yolu, kararsız olmaktır. Biz ne istediğimizden emin değilsek; 

başkaları nasıl emin olsun? Bu nedenle, isterken bir inanç içinde olalım. Fizyolojimiz ve 

kelimelerimizle inancınızı gösterelim. Ne istediğinizden emin olduğumuzu gösterebilirsek, 

mutlaka başaracağız ve mutlaka hem kendinize hem de istediğimiz kimse için bir fayda 

oluşturacağız.  
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Bazı kişiler, bu dört prensibi de en iyi şekilde uygularlar; fakat yine de istediklerini elde 

edemezler. Çünkü onlar beşinci prensibi uygulamamışlardır. İstediklerini elde edinceye kadar 

istememişlerdir. Zekice istemenin beşinci ve en önemli adımı budur. 

 

5: İstediğini elde edinceye kadar iste 

Bu aynı kişiden isteyelim demek değildir. Kesin olarak aynı şekilde isteyelim demek de 

değildir. Asıl başarı formülü “Ne elde ettiğimizi bilinceye kadar duyuşsal keskinliğimizi ve 

kişisel değişme esnekliğimizi geliştirmek zorundasıyız.” der. Bu nedenle, istediğimiz zaman; 

istediğimizi elde edinceye kadar, kendimizi değiştirmek ve düzenlemek zorundayız. Başarılı 

kimselerin yaşamlarını incelediğimizde onların isteklerinde çok ısrarlı olduklarını, devamlı 

denediklerini, devamlı değiştirdiklerini ve er ya da geç ihtiyaçlarını giderecek birisini 

bulduklarını görürüz. Formülün en zor kısmı ise kesin olarak ne istediğimizi 

belirleyebilmektir. 

 

 

 

 

 

 

 

Gücümüzü ortaya çıkarmak için ilkeler 

 

 

Kendimizi kendi güçlerimiz ve inaçlarımız ile keşfedebiliriz 

 

Unutmayın sevgili dostlar: 

 

1) Başarısızlık yoktur sadece sonuçlar vardır. 

2) Hepimiz amaçlarına ulaşmak için gerekli kaynaklara sahiptir. 

3) Güç amaçlanan hedeflere ulaşmaktır. 

4) Her zaman bir seçenek daha vardır. 

5) Bir insan bir işi başarabiliyorsa bunu herkes öğrenebilir. 

6) İnsanlar algılayabildiklerinin arasından en iyi seçeneği seçerler. 

7) Her davranışın altında pozitif bir amaç yatar. 

8) Harita, sahanın kendisi değildir. 

9) İletişimimizin anlamı almış olduğumuz tepkidir. 

10) İnsan yaşantısının bir yapısı vardır. 

 

O zaman yapmamız gereken ilk iş, iç ve dış güçlerimizi harekete geçirmek. Gayret etmek ve 

başarmak! Olay bu kadar basit sevgili dostlar. 

 

 

 

 

 

 

Rudyard Kipling’den kendini keşfetme şiiri 
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30 Aralık 1865'te Bombay'da doğan Kipling, ilk yıllarını Hindistan'da geçirmiş, daha sonra 

İngiltere'de yaşamaya devam yazardır. Dünyanın pek çok yerini gezen Kipling şiirlerinde ve 

hikâyelerinde öğretici olmayı seven, dini konulara ağırlık veren bir edebiyatçıydı. Yaşamı 

boyunca pek çok ödül alan Kipling 1907'de Nobel Edebiyat Ödülü'nün de sahibi olmuştur.   

Rudyard Kipling eşsiz deneyimlerinden yola çıkarak insan olabilmenin dolayısıyla da kendini 

keşfedebilmenin yollarını ‘Eğer’ şiiri ile bize anlatıyor. Hepimiz için güzel anlamları 

olduğunu düşünüyorum. 

 

 

EĞER 

 

“Etrafındakiler panik içine düştüp de  

bunun sebebini senden bildikleri zaman  

Eğer sen başını dik tutabilir ve sağduyunu kaybetmezsen;  

 

Eğer sana kimse güvenmezken sen kendine güvenir  

Ve onların güvenmemesini de haklı görebilirsen;  

 

Eğer beklemesini bilir ve beklemekten de yorulmazsan  

Veya hakkında yalan söylense de sen yalanla iş görmezsen,  

Ya da senden nefret edildiği halde kendini nefrete kaptırmazsan,  

 

 

Bütün bunlarla beraber ne çok iyi ne de çok akıllı görünmezsen;  

Eğer hayal kurabilir ama hayallerine esir olmazsan,  

Eğer düşünebilir ve düşüncelerini amaç edinebilirsen,  

 

Eğer zafer ve yenilgi ile karşılaşır  

Ve bu iki hokkabaza aynı şekilde davranabilirsen;  

 

Eğer ağzından çıkan bir gerçeğin bazı alçaklar tarafından  

Ahmaklara tuzak kurmak için eğilip bükülmesine katlanabilirsen,  

 

Ya da ömrünü verdiğin şeylerin bir gün başına yıkıldığını görür  

Ve eğilip yıpranmış aletlerle onları yeniden yapabilirsen;  

 

Eğer bütün kazancını bir yığın yapabilir  

Ve yazı -tura oyununda hepsini tehlikeye atabilirsen;  

 

Ve kaybetsen de yeniden başlayabilirsen.  

Ve kaybın hakkında bir kerecik olsun bir şey söylemezsen;  

 

Eğer kalp, sinir ve kaslarını tükendiğinde bile onları daha fazla zorlayabilirsen  

Ve kendinde ‘dayan’ diyen bir iradeden başka bir güç kalmadığı zaman dayanabilirsen;  

 

Eğer herkesle zaman geçirip erdemli kalabilirsen, 

Eğer krallarla dolaşsan da benliğini kaybetmezsen. 

 

Eğer ne düşmanların ne de sevgili dostların seni incitemezse;  
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Eğer aşırıya kaçmadan tüm insanları sevebilirsen;  

 

Eğer bir daha dönmeyecek olan her dakikanın her bir saniyesini dolu dolu yaşayabilirsen;  

Yeryüzü ve üstündekiler senindir oğlum.  

Ve dahası sen bir İNSAN olursun oğlum...”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bill Gates’den almamız gereken dersler 

 

 

Bugün etrafımızdaki birilerinden dünyanın en zengin insanı sorsak mutlaka çoğunlukla Bill 

Gates cevabını alırız. Bill Gates kendini keşfetmeyi başarabilmiş ve bunu hem paraya hem 

mutluluğa çevirebilmiş bir şanslı insandır.  

Her zengin insan için kendi keşfediş yolculuğunu tamamlamış diyemeyiz. Ama Bill Gates 

hem insanlığın faydasına olan çalışmalarla hem de geleceğe, değişime olan inancıyla örnek 

bir kişidir. Şu an milyarlarca dolarlık servetinin çoğunu hayır çalışmalarına ayırmış olan Bill 

Gates’in hem kendini keşfetme serüvenindeki yapı taşlarını hem de başarıya ulaştıran 

ilkelerini Murat Yıldırımoğlu 9 maddede toplamış. Bakalım onlar neler: 

  

  

Sır 1: Bir vizyon sahibi olmak. Bill Gates, küçük yaşlardan beri bilgisayarın önemini ve insan 

hayatında kaplayacağı yeri çok iyi kavramış bir insan. Yakın arkadaşı ve Microsoft’un kurucu 

ortağı Paul Allen ile sık sık bilgisayarın gelişimi hakkında tartışmışlar, çeşitli düşünceler 

geliştirmişler. Bu tartışmaların sonucunda, ilerde herkesin evinde ve işinde kendisine ait bir 

bilgisayar sahibi olacağını öngörmüşler. Kurdukları şirkette amaçları, bu öngörüye uygun 

olarak insanların iş yapmalarını, kendilerini geliştirmelerini kolaylaştıracak ürünler 

geliştirmek.  

  

Sır 2: Çok çalışmak: Bill Gates çok zeki bir insan. Ama zekiliğin tek başına yeterli 

olmayacağını, çok çalışılması gerektiğini düşünüyor ve çok çalışıyor. Evlenmeden once 

birlikte olduğu bir kız arkadaşından ayrılma nedeni iş dışında geçirdiği toplam zamanın 

yalnızca 7 saat olması (uyku dahil). Yanından çalışan insanlardan da aynısını bekliyor.   

  

  

Sır 3: Akıllı elemanlarla çalışmak. Yazılım, teknoloji bakımından en uç sektörlerden birisi. 

Böyle bir sektörde sıradan insanlarla çalışılamayacağını, akıllı insanlarla çalışılması 

gerektiğini düşünüyor ve şirketine hep en akıllı insanları almaya çalışıyor. Akıllı eleman 

kimdir, neresinden akıllı olduğu anlaşılır şeklindeki sorulara şöyle yanıt veriyor: Akıllı insan, 

her şeyin tek tek söylenmesinin  gerekmediği bir kişidir. Akıllı eleman, arar bulur, geliştirir, 

yeni şeyler düşünür, düşündüklerini uygulamaya geçirebilir. Microsoft, çalıştıracağı  akıllı 

elemanları bulmak için çok araştırma yapıyor. Sırf adam almak için birisini almıyorlar. 

Kafalarındaki adamı bulana kadar bir pozisyonu uzun zaman boş tuttukları çok oluyor.  
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Sır 4: Elemanlara hisse vermek. Bill Gates, kendisi de dahil olmak üzere çalışanlarına yüksek, 

astronomik ücretler vermiyor. Microsoft’un hiçbir çalışanı dünyanın en yüksek ücretli 

çalışanları listesine giremiyor. Bunun yerine akıllı elemanları çekebilmek için  onlara hisse 

veriyor. Örneğin, Bill Gates, Microsoft’un şimdiki başkanı olan Steve Ballmer’ı çalışmaya 

razı edebilmek için yüklüce hisse vermişti. Ballmer bu hisseler sayesinde şimdi büyük bir 

servete sahip (10 milyar dolardan fazla). Microsoft’un içinde yaklaşık on kişi dolar 

milyarderi. Microsoft çalışanlarının üçte biri ise dolar milyoneri (toplam 37 bin çalışanı var). 

Bill Gates arkadaşı Paul Allen ile şirketini kurarken hisse oranı yüzde 66 idi. Şu anda ise hisse 

oranı yüzde 11.5. Yani, Bill Gates dağıta dağıta daha zengin olmanın yolunu bulmuş.  

Çalışanlara hisse vermek Amerikada yaygın bir uygulama ama hiçbir şirkette bu ölçüde hisse 

dağıtımına rastlanmıyor.  

  

Sır 5: Elemanlara değer vermek. Microsoft en akıllı kişilerle çalışmak istiyor ve onları 

kaybetmek istemiyor. Bill Gates bir yazısında ayrılan her elemanın arkasından “niçin ayrıldı, 

niçin onu tatmin edemedik, nerede hata yaptık” sorularını sorduğunu söylüyordu. Elemanlar 

Micrososft’un en değerli varlıkları. Çalışanlar da bunun bilincindeler. Çalışmalarının her 

anında bunu hissediyorlar. Bunun sonucunda da Microsoft’ta eleman sirkülasyonu ABD 

ortalamasına göre iki kat düşük.  

  

Sır 6: Piyasanın gelişimini takip etmek. Hızla gelişen bir sektörde geride kalmak yok olmak 

anlamına geliyor. Bill Gates hiçbir alanda piyasanın gerisinde kalmak istemiyor. Geride 

kaldığı durumlarda da hatasını çabucak anlayıp gerekli önlemleri alıyor. Örneğin, 1984 

yılında Apple firması Macintosh’u çıkardı. Grafik tabanlı olan bu sistem Microsoft’un işletim 

sistemlerinden çok üstündü. Microsoft’un yanıtı bir yıl sonra geldi. Windows adındaki bu 

yeni işletim sistemi başarısız oldu ama Gates yılmadı, 1990 yılında çıkardığı 3.0 çok büyük 

bir başarı kazandı. Bir başka örnek, internet konusunda yaşandı. Bill Gates, internet’in 

gelişimini yeterince takip edemedi, internete uygun ürünler geliştiremedi, geri kaldı ve bunun 

sonucunda, tarihinde ilk kez Microsoft hisse senetleri “Her zaman kazandıran hisseler” 

listesinden atıldı. Ama Gates hatasının farkına vararak şirketini bir yıl içinde, interneti en çok 

sindiren, ürünlerini en fazla miktarda intenete uyduran şirket haline getirdi.  

  

Sır 7: Piyasanın gelişimini takip etmekle kalmayıp, piyasayı şekillendirmek. Bill Gates’in ve 

Microsoft’un sloganı “We set the standards” (Standartları biz koyarız). Microsoft’un tarihi bu 

slogana uyan çeşitli örneklerle dolu. Örneğin, kişisel bilgisayarlarda kullanılan programlama 

dili konusunda Microsoft’un ürünü Basic bir standarttı. DOS işletim sistemi ve daha sonraları 

ürettiği Windows işletim sistemi piyasadaki en yaygın ürünler oldu. Bütünleşik ürünler için 

ortamın daha olgunlaşmadığını düşündüğünde biribirinden ayrı çalışan ürünler üretti ve 

rakiplerinin bütünleşik ürünlerini bunlarla alt etti. Sonra koşullar olgunlaşınca bu sefer Office 

benzeri bütünleşik ürünler üretip rakiplerinin tek tek çalışan, bir arada çalışamayan ürünlerini 

bir daha alt etti.  

  

Sır 8: Odaklanmak. Microsoft, yazılım alanında çalışan bir şirket. Cirosunun yüzde 

doksandan fazlası yazılımdan geliyor. Yazılımın yanısıra  mouse, oyun kumanda cihazı, ses 

kartı gibi donanımlar da üretiyor ama bunlar ağırlıkla Microsoft’un yazılım teknolojilerini 

desteklemek için üretiliyor. Bill Gates, başka şirketlerin yaptığı gibi faaliyet alanlarını 

dağıtmıyor, en iyi olduğu alanda odaklanıyor.  

  

Sır 9: Alçakgönüllü bir yaşam sürmek. Rakiplerinin hemen hepsinin özel uçağı, özel yatı vs. 

olmasına karşın Bill Gates oldukça sade bir hayat sürüyor. Cimri denilebilecek kadar eli sıkı. 

Buna ilişkin çok anekdot anlatılır: Örneğin, gittiği otelin park yeri parasını pahalı bulunca 
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uzun bir süre parasız bir park yeri araştırmış. Kiraladığı arabayı kullanmadığı süreler için 

başkalarına bir daha kiralayarak değerlendirmeye çalışmış. Uzun bir süre uçakların hep 

ekonomik sınıfında yolculuk yapmış. Bill Gates’in hayatındaki en pahalı şey yaklaşık 60 

milyon dolarlık evi. Bu eve bu kadar para harcamasının nedeni, lüks bir evde yaşama 

isteğinden  daha çok, geleceğin evi nasıl olmalı cinsinden bir tartışma yaratmak, kavramlar 

geliştirmek, Microsoft’un ürünlerini test etmek. Buna karşın rakibi Oracle’ın başkanı Larry 

Ellison’ın bir yatı, uçağı ve hatta bir adet de Amerika’da uçuramadığı savaş uçağı var. Bir 

başka örnek, Micrososft’u birlikte kurduğu arkadaşı Paul Allen. Paul Allen’ın uçağı, yatı, jet 

sosyeteden arkadaşları var ve pahalı partileriyle tanıyor. Geçen yıl verdiği bir parti için tam 

100 milyon dolar harcamıştı. Bill Gates’e niçin uçağı, yatı vb. lükslerinin olmadığı 

sorulduğunda şöyle yanıt veriyor: Öyle yaşarsam öyle düşünmeye başlarım ve  şimdikinden 

çok farklı bir kişiliğe sahip olurum. Yeterince çalışamam, yeterince üretemem. 

 

 

 

 

 

 

Kendini keşfeden liderlerin 21 özelliği 

 

Dünya tarihinde olaylar kadar liderlerde çok önemlidir. İnsanlığın gelişimini sağlayan 

insanların attığı ufak adımlardır. Edisonun elektik konusunda keşifleri ne kadar önemliyse 

Aristo’nun varoluş üzerine kafa yorarak ürettiği fikirler aynı derecede önemlidir. Büyük 

İskender’in fetihleri kadar Fatih’in İsanbul’u fethide önemlidir. Verebileceğimi binlerce örnek 

var.  

Dünyanın gelişimine liderlik etmiş insanlar tabiî ki öncelikle kendi içsel yolculuklarını 

tamamlamış insalar.  

Kendi keşfini gerçekleştiremiş birisinin dünyanın gelişimi için keşiflerde bulunmasının 

mümkün olmadığı hepimizin bildiği bir gerçek.  

Dünya tarihini yön vermiş ve kişisel keşiflerini tamamlamış insanların özellikleri neler 

olabilir? Bu sorunun peşine düşen araştırmacılar uzun incelemeler sonucunda 21 özellikte 

kara kılmışlar. İşte o 21 madde. Ve tabi ki bize kendi keşfimiz için ipucu olacak 21 özellik.  

1. Güven (Takipçilerine güvenmesi, takipçilerinin güvenini kazanmış olması) 

2. Açık iletişim kurması 

3. İnançlı, kararlı ve tutarlı olması 

4. Adalet duygusunun olması 

5. Vizyon sahibi olması 

6. Beklentileri vizyonla bütünleştirmesi 

7. Yenilikçi olması 

8. İnsanlara karşı duyarlı olması 

9. Örnek teşkil etmesi  

10. Tutkulu ve fedakar olması 

11. İlham vermesi 

12. Motive etmesi 

13. İyi bir dinleyici olması 

14. Mütevazı olması 

15. Gelişim odaklı olması 

16. Sinerjik takım kurabilmesi 

17. Durumlara karşı duyarlı olması 
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18. Hızlı ve etkin karar vermesi 

19. Hız (Zamanı etkili kullanması) 

20. Esnek olabilmesi 

21. Bilgi sahibi olması  

 

 

 

Aynı şekilde günümüzde yaşayan liderlerden de çok şeyler olabileceğini düşünen Erci 

Yaverbaum, görüştüğü yüzlerce liderden elde ettiği verileri birleştirip, bu liderlerin “liderlik 

stratejilerini” formülleştirdi. İşte Yaverbauma göre kendini keşfetmiş liderlerin stratejik 

özellikleri: 

 Açık bir vizyonun, belirgin bir yönün olsun. Şirketin için hedefler koy. 

 Vizyon ve hedeflerin için en önemli olan 2-3 konuya odaklan. Dikkatini daha fazlasına 

dağıtma. 

 Vizyonunu, hedef ve amaçlarını çalışanların başta olmak üzere şirket içerisinde 

sorumluluk alan herkesle paylaş. 

 Başkalarının söylediklerini dinle. Her zaman eleştiri ve öneri yapmaya hazır ol. 

 Etrafını doğru insanlarla kuşat. İyi bir ekibin olsun. 

 Çalışanlarına iyi davran. Kariyerlerinde başarılı olmalarına yardım et. 

 Altın kuralı uygula: Sana yapılmasını istemediğin şeyleri yapma. 

 Seni heyecanlandıran, sevdiğin bir işte çalış. 

 Kazanmak için yenilikçi ol, rekabet avantajını koru ve müşterilerine daha iyi hizmet 

ver.  

 Her şeyi planla. Hiçbir şeyi şansa bırakma. 

 Bir lider ol ve liderlik yap. Sorumluluk al. Karar verici ol. 

 Örnek ol. Senin yapmayacağın şeyleri başkalarının yapmasını bekleme.  

 Pazara ve müşterilere yakın olanları dinle. Sana en iyi fikirleri onlar verecektir. 

 Performans hedefleri koy. Bu hedeflere giden yolda performansını ölçmeye yarayan 

sistemler geliştir. 

 Hizmet odaklı ol. Her zaman çalışanlarının ve müşterilerinin hayatlarını nasıl daha iyi, 

daha kolay bir hale getirebileceğini, onları nasıl ödüllendireceğini düşün. 

 

 

 

 

 

Kendini keşfet üstinsan ol! 

 

Alman filozof Friedrich Nietzsche (1844-1900) insanın, zihnin özgürleşmesini engelleyen 

zincirlerinden kurtulması gerektiğini savundu ve bunu başarabilen “üstinsan” kavramını 

ortaya attı. Eserlerinden bazıları; Böyle Buyurdu Zerdüşt, Ahlakın Soykütüğü Üstüne, Gezgin 

ve Gölgesi, Gücün İradesi, İyinin ve Kötünün Ötesinde… Nietzsche’nin sözlerinden birkaçı 

burada sizleri bekliyor sevgili dostlar!  

 

 Evet, kirli bir ırmaktır insan. Kirli bir ırmağı içine alması ve bozulmadan kalması için deniz 

olmalı kişi. 
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 İnsanlar arasında yaşamayı, hayvanlar arasında yaşamaktan daha tehlikeli buldum. 

 

 Dünyayı yitirmiş olan kendi dünyasını kazanır artık. 

 

 Sahip olunması zorunlu tek şey var: Ya yaradılıştan ince bir ruhtur bu, ya da bilim ve sanat 

tarafından inceltilmiş bir ruh... 

 

 Kendin alabileceğin bir hakkı asla başkasının sana vermesine izin verme. 

 

 On kez yine barışmalısın kendinle; çünkü alt etme acıdır ve kötü uyur barışmayan. On 

gerçek bulmalısın günde; yoksa gecede ararsın gerçeği ve canın aç kalır. On kez gülmelisin 

günde ve sevinmelisin; yoksa miden, o dert babası, gece seni tedirgin eder. 

 

 Siz yükselmek isteyince yukarı bakarsınız. Bense aşağı bakarım. 

 

 Doğrudur, biz hayatı severiz ama yaşamaya değil, sevmeye alıştığımız için. 

 

 Sevgim ve umudum hakkı için yalvarırım sana; içindeki kahramandan yüz çevirme! En 

yüksek umudunu kutsal tut! 

 

 Sizin şerefiniz şu olsun; hep sevildiğinizden daha çok sevmek, hiç mi hiç ikinci olmamak... 

 

 Hepiniz ey, çetin çalışmayı ve hızlıyı, yeniyi ve yabancıyı sevenler, pek katlanamıyorsunuz 

kendinize; çalışkanlığınız kaçıştır, kendinizi unutma istemidir... 

 

 Nefreti ve kıskançlığı tanımayacak kadar büyük değilsinizdir. Bunlardan utanmayacak 

kadar büyük olun bari. 

 

 Kendi düşmanınızı aramalısınız, kendi savaşınızı açmalısınız ve kendi düşünceleriniz 

uğruna! 

 

 Kimileri hiç tatlanmaz, yazdan çürürler. Onları dallarında tutan, ödleklikleridir. 

 

 Bu dediği dedik, bu sıkıcı kişileri kıskanma, ey gerçek tutkunu! Dediği dedik kişinin koluna 

hiçbir zaman asılmamıştır gerçek... 

 

 Nice kimseler kendi zincirlerini çözemezler de, dostlarının kurtarıcısı olurlar. 

 

 Çok düşünülen her şey kuşkuyla düşünülür. Seni erdemlerin yüzünden cezalandırırlar. 

Yürekten bağışladıkları ancak yanlışlarındır. 

 

 İnsan da ağaca benzer; ne kadar yükseğe ve ışığa çıkmak isterse, o kadar yaman kök salar 

yere, aşağılara, karanlığa, derinliğe, kötülüğe… 

 

 Babanın gizlediği şey, oğulda açığa çıkar.  

 

 Kişi salt bir öğrenci olarak kalırsa, öğretmenine borcunu iyi ödememiş sayılır. 

 

 Büyük borçlar insanları değer bilmeye değil, kin beslemeğe yöneltir.  
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 Mutsuz evliliklerin nedeni, eşler arasında aşkın eksikliği değil, arkadaşlığın eksikliğidir.  

 

 Kendinden ne kadar çok bahsedersen, kendini o kadar çok saklarsın. 

 

 Beni öldürmeyen, beni güçlendirir.   

 

 

 

 

Denemekten, yanılmaktan korkmayın 

 

 

Yaşam koçu Şermin Çevirgen’in hata yapmaktan korkmamak üzerine bir yazısını 

okuduğumda çok beğendimiştim. Çünkü bana göre en güzel öğrenme biçimi tecrübe etmektir. 

Denemektir. Elbetteki denerken, tecrübe ederken hata yapacağız. O hatalarımız bize rehberlik 

ettiğinde ise öğrenme ve keşfetme maceramız çok daha hızlı olacaktır. Hadi gelin o güzel 

yazıya gözümü serelim.   

 

“Çoğu kişi hata yapmaktan korkar. Oysa, asıl hata, hata yapmaktan korkmaktır. Neden mi? 

Çünkü, hatalarımızdan ders alırız. Bu da bizi ileriye taşır. Oysa hata yapmaktan korkmak, 

hareket etmemek yani olduğumuz yerde kalmak anlamını taşır.  

Aslında, bizim kültürümüzde, tasavvufa bakarsanız, hayat öğrenmek içindir. Yani bir şeyler 

öğrenmek için hayata geliriz. Bunları öğrenmemiz için de yaşamamız gerekli. Yaşamak da 

hata yapmak anlamına gelir. 

Hata yapmaktan korkmak yerine, hatalarımızdan ders almamaktan korkmak daha iyi bir yol. 

Hatalarımızı bize doğru yolu göstermesi için kullanırsak, zaten öğrenmiş olacağız. Hayatın 

anlamı belki de budur. 

Hata yapmaktan korkuyorsanız, muhtemelen kendinize güveniniz zayıftır. Öncelikle bunu 

geliştirmeyi öğrenmelisiniz. Çünkü kendinizde beğenmediğiniz bir şeyler varsa, ya da size 

çocukluktan itibaren çevreniz aşağılık kompleksi pompalamışsa, unutmayın başkaları da 

aynı durumda. Dünya’daki hemen hemen herkes, o veya şu nedenle kendinde beğenmediği 

bir takım özellikler taşır. Bazıları bunları dışarıya verecek ve alay edecek kadar akıllıdır. 

Bazıları ise anlaşılmasın diye herkesten kaçarken, komik duruma düşer ya da ilişki kuramaz. 

Önemli olan hata yapmak değil, hatadan ders almak. Düşmek değil, kalkmaktır.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendimizi keşfederek başarılı olmayı öğrenebiliriz 

 

Kendini keşfediş yolculuğumuzda varmaya çalıştığımız hedeflerin başında “başarmak” 

arzumuz geliyor elbetteki. Hayatın her alanında başarıya karşı olan açlığımız bizim en büyük 

itici gücümüzdür sevgili dostlar.  

Sevdiğim yazarlardan biri olan D. Steinberg Guzman, kendini tanımak sürecinden başarılı 

olma anına kadarki yolculuğu çok güzel anlatıyor. Gelin biraz ona kulak kabartalım: 
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Eski "Kendini Tanı" öğüdü güncelliğini kaybetmemiştir; eğer yeteneklerimizin ve 

olanaklarımızın neler olduğunu, kim olduğumuzu bilmiyorsak faydalı bir işin planlanması 

mümkün olamayacaktır. Yeteneklerimizi bildiğimizde kendimizi, bize ve diğerlerine faydalı 

bir eylemde bulunacak şekilde eğitmeliyiz. 

Yalnızca karşılığında alacağımız ödül için değil, kendi yararlılığımızı doğrulamanın tatminini 

elde etmek için giriştiğimiz tüm işleri iyi yapmak. Elde etmeye başladıklarımızla uyuşmayı 

bilirken daima yüksek bir randıman payı arayarak asla bunlarla yetinmemek. 

Bize zor görünse de sorunların bizi ezmelerine asla izin vermemek. Aksine çözümleri ve 

çıkışları bulmak için hayal gücümüzü zorlamak.  

Zorlukları irademiz ve zekamız için deneyler olarak algılamak.  

En kötü durumda bile yeniden başarmak için başarısızlıkları yeni fırsatlara dönüştürmek. 

Fırsatlardan yararlanmayı bilmek; hayat fırsatlarla doludur ama kapalı gözlerle yaşarsak 

onları keşfedemeyiz. Eğer kendi çelişkilerimiz içerisine hapsolur ve sürekli olanlarla 

uğraşırsak ulaşılmak istenen labirentin bize sunduğu binlerce kapıyı küçümseyerek enerjimizi 

kaybeder ve bu kısır döngüden çıkamayız. 

Diğerlerini anlamanın en iyi yolu olan sevgiyi sürekli kendimizde denemek. İnsanın kendisini 

hoşnut hissetmesinin en iyi yolu olan neşeli ve cömertçe diğerlerine yardım. 

Yaşamın anlamını aramak ve kendi yaşamamızın anlamını bulmaya çalışmak. Kendiliğinden 

hiçbir şey olmaz ve yanıt yalnızca, yanıtları fetihten emin olanın cesareti ve bilgelik ruhu ile 

onları takip edenlere sunulur. 

Yaptığımız her şeyi gün be gün iyileştirmek;bizi çevreleyen her şeyi sıkılmadan iyileştirmek...  

Bulunduğumuz her yere (iç ve dış) tüm köşelere güzelliği yerleştirmek. 

Kim bu kadar az anahtarı uygulamada başarılı olursa tatmin olma insanların besini oldukça 

kendinden emin, hoşnut bir insan olacaktır. Bunları başaran bir insan gerçekten bir galiptir. 

Moda buna izin vermediğinden kimse itiraf etmese bile, herkes başarının bu şekline erişmek 

ister. 

Böyle çalışanlar olarak sayımız çoğalırsa, hayatta başarmanın bu özel şeklini moda haline 

dönüştürmeye değecektir. 

  

 

 

 

 

Mutlu olmak için ilk şart: Kendini keşfetmek 
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Hepimiz gazetelerde internette sıklıkla mutlulukla ilgili araştırmalar, incelemeler okuyoruz, 

duyuyoruz. Hepsinin mutlaka birileri için faydası var. Mutluluk da elbise gibidir, herkese 

aynısı olmaz.  

Time dergisinin yaptığı bir mutluluk araştırmasını kendim adıma ciddiye aldım. Çünkü bizim 

binyıllardır beslediğimiz, insan olma değerlerlerine vurgu yapan bir araştırmaydı. İnsan olmak 

ile mutlu olmak arasında çok yakın bir bağlantı var kesinlikle. Ne kadar insani değerlere sahip 

olursa o kadar mutlu olabiliriz.  

Özellikle şükredin diye başlaması araştırma sonuçlarını daha ciddiye almam için beni ateşledi 

diyebilirim. Sözü fazla uzatmayayım o araştırmaya göre sekiz anahtarlı mutluluğun nasıl 

olabileceğini görelim. 

Şükredin: Yaşadığınız güzellikleri düşünün ve bunları her hafta sonu yazın. Her hafta önem 

sırasına göre en az üç-beş olayı not edin. 

İyi olun: Başkalarının iyiliği için çalışın, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Tabii bu yolla 

başkalarının gönlünde önemli bir yer edinmeniz de mümkün.  

Keyif çatın: Hayatın günlük tatlarının farkına varın. Yaşadığınız güzel anları zihninize 

kaydederek, üzgün olduğunuz zamanlarda bunları hatırlayın.  

Teşekkür edin: Hayatınızın kritik dönüm noktalarında size yol gösterip yardımcı olmaya 

çalışanlara minnettarlığınızı belirtin. 

Affedin: Kendilerine yapılanları affedemeyenler öfkelerinden kurtulamaz ve intikam peşinde 

koşmaktan mutluluğa ulaşamaz. Affedenler ise kendileriyle ve başkalarıyla barışık bir yaşam 

sürer.  

Zaman yaratın: Ailenizle ve arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirin. Ne kazandığınız para, 

ne iş, ne de sağlık, sizi dostlarınız kadar mutlu edebilir.  

Özen gösterin: Uyku, spor, kahkaha ruh halinizi olumlu etkiler. Sağlıklı insanların mutluluğa 

uzanması daha kolaydır.  

Meydan okuyun: Çaresiz kalınca manevi değerlere sarılmak size güç katar. Zorluklar 

karşısında, 'Bu da geçecek' demek her zaman işe yarar.  

 

 

 

 

Minik bir test: Ne kadar mutlusunuz?  

 

Aşağıdaki cümlelerin size uygunluğunu ölçek üzerinden belirleyin. 

(1: Doğru değil, 4: Kısmen doğru, 7: Tamamen doğru)  
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1- Birçok yönden hayatım ideallerime uygun.  

2- Yaşam koşullarım kusursuz.  

3- Hayatımdan memnunum.  

4- Şu ana kadar hayattan beklediklerimi elde ettim.  

5- Yeniden dünyaya gelsem hayatımda neredeyse hiçbir şeyin değişmesini istemezdim.  

 

Toplam puanınız  
 

31-35 arasıysa: Hayatınızdan çok memnunsunuz.  

26-30 arasıysa: Çok memnunsunuz.  

21-25 arasıysa: Az da olsa memnunsunuz.  

20: Ne memnunsunuz, ne değil.  

15-19 arasıysa: Biraz huzursuzsunuz.  

10-14 arasıysa: Memnun değilsiniz.  

5-9 arasıysa: Hayatınızdan son derece memnuniyetsizsiniz.  

 

 

 

 

 

 

Sevdiklerinize çok özel sekiz armağan 

1) DİNLEME... 

Ama gerçekten dinleyin. Kesmeden, hayal kurmadan, vereceğiniz cevabı düşünmeden... Can 

kulağıyla dinleyin.  

1) DİNLEME... 

Ama gerçekten dinleyin. Kesmeden, hayal kurmadan, vereceğiniz cevabı düşünmeden... Can 

kulağıyla dinleyin.  

2) SEVGİ... 

Kucaklamalar, öpücükler, sırt sıvazlamalar ve el tutmalar konusunda cömert olun. Bu ufak 

hareketler, aileniz ve dostlarınıza olan sevginizi daha açık göstermenizi sağlayabilir. 

3) KAHKAHA... 

Fıkra anlatın, neşeli hikayeleri paylaşın. Bu armağanınız "Seninle birlikte gülmeyi 

seviyorum" anlamına gelir. 

4) YAZILI BİR NOT... 

Basit bir "Yardımın için teşekkürler" notu ya da belki bir şiir... Kısa, elle yazılmış bir not 

bazen ömür boyu hatırlanır. 

5) İLTİFAT... 

Basit, içtenlikle söylenen bir söz ("Bu renk sana ne çok yakışmış", "Harika bir is çıkardın", 

"Yemek nefis olmuş" gibi) karşınızdakinin içini aydınlatır. 

6) İYİLİK... 

Her gün, rutininizi kırıp birisine hoş, nazik bir şey yapın. 
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7) YALNIZLIK... 

Bazen tek istediğimiz yalnız kalmaktır. Bu anlara duyarlı olun ve ihtiyacı olana yalnız kalma 

armağanını verin. 

8) NEŞELİ BİR YAPI... 

Birine tatlı bir söz söylemek gibisi yoktur. Selam vermek veya teşekkür etmek o kadar zor 

mu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEHBİ KOÇ’TAN  KENDİNİ KEŞFETMEK İSTEYENLERE  

 

 Çok çalışacaksın, aklın fikrin işinde olacak. 

 Sağlığına dikkat et. Eğlenmesini de bil ama, israftan kaçın. 

 Spor yap. 

 Dürüst hareket ederek daima iyi tanın. Herkese güven ver. 

 Hayatında rakiplerin olacaktır, onları takip etmeyi ihmal etme. 

 Kültürlü olmaya çalış, mutlaka bir dil öğren, dünyayı takip et. 

 Zamanı gelince mutlaka evlen, evliliğine sadakatli ol, edepli kal. 

 Ülke sorunlarından uzak kalma. 

 İyi eleman seç, iyi para ver. Çünkü kötü eleman sana daha pahalıya mal olur. 

 Politikanın içine girme. 

 Mensup olduğun dine sahip ol, dinsiz olma. 

 Hiç kimseyi küçük görme, dost kazan. 

 Hedefini belirledikten sonra sabırlı ve cesur ol. 

 Müşterilerinin ve insanların büyüğü küçüğü veya zengini yoksulu olmaz; 

müşteri müşteridir, insan insandır. Ne pahasına olursa olusun eşit davran. 
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Kendini tanıma soruları 

 

Çok sevgili dostum Niyazi Fırat Eres hem sporla ilgilenen hem de kişisel gelişimin tüm 

olanaklarını değerlendirmeye çalışan birisidir. Onun azmine, araştırmacı kimliğini her zaman 

çok takdir etmişimdir. Kendisinde insanın kendisini nasıl keşfedebileceğini, nasıl 

tanıyabileceğini sormuştum. Kendisi de soruma sorularla cevap verdi. Bakalım neydi bu 

sorular?  

 

“İşte insanın kendisini tanımak için kendine sorabileceği birkaç soru: 

 Hayatımın anlamı ve amacı nedir? 

 Var oluşumun bir sebebi var mı? 

 Niçin yaşıyorum? 

 Hayatımda hangi kararları almış olsaydım şimdi arzu ettiğim yerde olurdum? 

 Şu an bulunduğum konum istediğim bir konum mu? 

 Hayatımı ben mi yönetiyorum? 

 Ruhsal yapımı kontrol edebiliyor muyum? 

 Diğer insanlara göre daha iyi yaptığım şeyler var mı? 

 Davranışlarım mantıklı mı yoksa duygulu mu? 

 Yardım sever ve cömert miyim yoksa çıkarcı mıyım? 

 Olgunluk derecem tepkilerimi kontrol edecek ve yönlendirecek kadar yüksek mi? 

 Düşünce sistemim soyut mu yoksa pratik mi? 

 Huzur kavramından ne anlıyorum? 

 Huzurun kaynağı ne? 

 

Bu sorulara gerçekçi cevaplar verildiğinde insanı harekete geçirecek sonuçlara ulaşılacağı 

görülecektir. 

Kendini tanıyan kişi gerçekçidir. Her zaman doğru bildiği düşünceleri hayatına geçirir. 

Pişman olacağı işlere girişmez. İhtiyaçlarını bilir, onları temel ilke ve prensipleri ışığında 

karşılamaya çalışır. 

Kendini Tanımak = Davranışların ve oluşturduğu etkileri farkında olmak. Bunları kontrol  

                                etmek, sonuçlarını bilmek ve kabullenmek.” 

 

 

 

  

 

Keşif yolculuğunun 5 altın anahtarı 

 

 

 

 

- Göğün her yerde mavi olduğunu anlamak için, dünyayı dolaşman gerekmez. 

- Bak; aynı zamanda da baktığını gören ol. 

- Geldiğin zaman boşluk dolduranlardan değil, gittiğin zaman yeri doldurulamayanlardan ol. 

- Her duyduguna inanma, elindekinin hepsini harcama ve istediğin kadar uyuma. 

- Seni seviyorum derken inanarak söyle. 
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- Özür dilerim derken karşındakinin gözünün içine bak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendini yenileme yolları 

 

 

 

1. Kendini tanımada ilgili kaynaklardan yararlanma, 

2. Yaşam boyu öğrenmede görsel, işitsel kaynaklardan yararlanma, 

3. Başarıya ulaşmada disiplinli çalışmayı alışkanlık haline getirme, 

4. Mantık yürütmede doğru düşünceyi kavrayacağı kaynakları seçme, 

5. Problem çözmede felsefi bilgilerden yararlanma, 

6. Estetik duyarlığın gelişmesinde doğayı araştırma, 

7. Vicdan ve dürüstlük kavramlarını doğru yorumlama, 

8. İlgi alanlarına göre mesleki bilgi ve deneyim kazanma, 

9. Dersin ve toplumun amaçları arasında bütünlük sağlayarak doğru davranışlar geliştirme, 

10. Görgü kurallarına uygun alışkanlıklar kazanma, 

11. İyilik, kötülük, güzellik, çirkinlik kavramlarını doğru yorumlama, 

12. Konuları; olayları araştırarak sonuca ulaşma, 

13. Toplumun adet ve geleneklerini kavrayarak geleceği yorumlama, 

14. Karşılaşılan problemin çözülmesinde tecrübe, otorite ve kendi çözüm gücünü kullanma, 

15. Zihin gelişimlerine uygun ortamları tespit etme, 

16. Olayları ve tavırları sürekli sınayarak değerlendirme, 

17. Karakterle kişiler arasında bir denge kurma, 

18. Üretici yetenekleri sürekli olarak geliştirme, 

19. Problem çözmede, problemi belirledikten sonra, çözüme ulaştıracak ipuçlarını tespit etme, 

20. Problemi tanımlama, tahlil etme çözme becerisine ulaşma, 

21. Yetenekler doğrultusunda araştırma yaparak kendini gerçekleştirme, 

22. Olayları olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirerek sonuca ulaşma, 

23. Sürekli bilgi edinerek düşünüm güçlerini geliştirme, 

24. Güven duygusunu kazanacağı çevrelerde bulunma, 

25. Muhakeme ederek problem çözme yeteneklerini geliştirme, 

26. Konuları bir bütün olarak değerlendirerek uygulamaya dönüştürme, 

27. Tabiatı tanıyarak hayal dünyasını zenginleştirme, 

28. Fikirlerini tartışacağı ortamlarda bulunarak kendisini geliştirme, 

29. Duyguların geliştirilmesine uygun yaşantı ortamlarını seçme, 

30. Kıyafetinde renk ve uyum konusunda birikime sahip olma, 

31. Bulunduğu ortamı güzelleştirme konusunda dekor bilgisine sahip olma, 

32. Çocukların fikirlerine değer vererek onlarla iletişim kurma, 

33. Sanat eserlerini inceleyip değerlendirerek yorumlama, 

34. Tiyatro oyunlarını izleyerek onlardan sonuçlar çıkarma, 

35. Türk ve dünya büyüklerinin özelliklerini tanıtıcı yazılardan yararlanma, 

36. Farklı kitaplar okuyarak hayal güçlerini geliştirme, 

37. Tasarruflu olma alışkanlığı kazanma, 
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38. Sanatın bir veya birkaç dalında uygulama yaparak kendini tanıma, 

39. Kendi işini kendisi yapabilecek nitelikte deneyler kazanma, 

40. Sorumluluk duygusunu geliştirerek yerine ve zamanına göre davranışlarını kontrol etme, 

41. Eleştirilerde analiz ve sentez yaparak doğruyu bulma, 

42. İlgi alanları doğrultusunda çalışmalar yapma, 

43. Bene, zihin, ahlak, duygu ve ruh bütünlüğünü kavrama, 

44. Ulusunu severek ulusal kalkınmaya katkıda bulunma, 

45. Görgü kurallarına uygun davranışlar geliştirme, 

46. Doğru ve yanlış davranışlar arasında karşılaştırmalar yaparak daha iyisini kavrama. 

 

 

 

 

 

 

 

Kendini keşfetmiş, içimizden birisi 

 

Size bir güzel insanın adını vereceğim. Onun adını duyunca başarıya ulaşmış ama aynı 

zamanda mütavazi kalabilmiş; paraya ulaşmış ama aynı zamanda gönlü fakir kalabilmiş birisi 

hatırlayacağız hemen.  

Onun güzel tebessümü hepimiz hatırlıyoruz. Kendisiyle aynı konumda olan diğer 

işadamlarının aksine her zaman yanıbaşımızda dolaşan, içtenliğiyle, samimiyetiyle babamız, 

amcamız gibi kendisini hissettiren birisi. Dudakları uçurtan servete sahip olmasına rağmen 

hiçbir zaman bunu hissettirmeyen bir gönül adamı o. Anadolunun misafirperverliğini, 

İstanbul’un beyefendiliğini, Türkiye’nin çeşitliliğini, Torosların azmini ve pamuğun 

yumaşaklığını bize yansıtan biri: Sakıp Sabancı. 

Sakıp Sabancı kendi şartlarında bir insanın keşif yolculuğunu en iyi şekilde yapmıştı. Bunun 

karşılığı yaşarken çok sevilerek almıştı. Ölünce de hiç unutulmayacak kadar bu ülkenin 

insanları onu yüreğinde yaşatmaya başladı. İşte bizlerde kendi çevremizde bir Sakıp Sabancı 

olabiliriz. Bunun için neler yapmamız gerektiğini nasıl davranmamız gerektiğini Sakıp 

Sabancı çok güzel bize özetliyor. İşte onun kaleminden kendimizi keşfedetmek için 

kendimize rehber yapmamız gereken 50 ilke:     

 

 

1- Hedefinizi belirleyin. 

2- Ayran gönüllü olmayın. 

3- Zigzak yapmayın. 

4- Güçlük ile başarısızlığı birbirinden ayırın. 

5- Cepheyi daraltın, dar cepheden hücuma geçin. 

6- Geçmişe bağlanmayın, ancak ders alın. 

7- Ustanın yanında çırak olun, işi öğrenin. 

8- Tek adam olma devrini kapatın. 

9- Shov yapmayın. 

10- Başarıya ulaşanları inceleyin. 

11- Kendi çalışacağınız takımı kurun. 

12- Çekirdek kadroyu kaçırmayın. 

13- Başarıyı para ile ödüllendirin. 

14- Adam yetiştirin ve takımınızı koruyun. 

15- Masada oturan yönetici olmayın. 
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16- Takım arkadaşlarınıza saygı duyun. 

17- Çağdaş imkanlardan yararlanın. 

18- Bilgili olun, bilgi değişimini izleyin. 

19- En iyilerle çalışın. 

20- Parayı sevin. 

21- Ucuz adam olmayın. 

22- Ailenizle işinizi ayırmayı asla ihmal etmeyin. 

23- Kendi başınıza filizlenin. 

24- Yaşınızı işinize bulaştırmayın. 

25- Risk almaktan korkmayın. 

26- İşinize politika karıştırmayın. 

27- Devletle ticaret yapmayın. 

28- Başarıyı paylaşmayı bilin. 

29- Verginizi ödeyin. 

30- Topluma karşı saygılı olun. 

31- Adınızı temiz tutun. 

32- Daima güvenilir olun. 

33- Dünyada yalnız siz yoksunuz, başkaları da var. 

34- Yağcı olmayın, yağcılardan uzak durun. 

35- Hırçın olmayın. 

36- Başarıyı üstün güç olarak kullanmayın. 

37- Dinlenmeyi bilin. 

38- Küçük çevrenin içine kendinizi mahkum etmeyin. 

39- Rakiplerinizle dost olun. 

40- Farklı fikirleri ve kişileri dinleyin. 

41- Başarınızı, paranızı ve şöhretinizi taşımayı bilin. 

42- Başkalarını dinlemeyi bilin. 

43- Ayağınızı yorganınıza göre uzatın. 

44- Birçok işi aynı anda yapmayın. 

45- Özgün olun. 

46- Geçmişle vedalaşın. 

47- Yaşayarak ölün, yaşamadan ölmeyin. 

48- Bir numara olun. 

49- Değişen şartlara uyun. 

50- Arkanızda eser bırakmak için mücadele edin. 

 

 

 

 

 

 

Kendini keşfeden toplumların şifreleri 

 

Toplum da insan gibidir. Kendini bilmesi olgunlaştırması nihayetinde de kendini keşfetmesi 

gerekir. O olduğu zaman toplumla beraber insanlarda keşif yolculuklarında başarıya ulaşmış 

olurlar. Bu yüzden başarılara ulaşmış toplumlara da kulak vermemiz lazım. Tıpkı Einstain’ın, 

Edison’un, Bill Gates’in, Cengiz Han’ın, Atatürk’ün, Büyük İskender’in, Napolyon’un kişisel 

başarılarının toplumlarının başarılarıyla birebir alakası olması gibi. Kişisel başarıların 

meyveleri toplumun sinesinde atılır. Toplum da insanlar gibi bir hafızaya sahiptir. Onun beyni 

ve kalbi vardır. Gelişir, keşfeder ve insanlarına yön verir.  
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Toplumların kendilerini keşfetmelerinin şifreleri de atasözleridir. O atasözlerinde muthteşem 

hayat, başarı ve keşfediş şifreleri gizlidir. Aslında her bir atasözü bir kitap olabilir. Ben çeşitli 

milletlere ait atasözlerinden seçmeler yapıp aşağıya aldım. Biraz da kendini keşfedip başarılı 

olmuş önemli insanlardan da sözler seçtim.  

Biraz bunların üzerinden düşünmemiz gerekir. Lütfen atasözlerine biraz vakit ayırıp, onlardan 

kendi hayatlarımız için, kendi kişisel keşif yolculuğumuz için biraz ipucu bulmaya çalışalım.  

  

                  

Kurtlarla arkadaş ol, yalnız elinden baltayı bırakma. (Rus Atasözü) 

Rüzgara tüküren, kendi yüzüne tükürür. (İtalyan Atasözü) 

Bir gün su içeceğin çeşmeye çamur sıçratma. (İsrail Atasözü) 

Kör ata ha göz kırpmışsın, ha başını sallamışsın. (İngiliz Atasözü) 

Evlilik bir kale gibidir. Dışarıdakiler oraya girmek için, içerdekiler de çıkmak için uğraşır 

dururlar. (Çin Atasözü) 

Aynı ırmakta iki kez yıkanamazsın çünkü sonradan akan su, ilk akan su değildir. 

(Herakliedes) 

Boş bir çuvalın dik durması zordur. (Benjamin Franklin) 

Bozulan dostluktan sonraki nefret, meyvelerin en öldürücüsüdür. (G. E.Lessing) 

Böcek olmayı kabullenenler, ezilince şikayet etmemelidirler. (F.Schiller)  

Bir yengece, doğru yürümesini asla öğretemezsiniz. (Aristophanes) 

Gerçek dostlukta, yaratılışları bayağı olanların alamayacakları bir tat vardır. (Jean de la 

Bruyere) 

Namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur. (La Fontaine) 

İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. (Montaigne)  

Mert olmayan bir insanla işe başlamak, sonu gelmeyecek, ya da kötü bitecek bir yola çıkmak 

demektir. (Montesquie) 

Bir çok gerçekler vardır, herkese söylenemeyeceği gibi her zaman da ağza alınmazlar. 

(Voltaire) 

Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur. (Desiderius Erasmus) 

Ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesi vardır. (John Lyly) 

Felaket, dost sayısını sıfıra indirir. (W. Shakespeare) 

 

 

 

 

 

 

Kendini keşfetmek iletişimden geçer 

 

 

Keşif yolculuğu bir Pazar alışverişi gibidir. Pazardan size faydalı olacağını düşündüğünüz 

meyve-sebzeleri alır torbanıza doldurursunuz. Onları pişirir ve yersiniz. Pazar boyu yürümek 

ve alışveriş yapmak iletişimdir. Onları pişirmek ve yemekte, iç dünyamızda iletişimden 

kazandığımız bilgileri kullanmaktır. 

Bu yüzden iletişimi çok önemsiyorum. Bu konuda dikkat etmemiz gerekenleride sizler için 

şöyle sıralamak istedim: 

 

İnsanlarla iletişim kurarken dikkat etmemiz gereken ilkeler: 

1. Karşınızdakini dinlemesini bilin.  

2. Sabırlı olun.  
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3. Esnek olun.  

4. Sizi dinleyenlerin anlayacağı sözcükler seçin.  

5. İnsanların gönlünü almaktan korkmayın.  

6. Sinirlerinize hakim olun.  

7. Şaka yapacağınız zaman iyi düşünün.  

8. Sorulara karşılık verin. 

9. Konunuzu iyi bilin  

10. Düşünmeden konuşmayın.  

11. Sürekli dert yanan biri olmayın. 

12. Karşınızdakilerin tepkilerine dikkat edin.  

13. Kaybetme ihtimalini de göz önünde bulundurun.  

14. Gereksiz eleştirilerden kaçının.  

15. Görüşlerinizi başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmayın. 

16. Gürültü yapmayın ancak sesinizi duyurun. 

17. Yüz ifadenizi kontrol edin. 

18. Ayaklarınızı masaların üstüne koymayın. 

19. Biri sizinle konuşurken işinizle meşgul olmayın. 

20. Birisi konuşurken, önünüzdeki kağıtlara çiziktirmeyin. 

21. Birisi konuşurken, başkalarıyla fısıldaşmayın.  

22. Sözü başkalarının ağzından kapmayın.  

23. Duman makinesi olmayın. 

24. Yerinde, duramayan bir olmaktan kaçının. 

25. Aynı sözcükleri dilinize dolamaktan vazgeçin. 

26. İnsanlara ne yapacaklarını öğretmek merakından vazgeçin. 

27. Çift anlamlı sözcüklerden kaçının. 

28. Ne zaman susmak gerektiğini bilin. 

29. Sözünüzü güçlü bir tonla bitirin.  

30. Başkalarını kötülemeyin.  

31. Öğütlediğiniz şeyleri kendiniz de uygulayın. 

32. Yüksekten atmayın.  

33. Herkesin işine burnunuzu sokmayın.  

34. Size akıl danışılmadıkça öğüt vermeyin. 

35. Olduğunuz gibi görünün.  

36. Gereksiz yere zıtlık yapmayın. 

37. Adil davranın. 

38. Böbürlenmeyin.  

39. Başkalarının canını sıkacak esprilerden kaçının.  

40. İnsanları terslemeyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞARI SİZİ BEKLİYOR, SİZ NEYİ! 
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Başarılı olmak istiyorsanız, herhangi bir anda başlayabilirsiniz ama mutlaka başlamalısınız. 

Yeni bir adım atmak ya da yeni bir söz söylemek! İşte insanların en çok korktukları şeyler... 

Eğer bütün olası engellerin ortadan kalkmasını beklemekle vakit geçirirseniz, hiçbir şey 

başaramazsınız. Yaşamaktan korkmayın. Birşeylerin değişeceğini beklemekle vakit 

harcamayın. Daha çok vaktiniz olana kadar, daha az yorgun olana kadar, beklediğinizi alana 

kadar, herşey oturana kadar, kadar, kadar, kadar... Siz yaşamaya başlamazsanız, hayatınızda 

büyük bir değişiklik olacağını sanmayın. Olduğunuz yerden başlayın. Bulunduğunuz yerde  

çalışın. Şu anda harcadığınız saat, başarıdan uzak olduğunuzu sandığınız an, bir sürü harika 

fırsatla dolu. İlk adımı attığınızda, beyniniz tüm gücünü size yardıma gönderecektir. Bir kere 

başladığınızda, sizin içinde olduğunuz ya da olmadığınız herşey size yardımcı olacaktır. 

Başlamanın tek yolu, başlamaktır. 

Hedefe varmak şansa bağlı değildir. Seçimlerinizin sonucudur. Sizi bekleyen bir şey değil tam 

tersine sizin oluşturacağınız bir şeydir. Karşınıza harika fırsatlar çıkmasını beklemeyin 

herhangi bir fırsatı değerlendirin ve harikalar oluşturun.  

Fırsatlar bazen şanssızlıklar ya da geçici yenilgiler halinde gelebilir. Bulunduğunuz noktadan 

başlayın. Şu anda tam fırsatların ortasındasınız.  

Rüyalarınızı elde etmek için uğraşın ki, elde edebilesiniz.  

(www.gencgelisim.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaz Kafalı Olmak İyidir! 

 

 

Çünkü kazların neden V şeklinde uçtuklarını okuyunca sizde böyle diyeceksiniz. 

 

 

1. Uçan her kuş, kanat çırptığında arkasındaki kuş için onu kaldıran bir hava akımı 

oluşturuyor. V şeklindeki formasyonla uçan kaz grubu, birbirlerinin kanat çırpışlarındaki hava 

akımını kullanarak uçuş menzillerini %71 oranında uzatıyorlar. Yani tek başına 

gidebilecekleri maksimum yolu grup halinde neredeyse ikiye katlıyorlar.  

 

BİIZE ÇIKAN DERS: Belli bir hedefi olan ve buraya ulaşmak için biraraya gelen insanlar 

oraya daha kolay ve çabuk erişirler. Çünkü birbirlerinin çekimini kullanırlar. 

 

2. Bir kaz, V grubundan çıktığı anda uçmakta güçlük çekiyor. Çünkü kaldıraçla hava akımının 

d! ışında kalmış oluyor. Bunun sonucu olarak hemen formasyona geri dönüyor ve 'V'nin 

gücünü kullanıyor.  
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BİZE ÇIKAN DERS: Kafamız kaz kadar çalışıyorsa bizimle aynı yöne gidenlerle bilgi 

alışverişini sürekli kılarız.  

 

3. Başta giden V lideri yorulduğunda en arkaya geçiyor ve  hemen arkasındaki, lider 

konumuna geçiyor. Bu değişikliği sürekli yapıyorlar.  

 

BİZE ÇIKAN DERS: Liderliği paylaşmak ve zor işi rotasyonlu yapmak ivme kazandırıyor. 

 

4. Gerideki kuşlar öndekileri daha hızlı gitmek üzere bağırarak uyarıyor.  

BİZE ÇIKAN DERS: Takım ruhu. 

 

5. Formasyondaki bir kuş hastalanırsa veya bir avcı tarafından vurulur da uçamayacak hale 

gelirse... Düşen kuşa yardım etmek üzere formasyondan iki kaz ayrılıyor ve korumak üzere 

yanına gidiyor. Tekrar uçabilene kadar -veya ölümüne kadar- onunla beraber kalıyorlar. Sonra 

gider bir V formasyonuna katılır kendi gruplarına ulaşıncaya kadar beraber uçarlar. 

BİZE ÇIKAN DERS: İşler zorlaştığında kenetlenmenin faydası ve sadakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arabaya kimi bindirsek? 

 

 

               

İşverenlerin müstakbel işçilerini elemek için çeşitli zeka testlerinden geçirdiklerini biliriz. İşte 

böyle bir kurumda da çalışanlar düşünmüş ve bir soru hazırlamışlar. 

 

Soruyu en güzel cevaplayanın cevabı aşağıda. Ancak, sizin yerinizde olsam cevabı 

öğrenmeden önce kendimi denerdim. 

 

Soru şöyle: 

 

Akşam yağmurlu bir havada arabayla seyahat ediyorsunuz. Siz yağmurda ıslanmamanın tadını 

çıkarırken, yanından geçtiğiniz otobüs durağında 3 kişi görüyorsunuz. Biri can çekişmekte 

olan ve acilen hastaneye yetiştirilmesi gereken bir yaşlı teyze, diğeri hayatınızı kurtaran 

arkadaşınız, diğeriyse hayatınızın kadını. 

 

Seçim sizin. Yaşlı teyzeyi götürmem en uygunudur diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak 

hayatınızı kurtaran arkadaşınıza borcunuzu bu şekilde mi ödeyeceksiniz. Öte yandan  

hayatınızın kadınını bir daha bulamayabilirsiniz. 
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Yaklaşık 400 kişi arasından seçilen işçinin cavabı gerçekten süper. Oldukça zeki olduğunu siz 

de kabul edeceksiniz. Cevabı: "Arabanın anahtarlarını hayatımı kurtaran arkadaşıma verir ve  

yaşlı teyzeyi hastaneye yetiştirmesini rica ederdim. Ve hayatımın kadıyla otobüs beklerdim." 

 

Unutmayın, kutunun dışında düşünürseniz her zaman kazanırsınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendimiz olmak her zaman en iyisidir! 

 

 

 

Afrika'da bir kabile varmış. Bu kabiledeki insanlar birbirlerine sevgi ile yaklaşır, yardımcı 

olurlarmış. Kabileden herhangi bir kişinin başı sıkıştığı zaman ona  

yardım ederlermiş. 

 

Hayatları bu şekilde devam ederken bir gün bulundukları memlekete Amerika'dan 

araştırmacılar gelmiş. Araştırmacılar bu kabileyi inceleme altına almışlar. İncelemenin 

sonucunda ortaya şöyle bir rapor çıkmış: 'Bu kabiledeki insanlar hayvancılıkta ilerlemişler. 

Herbiri hayatını avcılık yaparak sürdürüyor. Yalnız hep kargaşık burgaşık. Bizce bunları 

gruplandırmak, sınıflandırmak gerekir. Ekonomi yalnız avcılık ile gelişmez...' demişler. 

 

Bunun üzerine kabiledeki insanları sınıflara ayırmışlar. Yeni yeni iş alanları açmışlar. Tabii 

olarak bu sınıflandırma sonucu her bireyin refah seviyesi değişmiş. Mesela bir birey avcılık 

ile uğraşırken diğer birey tarım işi ile uğraşıyormuş. 

 

Yeni iş alanları kabilenin bulunduğu memleketi kalkındırmış. Bu uygulama ile insanlar 

zengin olmuş. Ekonomik seviyeleri diğerinin on katı, belki de yüz katı üstüne çıkmış. Yalnız 

önemli bir özelliklerine sırt çevirmişler: Önceden eşit seviyede oldukları için, sadece avcılık 

ile uğraştıkları için dostlarından birinin ayağı tökezlediğinde yardımcı olma özelliği... 

Yitirilen bu güzellik zamanla bütün bireylerin arasına kıskançlık sokmuş. Birbirlerini 

çekememeye başlamışlar. 'Biz önceden eşittik. Şimdi ne oldu da şu falanca kişi benden  

daha iyi konumda.' demeye başlamışlar... 

 

Aradan pek de uzun bir süre geçmemiş, bu aralarına düşen kıskançlık kayası artık 

parçalanmaya, uçuşan ufak parçalar da ekonomiye zarar vermeye başlamış. En sonunda kabile 

reisi 'kriz paketini' açıklamış. Hayatlarında görmedikleri hiper enflasyon ile karşılaşmış, 

önceden duymadıkları ekonomik terimleri öğrenmeye başlamışlar. 

 

'Artık ekonomideki bu dagalanma sosyal patlamaya sebep olacak.' diye düşünmeye 

başladıkları gün akıllarına eski yaşamları gelmiş. Avcılıkla uğraştıkları günlerin, onların 

şuanda bulundukları durumdan kat kat daha iyi olduğu kanaatine varmışlar. Hep birlikte karar 

vermişler: 'Bu Amerikalılar geldikten sonra biz bir değişim yaşamıştık. Meğer değişim kılık 

değiştirmek, ekonomik reformlar yapmak, sınıf ayrımı yapmak değilmiş. Bizi kandırmışlar... 
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Gelin hep birlikte el ele vererek avcılık yaptığımız günlere geri dönelim.' demişler. Hakikaten 

de avcılık yaptıkları günlere geri döndüklerinde, aralarındaki muhabbet, dostluk eskisi gibi 

olmuş, birbirlerine yardım etmeye, iyilik yapmaya tekrar başlamışlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşünmek keşif yolculuğu için azıktır 

 

Büyük adamların hepsi düşünmeye ayrı bir önem vermişlerdir. Çünkü hem tüm kutsal dinler 

tüm kutsal öğretiler düşünmeyi takipçilerine hararetle tavsiye etmiştir. İnsanın doğasında 

düşünmek vardır. Bu güdüsünü bir kenara bırakan insanlar için gelişim yolculuğu mümkün 

değildir. Kendimizi keşfetmek için bol bol düşünmeye ve tefekkür etmeye ihtiyacımız var. 

Peki neyi düşüneceğiz. Hadi gelin sevilecek, uğruna savaşılacak, istenilen şeyler üzerine biraz 

kafa yoralım.  

İnsanlığın ortak mirası sonucu bazı genellemelere varılır. İşte bu konularda kafa yorulupta 

varılan genellemeler aşağıda. 

Bakalım düşününce bizde aşağıdaki sonuçlara varabilecek miyiz? 

 

 

İdare edilecek 3 şey: Dilimiz, huyumuz, haraketlerimiz, 

Sevilecek 3 şey: Cesaret, nezaket, yardım,  

Nefret edilecek 3 şey: Kin, kibir, nankörlük, 

İstenen 3 şey: Sağlık, dostluk, huzur, 

Uğrunda savaşılacak 3 şey: Şerefimiz, evimiz, memleketimiz, 

Düşünülecek 3 şey: Hayat, ölüm, sonsuzluk. 

 

 

 

 

 

 

Bazı küçük şeyler büyük kaybettir 

 

 

Televizyon. Bu görüntülü teknoloji ürününün ömrümüze maliyetini hiç hesapladınız mı? 

Gelin, beraberce bir  hesap yapalım.  

Günde kaç saatimiz televizyon başında geçiyor? 

Ortalama -belki de iyimser - bir hesapla üç saat diyelim. İlk başta pek ürkütücü gelmiyor. 

Ancak günler damlaya damlaya hafta olur, ay olur, yıl olur, sonunda bir ömür olur, biter.  

Eğer televizyonun günde 3 saatten bir yılda yiyip bitirdiği zamanı hesaplarsak, 1095 saat eder. 

Bu da gecesiyle, gündüzüyle 45 gün demektir, televizyon başında geçen 45 gün ve 45 gece. 
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Televizyon canavarının öldürdüğü bu 1095 saat, bize neler kazandırabilirdi? 

Bu rakam, bir öğrencinin bütün bir öğretim yılı boyunca gördüğü ders saatlerinde daha da 

büyük bir toplamdır. 

1095 saat içerisinde bir yabancı dili iyi seviyede öğrenmek mümkündür. Bu demektir ki, 

televizyon her yıl bize bir yabancı dil kaybettiriyor. 

Kitap okumayı tercih ederseniz, ağır bir okuyuşla 25000 sayfalık kitabı bu müddet içerisinde 

bitirmeniz mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikkat edelim, çünkü: 

 

 

                  

Düşüncelerinize dikkat edin;  

DAVRANIŞINIZ olurlar... 

Davranışlarınıza dikkat edin;  

ALIŞKANLIKLARINIZ olurlar... 

Alışkanlıklarınıza dikkat edin;  

KARAKTERİNİZ olurlar... 

 

 

 

 

 

 

 

Bu da gelir, bu da geçer... 

 

Aşık İsmail Daimiyi duydunuz mu bilmiyorum. Tabiî ki türkülerle ilgilenenler, türküseverler 

mutlaka duymuştur. Şu türküyü şöyle kafa dinginliğiyle bir okur musunuz? Hatta melodisini 

mutlaka duymuşsunuzdur bir yerlerden, mırıldana mırıldana tekrarlayın. 

Bu türkü hayatı, yaşamı, önümüze çıkan engelleri, zorlukları, mücadele ruhumuzu yansıtan 

bir şiir bir türkü duymamız mümkün değildir.  

Hadi başlayalım.    

                 

 

 

Ne ağlarsın benim zülfü siyahım? 

Bu da gelir bu da geçer ağlama... 

Göklere erişti figânım ahım, 

Bu da gelir bu da geçer ağlama... 

 

Bir gülün çevresi dikendir hardır, 
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Bülbül har elinde ah ile zardır. 

Ne olsa da kışın sonu bahardır, 

Bu da gelir bu da geçer ağlama... 

 

Dâimî'yem her can ermez bu sırra, 

Gerçek aşık olan erer o nûra. 

Yusuf sabır ile vardı Mısır'a, 

Bu da gelir bu da geçer ağlama... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beş maymun ve alışkanlıklarımız  

 

 

                  

 

Bir gün bilim adamlarının kafalarına esmiş, çok enteresan bir deney yapmışlar... 

Önce bir kafesin tavanına bir hevenk muz asmışlar. Sonra bu kafese hiçbir şeyden habersiz 

beş zavallı maymuncuğu doldurmuşlar. Muzu gören maymunların gözleri parlamış tabii.  

Hemen birisi atılmış, kafesin tellerine tırmanarak muza doğru seğirtiyormuş ki... Dışarıdan 

tazyikli su tutarak maymunu aşağı indirmişler. Gariban, başına ne geldiğini pek anlamamakla 

beraber paldır küldür yere inmiş. Derken öbürü atılmış muza, tabii onu da ıslatmışlar hemen. 

Öbürü, öbürü ve hepsi aynı şekilde ıslatılmışlar böylece. Ve sonuçta, tavanda sallanan enfes 

muzlar ve onları almaya cesâret edemeden altında bekleyen beş ıslak maymundan müteşekkil 

bir manzara çıkmış meydana. 

Ardından ıslak maymunlardan biri kafesten çıkartılıp, yerine bir kuru maymun koyulmuş. 

Yeni gelen, tavanda sallanan güzelim muzları görür görmez atılmış hâliyle. Öbürküler 

tecrübeliler tabii. Hemen yakalayıp alaşağı etmişler kuru maymunu. Sonra da belki dersini 

almamıştır diye bir güzel de dövmüşler. Böylece, dördü ıslak biri kuru ama hiç biri de muzları 

almaya yanaşamayan maymunlar elde edilmiş. 

Bir sonraki aşamada bir ıslak maymunla hiçbir şeyden habersiz bir kuru maymun daha 

değiştirmişler. Aynı şeye teşebbüs edince, üç ıslak bir kuru maymundan ve bilhassa da kuru  

olanından esaslı bir sopa da o yemiş. 

Bu işlemi tekrar etmişler. Sırayla önce iki kuru iki ıslak sonra üç kuru bir ıslak maymun 

kafese yeni giren kuru maymunu ilk teşebbüsünde hemen cezâlandırmışlar. 

Nihâyet son denemede, kafesteki son ıslak maymunu da çıkartarak yerine bir kuru maymun 

koymuşlar. Netice ibretlik olmuş. Niçin olduğunu bilmedikleri halde dört kuru maymun niye  

olduğunu anlayamayan bir kuru maymunu muzu alma teşebbüsüyle hemen yakalayıp bir 

güzel pataklamışlar. 
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Kendini keşfet üstinsan ol! 

 

Alman filozof Friedrich Nietzsche (1844-1900) insanın, zihnin özgürleşmesini engelleyen 

zincirlerinden kurtulması gerektiğini savundu ve bunu başarabilen “üstinsan” kavramını 

ortaya attı. Eserlerinden bazıları; Böyle Buyurdu Zerdüşt, Ahlakın Soykütüğü Üstüne, Gezgin 

ve Gölgesi, Gücün İradesi, İyinin ve Kötünün Ötesinde… Nietzsche’nin sözlerinden birkaçı 

burada sizleri bekliyor sevgili dostlar!  

 

 Evet, kirli bir ırmaktır insan. Kirli bir ırmağı içine alması ve bozulmadan kalması için deniz 

olmalı kişi. 

 

 İnsanlar arasında yaşamayı, hayvanlar arasında yaşamaktan daha tehlikeli buldum. 

 

 Dünyayı yitirmiş olan kendi dünyasını kazanır artık. 

 

 Sahip olunması zorunlu tek şey var: Ya yaradılıştan ince bir ruhtur bu, ya da bilim ve sanat 

tarafından inceltilmiş bir ruh... 

 

 Kendin alabileceğin bir hakkı asla başkasının sana vermesine izin verme. 

 

 On kez yine barışmalısın kendinle; çünkü alt etme acıdır ve kötü uyur barışmayan. On 

gerçek bulmalısın günde; yoksa gecede ararsın gerçeği ve canın aç kalır. On kez gülmelisin 

günde ve sevinmelisin; yoksa miden, o dert babası, gece seni tedirgin eder. 

 

 Siz yükselmek isteyince yukarı bakarsınız. Bense aşağı bakarım. 

 

 Doğrudur, biz hayatı severiz ama yaşamaya değil, sevmeye alıştığımız için. 

 

 Sevgim ve umudum hakkı için yalvarırım sana; içindeki kahramandan yüz çevirme! En 

yüksek umudunu kutsal tut! 

 

 Sizin şerefiniz şu olsun; hep sevildiğinizden daha çok sevmek, hiç mi hiç ikinci olmamak... 

 

 Hepiniz ey, çetin çalışmayı ve hızlıyı, yeniyi ve yabancıyı sevenler, pek katlanamıyorsunuz 

kendinize; çalışkanlığınız kaçıştır, kendinizi unutma istemidir... 

 

 Nefreti ve kıskançlığı tanımayacak kadar büyük değilsinizdir. Bunlardan utanmayacak 

kadar büyük olun bari. 

 

 Kendi düşmanınızı aramalısınız, kendi savaşınızı açmalısınız ve kendi düşünceleriniz 

uğruna! 

 

 Kimileri hiç tatlanmaz, yazdan çürürler. Onları dallarında tutan, ödleklikleridir. 

 

 Bu dediği dedik, bu sıkıcı kişileri kıskanma, ey gerçek tutkunu! Dediği dedik kişinin koluna 

hiçbir zaman asılmamıştır gerçek... 
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 Nice kimseler kendi zincirlerini çözemezler de, dostlarının kurtarıcısı olurlar. 

 

 Çok düşünülen her şey kuşkuyla düşünülür. Seni erdemlerin yüzünden cezalandırırlar. 

Yürekten bağışladıkları ancak yanlışlarındır. 

 

 İnsan da ağaca benzer; ne kadar yükseğe ve ışığa çıkmak isterse, o kadar yaman kök salar 

yere, aşağılara, karanlığa, derinliğe, kötülüğe… 

 

 Babanın gizlediği şey, oğulda açığa çıkar.  

 

 Kişi salt bir öğrenci olarak kalırsa, öğretmenine borcunu iyi ödememiş sayılır. 

 

 Büyük borçlar insanları değer bilmeye değil, kin beslemeğe yöneltir.  

 

 Mutsuz evliliklerin nedeni, eşler arasında aşkın eksikliği değil, arkadaşlığın eksikliğidir.  

 

 Kendinden ne kadar çok bahsedersen, kendini o kadar çok saklarsın. 

 

 Beni öldürmeyen, beni güçlendirir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manevi ilaçları denediniz mi? 

 

 

Mutluluk üzerine çok araştırmaların olduğunu ve üzerine çok yorumlar yapıldığını daha 

öncede söylemiştim.  İşi biraz eğlenceye verdiğinden midir nedir aşağıdaki mutluluk 

değerlendirmesini de beğeniyorum. 

Bakalım mutlu olmak için alınması gerekli manevi ilaçlar nelermiş? 

 

1- Doyum sağlayacak kadar bir AMAÇ 

 

2- Geçinebilecek kadar bir İŞ 

 

3-Temel ihtiyaçlara yetebilecek kadar ZENGİNLİK 

 

4- İş ve eğlenceyi dengeleyebilecek kadar AKIL 

 

5- Birçok insanı beğenecek, bunlardan birazını da sevecek kadar ŞEFKAT 

 

6- Kendini sevecek kadar ÖZSAYGI 

 

7- Muhtaç olanlara verecek kadar İYİLİK DUYGUSU 
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8- Zorluklarla yüz yüze gelecek kadar CESARET 

 

9- Sorunları çözecek kadar YARATICILIK 

 

10- Her an gülecek kadar MİZAH DUYGUSU 

 

11- İ yi bir yarını bekleyecek kadar UMUT 

 

12- Hayatı bütün değerleri ile yaşayacak kadar bir SAĞLIK 

 

13- Sahip oldukların için ŞÜKRAN DUYGUSU 

 

 

 

 

 

 

Kendini keşfeden bir usta: Beethoven 

 

 

Müziğin bütün hikmet ve felsefelerden yüksek bir ilham olduğunu akıl edemeyen bir dünyayı 

hakir görüyorum.  

 

Asla şan ve onur için yazmayı düşünmedim. Yüreğimde olan şey dışarı çıkmak zorunda. 

Bunun için beste yapıyorum.  

 

Çocuklarınıza erdem aşılayın, sadece bu onları mutlu eder, altın değil. 

Müzik daha yüksek bir bilgi alemine açılan manevi bir giriş kapısıdır. Bu alem insanoğlunu 

tanır, bilir; ne var ki insanoğlu onu idrak edebilmekten mahrumdur. 

Gözlerimi açtığımda, gördüklerimin inancıma ters düşüşü karşısında derin bir iç çekmem, 

müziğin aklın ve felsefenin ötesinde bir tecelli olduğunu bilmeyen dünyayı ise hor görmem 

gerekir.  

Müzik erkeklerin gönlüne ateş düşürmeli, kadınların ise gözlerinden yaş getirmelidir. 

Kendi hatalarını kendine atfetmekten daha dayanılmaz bir şey yoktur. 
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Gelişmeye Niyet Etmek! 

 

 

 

Bir ustanın söylediği gibi; “Bu gün hayatınızın geri kalan kısmının ilk günüdür.” Önünüzdeki 

hayatın ilk gününde ne yapmayı, bundan sonara devam eden hayatınızı nasıl geçirmeyi 

düşünüyorsunuz?  

Bu düşünceyi milat sayıp kendi yaşamınıza dönük yeni kararlar verebilirsiniz. “İnsanların 

verebileceği en önemli karar kendi yaşamlarıyla ilgili kararlardır. Benim yaşamım sıradan, 

sürüden bir hayat mı olacak, yoksa kendine özgü hedefleri olan olağanüstü bir hayat mı 

olacak” der Doğan Cüceloğlu. 

Nasıl bir gelecek istediğiniz size bağlı. Bu bir seçim. Biokompütürünüze istediğiniz 

progroramı yükleyebilirsiniz. Hayata anlam katmak, onu verimli kılmak sizin elinizde. 

Manevi değerleri yaşamak, yaşatmak, evrensel değerlerle barışık olmak sizin elinizde. Bunun 

tersini düşünmek de sizin elinizde; acıyı, hüznü, olumsuzlukları, arabesk bir hayatı seçmek 

gibi.   

Gelecek günlerinizin geçmiş günlerinize benzemesini ister misiniz? Umuda yolculuğunuzu 

yarıda kesmek ister misiniz?  “ŞİMDİ BURADA“yı, yani ŞİMDİ’yi, içinde bulunduğunuz  

“AN“ı nasıl yaşıyorsanız kendinizi geleceğe o modda, o duygu içinde taşıyorsunuz demektir. 

Dönüp geriye bakıyorsanız  “ŞİMDİ“yi atlıyor, “ŞİMDİ“yi yaşamıyorsunuz demektir. Eğer 

“şimdide“ olup bitenlere kulak verirseniz dün-bügün-yarın bağlamında varsınız demektir. 

Dün zaten yaşandı. Bu gün sizi yarına bekliyor. Anlamlı ve doyumlu yaşayıp onu yarınlara 

taşımak ister misiniz?  

Yaşamınızı hep acil, ama önemsiz işlere mi, yoksa kendinizi geliştirecek önemli işlere mi 

tahsis edersiniz?  

Ümitsizliğe düşmeden „BU GÜN YARINDIR“ düşüncesiyle hayatınızın geri kalan kısmının 

ilk gününde geleceğe köprü kurmak da sizin elinizde.  

Sizi değiştirecek tek kişi sizsiniz.  

Keyifle okuyup istifade ettiğim, günü birlik ilişkilerde anlattığım Shad Helmstetter’in bir 

öyküsünü sizinle paylaşmak istiyorum.  

“Zihinsel apartman daireniz“    

Bir an için zihinse bir apartman dairesini, düşüncelerinizde yaşadığınız bir yeri hayal edin. Bu 

zihinsel daire kendiniz ve çevrenizle ilgili düşündüğünüz her şey ile döşenmiş olsun. Bu 

zihinsel apartman dairesindeki eşyaların çoğu kullanılmış eşyalardır. Bu eşyalar bize ana-

babalarımız, arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz ve bilinçaltımızı programlamaya yardımcı 

olmuş herkesten geçmiş eski olumsuz düşünme tarzlarıdır. Sakladığımız ve zihinsel apartman 

dairemizde kullandığımız eşyaları bu insanlardan almışızdır.  

Eşyaların(olumsuz düşüncelerimizin) çoğunun elden düşme ve eski olduklarını hayal edin. 

Eski yıpranmış kanape sarkıyor, sandalyeler kırılmış, sert bir biçimde oturulduğu takdirde 

kırılmaya hazır. Duvarlarda sararmış sormuş resimler. Mutfak masası eğri duruyor. 

Tabakların uçları kırılmış ve çatlak, hiçbir fincanın kulpu yok, uzun bir süre önce kopmuş. 

Yatak yaylarının spiralleri aradan görülüyor, paslı ve eğrilmiş. Yerdeki kilimde yama ve 

delikler var.  

Şimdi diyelim ki evinize gelip bütün bu eski eşyalardan kurtulmanıza yrdımcı olmayı kabul 

ediyorum. Size eski olumsuz düşüncelerinizden kurtulmanıza yardımcı olacağımı 

söylüyorum. Bütün o ikinci el eşyalarınızı dışarı taşıyıp garaja depoluyoruz. Her parçayı, her 

tabağı, kilimi, masayı, yatağı, kanapeyi ve sandalyeyi kaldırıyoruz. Içimizdeki eski ve 
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olumsuz inancı dışarı çıkarıyor güzden uzak bir yerde saklıyoruz. Böylece ben sizden 

ayrılıyorum. Ben ayrıldıktan sonra siz zihinsel apartman dairenizin ortasında duruyorsunuz. 

Bomboş ve tertemiz. Görünürde ne bir olumsuz düşünce, ne bir kanepe, ne bir resim ne de bir 

sandalye var. Etrafınıza bakıp düşünüyorsunuz. « Bu mükemmel bütün eski olumsuz 

düşüncelerimden kurtuldum. Simdi olumlu düşünen biri olabilirim». Zihinsel apartman 

dairenizde yürüyor. Sonra biraz daha ayakta duruyorsunuz. O akşam biraz daha geç bir vakitte 

kendiniz ve boş bir apartman dairesi dışında hiç bir şey olmayan bir yerde bir iki saat vakit 

geçirdikten sonra ne yapabileceğinizi tahmin ediyorsunuz ?  

Dışarıya eski eşyaları depoladığınız garaja gidip bir tane sandalye alacak, bir masa, ve belki 

bir iki tabak getireceksiniz. 

Bizler en çok, en fazla birlikte yaşadığımız düşüncelerle rahat ederiz. Bu düşüncelerin bizim 

için en iyi düşünceler olup olmaması önem taşımaz. Bizim bildiğimiz onlardır. Kendimizi 

yanında en güvenli his ettiğimiz şeyler onlardır. Kısa sürede eski sadık TV’nizi bile getirmiş 

olabilirsiniz. Birer birer eski zamanın yıprattığı olumsuz düşüncelerinizi zihinsel apartman 

dairenize getirmeye başlayacaksınız. Neden ? Size eski eşyaları taşımanıza yardımcı olduğum 

zaman onların yerine koymak için yeni eşya vermedim. Eski olumsuz düşüncelerin yerine 

koymak için yeni olumlu düşünceler vermedim. 

Olumsuz düşünceyi durdurmaya karar verdiğiniz ve eskinin yerine koyacağınız hazır, yeni 

olumlu kelimeleriniz olmadığı zaman geçmişin eski, rahat, olumsuz, içe dönük kelimelerine 

döneceksiniz. Eski eşyalarınızdan kurtulup onları garaja sakladıysanız ve yerine koyacak yeni 

eşyanız yoksa üç hafta içinde sizi tekrar ziyaret edecek olsaydım, bütün eski eşyalarınızı 

tekrar apartman dairenize taşımış olacaktınız. Muhtemelen onları yeniden düzenleyip farklı 

görünmelerini sağlayacaktınız. Ama aynı eski eşyalar. Ilk etapta sahip olduğunuz aynı eski 

programlama olacaktı.  

Eskiyi yeni ile değiştirin 

Öyle ise bunun yerine, zihinsel apartman dairenizi yeni eşyalarla donatın.  Zihinsel apartman 

dairenizde şöyle bir yürüyün. Ve etrafınıza bakın. Gördüğünüz oldukça güzel bir manzaradır. 

Bir zamanlar parçalanmış umutlar ve kırlımış hayaller şimdi heyecan verici ışıl ışıl 

başlangıçlarla doludur. Yeni zihinsel eşyalar kendine güvenin sağlam ayakları üzerinde durur. 

Sinir bozukluğunu ve sessiz teslimiyeti başarı umudu ve inancın şevkiyle değiştiriniz. 

« bu gün hayatınızın geri kalan ilk günüdür ».  Olumlu düşünce üretmek sizin elinizde.  

Haydi niyet edelim, « niyet ettim değişmeye ». 

Anlamlı, doyumlu, sağlıklı ve çoşkulu bir yaşam dileğiyle. 

(www.gencgelisim.com) 
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Kişisel tarihinizi değiştirin 

 

 

Hatıralarımızın yazılması ve sonra yeniden yazılması esasına dayanır. Bize acı veren hatıralar, 

bizim kendimizi ya da başkalarını suçlamamamıza neden olan olumsuz duygu, söz ya da 

davranışlardır.  

Bu çalışmayı, içinde bizim de rol aldığımız bir senaryo gibi düşünebiliriz. Yeniden yazarken, 

onu daha mutlu bir senaryoya dönüştürürüz. Eski hatıralara olumlu duygular eklediğimizde ve 

onları tekrar anımsadığımızda, bu hatıralar bize acı vermez olur. Teknik, özetle şöyledir. 

1. Size acı veren ve değiştirmek istediğiniz bir hatıranızı ya da deneyiminizi tanımlayın.  

2. Bunu yaparken birisinin sizi izlemesini ve sizdeki olumsuz hali anlamasını sağlayın. Bu anı 

kolunuzdaki bir noktayı çimdikleyerek çapalayın.  

3. Olumsuz çapanın işlediğini tespit edin. Sonra dikkati başka yöne çekin, ya da hali 

değiştirin. 

4. Şimdiki zamanla ilgili deneyiminiz ve bilginizi içeren yeni bir şeyler yazın. İçinde arzu 

ettiğiniz mutluluk ve tatmin edicilik olsun.  

5. Öteki kolunuza olumlu bir çapalama yapın. Çapayı deneyin. Dikkatinizi başka yöne çekin.  

6. Tekrar, olumsuz etkilerinden kurtulmak istediğiniz ana ya da deneyiminize dönün. Olumlu 

çapanız devredeyken bu sahneleri bir sinema seyreder gibi dışarıdan (dissociated) izleyin. 

Algınızın değişip değişmediğine bakın. Sonra olumlu çapanızla birlikte katılımcı olarak 

deneyime katılın. Olumlu yanıtlar ve bilgiler oluşturun.  

7. Son üç adımı tekrarlayın. Yeni ve sizi tatmin eden senaryoyu iyice güçlendirin. Sonra 

dördüncü adımı tekrarlayın ve güçlendirin.  

8. Şimdi yeni yanıt kalıbınız işlemektedir artık. Eski deneyiminizi anımsayın. Hislerinizin 

değiştiğini göreceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geçmişin tecrübelerine sahip çıkmak 

 

Her zaman okurlarıma ve dostlarıma söylediğim  kendim için önemi olan bir ilkem var: 

Bizden öncekilerin tecrübelerine dört elle sarılalım. Mevlana’nın dediği gibi 

“Yeryüzünde söylenmemiş ve yapılmamış bir şey yoktur.”  Öyleyse biz denenmiş 

yaşamlara teğet geçmeyelim ve onlardan alabileceğimiz her şeyi alalım. 

Benim gibi düşünen psikiyatri profesörü Philip E. Humbert, "İnsanlara mutlu yaşamın 

anahtarını 10 kuralda toplayacak olsam, kimleri ve hangi sözlerini seçerdim?" diyerek 

kapsamlı bir çalışma sonrasında şöyle bir liste çıkarttı. Tabi ki ilk madde kendimizi 

keşfetmekle ilgili. İşte o 10 maddelik liste: 
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1. Kendini tanı - Sokrat 
Kendi içinde yolculuk yap. Günlük tut. Kalbin, gönlün, vicdanın ne diyor? Neyi öne 

çıkartıyor? Dünyaya bilinçli  bakmanın yolu başta bu iç yolculuktan geçiyor. 

 

2. Olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol - Mevlana 
Dürüst ol, adil ol, hakça düşün. İçinden gelen sesin öne  çıkardığı değerleri koru. Hayatta bir 

şeyleri korumak için ayakta kalmazsan her şey seni düşürür. 

 

3. En yukarda aşk var - Aziz Paul 
Sesi müziğe dönüştüren aşktır. Aşk olmazsa, sevgi ilişkileri yoksa, ihtimam eksikse hayatın 

kuru bir daldan farkı kalmaz. 

 

4. Dünyayı hayal gücü döndürür - Albert Einstein 
Yaptığımız her şey hayal kurarak başlar. Hayat -herkes için- hayalleri gerçekleştirmek ve 

yapabileceğinin en iyisi, olabilecek en güzelin peşinden gitmektir. Bobby Kennedy'nin sözü 

gibi: Diğerleri dünyaya bakıyor ve "Neden?" diye soruyor. Ben bambaşka bir dünya 

düşünüyor ve "Neden olmasın?" diye soruyorum 

 

5. Fazla güzellik göz çıkarmaz - Mae West 
Güzel hayat doya doya yaşanır. Mutluluk paylaşılır, hayatı sevme hissi coşkuyla beraber gelir. 

Ruhun müziğinde "Haydi bastır, göster kendini." temposu vardır. Kibir değil, coşku… 

 

6. Fırsatlar yakalandıkça çoğalır - Sun Tzu 
Başarı cesaret ister. Başlangıçtaki cesaret, sonradan inanca dönüşür. İnanç, insanlığa daha iyi 

hizmet arzusuna dönüştüğünde fırsatlar yelpazesi yukarı bir seviyede tekrar açılır. 

 

7. Ya yap ya yapma. Denemek yok! - Yoda (Yıldız Savaşları) 
Hayat seri hareket, karar ve kararlılık gerektirir. Tereddütte  kalanlar geride kalır. Hayatın 

üstüne gitmezseniz, hayat sizin üstünüze gelir. 

 

8. Mükemmellik, ekleyecek bir şey kalmadığında değil, alınacak bir şey kalmadığında 

oluşur - Antoine de St.Exupery 
Hayatınızı basitleştirin. Basite indirge, indirge, bir kere daha indirge... O zaman ne kalıyor, 

ona bak. İstekler listenizi kısa tutun. Kısa tutun ki odaklanabilesiniz. Güneş ışığına büyüteç 

tutmak gibi, odaklamazsanız hayatı yakamazsınız. 

 

9. Kabiliyet yoksa sanatçı olmaz; ama çalışılmadıkça kabiliyet hiç bir işe yaramaz - 

Emile Zola 
Ancak akıllı, bilinçli ve odağı şaşmayan çabalar sonrasında olası potansiyelin yapabilecekleri 

gerçekleşir. Elması yontmadıkça, elinizde sadece bir taş parçası vardır. 

 

10. Hayatı yaşamanın iki yolu var. Biri hiçbir şey mucize değilmiş gibi yaşamak... Diğeri 

her şey mucizeymiş gibi  yaşamak - Albert Einstein. 
Şükretmeyi unutmamak gerek! 
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Bir kendini keşfediş testi 

 

Ara sıra dışarıdan kendimize bakmamızda fayda var. Aslında en güzeli çevremizdeki 

insanlara, özellikle görmüş geçirmiş tecrübeli kişilerin görüşlerine başvurmak çok faydalıdır. 

Başkalarının bize ayna olması bizim göremediğimiz kör noktalarımızı ortaya çıkarabilir.  

Her zaman tecrübelerinden ilham alabileceğimiz birilerini bulamayabiliriz. İşte o zaman 

kendimizi yeterince tanımak ve çevremizdeki insanlara kendimizi doğru bir şekilde ifade 

etmek için bazı testlerden yardım alabiliriz. İşte 10 dakikada bir keşif yolculuğu 

yaşayabileceğimiz bir test. Hadi hemen başlayalım ve kendimizi tanımak adına bir adım daha 

atalım. 

   
 

1) Çok kalabalık bir lokantada  sipariş vermek için bekliyorsunuz. Fakat garson sizi 15 

dakikadır görmüyor. 

a) Garsona seslenerek el sallar  dikkatini çekmeye çalışırsınız. 

b) Bir daha yanınızdan geçtiğinde nazikçe gülümser ve kibarca artık sipariş vermek 

istediğinizi söylersiniz. 

c) Beklemeye devam edersiniz. Nasıl olsa bir ara sizi görüp gelecektir. 
 

2) Haksızlık... 

a) ... sert bir biçimde cezalandırılmalıdır. 

b) ... değiştirilemez  en mantıklısı göz yummaktır. 

c) ... karşısında elinizden hiçbir şey gelmez. 
 

3) Çok keyifsiz bir gününüzdesiniz... 

a) Sinirinizi gizlemeye çalışmaz  neye sinirlendiyseniz belli edersiniz. Böylece keyfiniz 

tekrar yerine gelir. 

b) Sıkıntınızı sadece yakın arkadaşlarınızla paylaşırsınız. Neşeli halinize geri dönmeniz 

biraz uzun sürebilir. 

c) Kendi kendinizi dinler  keyfinizi kaçıranın ne olduğunu çözersiniz. Keyfiniz zaten çok 

çabuk yerine gelir. 
 

4) En samimi kız arkadaşınız kuaförde saçlarını yaptırmış  fakat çok kötü görünüyor. 

Ona ne dersiniz? 

a) ´Kuaföre mi gittin? Çok hoş olmuş´ diyerek arkadaşınızın moralini bozmamaya 

çalışırsınız nasılsa olan olmuştur. 

b) ´Hala en yakın arkadaşımsın´ diyerek  hoş bir şekilde beğenmediğinizi anlatırsınız. 

c) ´Eski saçların daha güzeldi´ deyip net bir şekilde beğenmediğinizi ona söylersiniz. 
 

5) Dostane ama sizi sürekli lafa tutan komşunuz  çok aceleniz varken size merdivenlerde 

rastlarsa...  

a) Onu sabırla dinler  lafını kesmezsiniz. Elbet bir ara diyecekleri bitecektir. 

b) Kibarca çok aceleniz olduğunu söyler  hızlı adımlarla uzaklaşırsınız. 

c) Konuşmayı çabucak bitirmesi için kestirme laflarla cevap verir  sizi lafa tutup 

engellediğini tavırlarınızla belli edersiniz. 
 

6) Kayınvalideniz yaş gününüzde size çok zevksiz bir kazak hediye etti...  
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a) Mutlaka teşekkür edersiniz  ama kazağınız dolabınızın en alt çekmecesinde yerini 

alır. 

b) Hemen içine bakıp  değiştirme kartı olup olmadığını kontrol edersiniz. 

c) Kayınvalidenizin sizin zevkinizi hala anlamamış olması canınızı sıkar ve 

gecenin ilerleyen saatlerinde bunu kendinize dert edersiniz. 
 

7) Mutfakta başarılı olmamanıza karşın kek yaptınız... 

a) Kimse yaptığım kek hakkında yorum yapmaz. 

b) Gülümseyerek inatla insanların kekimi nasıl bulduklarını sorarım. 

c) İkram etmeden önce keki denemek için yaptığımı mutlaka söylerim ve yanında 

pastaneden aldığım kurabiyeleri de koyarım. 
 

8) Bir lokantaya giriyorsunuz ve yanınızdaki çiftin insanlara bakarak fısır fısır 

konuştuklarını fark ediyorsunuz... 

a) Sinir olurum  başkaları hakkında böyle alenen konuşan insanlardan hiç 

hoşlanmam. 

b) Bir şey düşünmem! 

c) Çok şeker bir çift olduklarını ve birbirlerini yeni tanıyan heyecanlı aşıklar 

olduklarını düşünürüm. 
 

9) Sabah koşu yaparken  sizden çok daha genç olan iş arkadaşınızla 

karşılaşıyorsunuz ve o gülümseyerek sizi hızlıca geçiyor. 

a) Kalan tüm gücünüzü toplar siz de onu geçersiniz. 

b) Siz de ona nazikçe gülümsersiniz  sporda hızlı olması sizden daha formda ve 

daha ince olduğunu göstermez. 

c) Temponuzu hiç bozmazsınız  yavaş olmak hiç sorun değilmiş gibi 

davranırsınız. 
 

10) Girdiğiniz mağazada tatlı dilli bir tezgahtar size çok yüksek fiyatlı bir 

pantolonu satmaya uğraşıyor. 

a) ´Bir daha bu dünyaya ne zaman geleceğim´ diye düşünür  pantolonu tereddüt 

etmeden alırsınız. 

b) Paranıza kıyamaz ve mağazadan çıkarsınız. 

c) Tezgahtara tekrar düşüneceğinizi söyler  evinizin yolunu tutarsınız. 
 

11) Patavatsızlık yapıp  birilerini kırdığınız oluyor mu? 

a) Elbette çok sık oluyor. 

b) Hayır asla kırmam çok dikkatli davranırım. 

c) Nadiren olur ama bunu asla kasten yapmam. 
 

12) İnsanlara iltifat etmeyi sever misiniz? 

a) İltifat etmesini de almasını da çok severim. 

b) Eğer gerçekten öyle düşünüyorsam söylerim  iltifat olsun diye değil. 

c) Evet ara sıra iltifat ederim  herkes biraz övgü duymak ister. 

b)  

Soru-yanıt puanları 

a b c  

1. 5 2 1  

2. 6 2 1  

3. 6 3 1  
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4. 1 2 4  

5. 1 6 3  

6. 2 5 0  

7. 1 5 2  

8. 7 0 3  

9. 7 3 1  

10. 3 6 0  

11. 6 2 1  

12. 5 3 1 

Ve işte test sonuçları: Bakalım insanlar sizi nasıl buluyor? 

9-25 puan arası 

Kesinlikle çevrenizle çok uyumlu birisiniz. İnsanlarla rahat iletişim kurmak  

yanlarında kendinizi huzurlu hissetmek sizin için son derece önemli. 

Dikkat etmeniz gerekenler: Tüm gücünüzü insanlara ayırmayın  kendinizle 

ilgilenmek için de zaman yaratın. Seveceğiniz bir kitap  güzel köpüklü bir banyo 

ya da doğayla baş başa bir yürüyüş. Tüm bunlar biraz rahatlayıp kendinizle baş 

başa kalmanızı sağlayacaktır. 

26-46 puan arası 

Sempatik bir görüntünün  tüm kapıları açan bir anahtar olduğunun 

farkındasınız. Çevrenizle ilişkilerinizde kendinize fazlasıyla güveniyorsunuz ve 

beceriklisiniz. 

Dikkat etmeniz gerekenler: Düzgün davranmaya o kadar uğraşıyorsunuz ki  

içinizdeki ´ben´ bir türlü dışa çıkamıyor. Ara sıra taşkınlıktan çekinmeyin. 

İçinizdeki ´ben´i dışarıya çıkarın  gerçekten neyi arzuluyorsanız onu yapın ve 

herkes sizi daha az sevecek diye endişelenmeyin. 

47-68 puan arası 

İçiniz dışınız bir. Hiç kimse görüş ve düşünceleriniz konusunda ikilemde 

kalmıyor. Zaten siz de ikilemde kalmayı  kimsenin işi ikircikli bırakmasını 

istemiyorsunuz. 

Dikkat etmeniz gerekenler: Ara sıra zayıf yönünüzü göstermenin bir zararı 

dokunmaz. Ara sıra çekilin bir kenara ve kendinize biraz soluk aldırın. Hem 

böylece başkaları siz olmadan da bir şeyler yapmaya çalışacaktır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En gerçek öneriler yaşanmış önerilerdir 

 

Yayıncılık döneminde binlerce yazarla birlikte çalıştım. Hem kitaplarda hem dergilerde. 

Hepsinden çok şey öğrendim. Hepsiyle deneyimlerimizi okurlarla paylaşmaya çalıştık. 

Bundan çok büyük keyif aldık.  
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İşte o yazar doslarımdan bir tanesi Gazanfer Sanlıtop idi. Kendisi ömrünün her anını 

verimli yaşamaya ve tecrübelerini insanlara aktarmaya gayretli bir işadamı, eş, baba, 

yazar ve insandı. 
Onunla birlikte yaptığımız kitaplardan biri “Mutluluğun 50 Şifresi” idi. Hayatı boyunca 

gözlemlerini, tecrübelerini ve birikimlerini bu kitaba aktardı. Gerçekten bu kitaptan ve 

şifrelerden çok faydalandım. Size de faydalı olabileceğini düşündüğüm bu 50 maddeyi 

özetleyerek size sunuyorum. 

Bu 50 maddeyi hayatımızda gerçekleştirebilirsek kesinle kendimizi daha iyi tanımış 

oluruz ve daha iyi bir hayat sürebiliriz. 

 

1.Çıkmaz Sokaklara Girmeyin: Mutluluk bizlere çeşitli yollarla ve şekillerle gelir. Ama en 

doyurucu olanı, emeğimiz ve yüreğimizle elde ettiklerimizden duyduğumuz hazlardır. Elbette 

en göze batanı da, o başarılı çalışmalar sonucu elde ettiğimiz güzelliklerdir. Ve işte çıkmaz 

sokaklarda dolaşmanın hüzünlü sonucu: Çalışmak, başarmak ama göze gelir korkusuyla 

yeterince tadına varamamak. Asılsız inançlar ve anlamsız saplantılar yüzünden mutluluğa 

uzak durmak. 

2.Önce Sağlığınızı Düşünün:  Sağlığınızı yitirdiğinizde, bir gün önce tadına doyamadığınız 

bir yemeği, ertesi gün hastalandığınızda, tatmak bile istemiyorsunuz. Değer ölçüleriniz 

değişiyor. Geçmişe bakarken garipleşiyorsunuz. Hele bir de, ümitsiz bir hastalıksa sizi 

sağlığınızdan eden, çaresizleri, mutsuzları oynuyorsunuz.  

3.İçinize Kapanmayın: insan, yaratılışından beri her geçen gün, artan bir şekilde 

sosyalleşmekte ve diğer insanlara daha bağımlı hâle gelmektedir. Bütün mesele, bireysellik ile 

toplumsallık arasında iyi ve makul bir denge kurmaktır. Tatlı hülyalara dalmamıza, hayaller 

kurmamıza elbette kimseler karışamaz ama, o hayaller ve o hülyalar, düştüğümüzde yara 

alabileceğimiz yükseklere de çıkarmamalı bizleri.  

4.Aklınızı Kurtarın: Mutluluk, güzel yönü yakalama sanatıdır. Her şeyi iyi yönüyle görmek, 

kötüye prim vermeden, bazı şeyleri görmezden gelerek, bazı şeyleri duymazdan gelerek, 

bazılarını da unutarak gönül doygunluğuna ulaşmak, bir anlamda üç maymunları oynamaktır. 

5.Alışkanlıkların Kölesi Olmayın: İnsan denen varlık yaratılırken, mayasına merak da 

konmuş olsa gerek. Çünkü, ilk olarak karşılaştığı şey ne olursa olsun, bütün teferruatıyla 

tanımak, öğrenmek istiyor. Bu önüne geçilemez merak, insanı bazen iyiliklere ulaştırabildiği 

gibi, dönüşü olmayan kötü alışkanlıklara da götürebiliyor.  

6.Zirveye Özenmeyin: Zirve denilen yer dağ olsa; kar, tipi, fırtına çıkar, uçar gidersiniz, dal 

olsa kırılır düşer gidersiniz. En iyisi, göze batmayacak kadar aşağılarda, tatmin olacak kadar 

yukarılarda bulunmaktır. Yarınlardan emin olarak çalışmak, iyiye ve güzele ulaşmanın huzuru 

içinde, mutluluğun tadına varmaktır. 

7.Zamanı Doğru Kullanın: İnsan doğar, büyür, gelişir, yaşar ve ölür. Bu bizim kaçınılmaz 

gerçeğimiz. Sadece, doğumla ölüm arasında geçen zaman kişiye göre değişkendir ve bizler 

onun ne kadar süreceğini bilemeyiz. Mevlâna, Mesnevi’sinde, insan ömrünü bir duvarın 

arkasında duran yumağa benzetmiş. Bizlere sadece o ipin ucunu çekmek düşüyor. Üstelik, o 

yumağın ne zaman boşalacağını bilmeden. 

8.Doğa ve Yeşille Kucaklaşın: Tabiatta bulunan hiçbir renkte, yeşildeki kadar fazla ton yok. 

Daha doğrusu; varsa bile o farkları böylesine büyüleyici olarak hissedemiyoruz. Yılın hangi 

mevsiminde olursa olsun, etrafımıza alıcı gözle baktığımızda yeşilin, sarıdan maviye uzanan o 

muhteşem ve büyüleyici tonlarıyla karşılaşıyoruz. 

10.Güzel Sanatlara Yönelin: İnsan, duygu ve düşünceleriyle birlikte, özellikle, 

heyecanlarıyla yaşar. Güzellikler karşısında heyecan duymak, hayattaki lezzetlerin en 

yükseğidir. İlham denilen olay, bediî (estetik) bir heyecandır. Ruhun güzelle karşılaşması bir 

anlamda, güzel sanatlara atılan ilk adımdır. Çünkü o heyecanla birlikte sanat eseri ortaya 

çıkar.  
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11.Yaşlanmaktan Korkmayın: Ölümün, er veya geç, herkesin başına gelecek bir gerçek 

olduğunu kabul ettiğimizde ve ecelin ne olduğunu anladığımızda, hayata daha başka gözlerle 

bakabiliriz. Yaşadığımız her saniyenin değerini bilerek, her nefesten ayrı tatlar alarak 

mutluluğa ulaşabiliriz. Gençler ümitle, ihtiyarlar hatıralarla yaşar… 

12.Tecrübeye Saygılı Olun: Tecrübelerden ibret almayan, başarıya ulaşamaz. İnsanın, 

gelişmesini tamamlaması ve sürekli mutlu olabilmesi için, kendisinden önce yaşanan acı ve 

tatlı olayların özümsenmesiyle günümüze kadar gelen deneyimlere ihtiyacı var. 

13.Sorumluluk Almaktan Kaçınmayın: Tabiatta her şey bir denge içindedir. Başarı ve 

mutluluk, bir tahterevallinin aşağıda kalan koluna yerleştirilmiştir. Öbür tarafa gönlünüzü, 

emeğinizi koyarken, riskinizi de eklemezseniz, o güzellikleri yukarıya kaldıramazsınız. 

14.Hatalardan Kaçının: Elbette hatalarımız olacak. Önemli olan, elden geldiğince dikkatli 

davranmak, aynı hatalara tekrar düşmemektir. Bazı küçük hataların bizi bu konuda eğittiği de 

söylenebilir. Yeter ki, o hatalardan gerekli dersleri çıkarabilelim. 

15.Güven Duygusunu Yakalayın: Kendisini güvende hissetmeyen insan, parası, serveti; ne 

kadar artısı olursa olsun, gerçek mutluluğa ulaşamaz. Mutluluk, bir anlamda rahatlamadır ve o 

huzuru sağlayacak tek etmen de güven duygusudur. 

16.Danışmaktan Çekinmeyin: Bilemediğimiz konularda birilerine danışmamız, 

peygamberimizin, önemli bir tavsiyesidir. Ama onun da önemli bir şartı var: Danışılan kişi 

seçkin olacak. Hani, halk arasında “bir bilene soralım” derler ya, işte öyle…  

17.Alçakgönüllü Olun: Birçok insan, hayatının büyük bölümünü olduğundan farklı 

görünebilmek için heba edermiş. Olduğumuz gibi görünmekten çekinmemeliyiz, ya da bir 

gayret gösterip, görünmek istediğimiz gibi olmalıyız. 

18.Olumlu Düşünün: Başarıya giden yolda karşınıza çıkabilecek zorlukları, olağan şeylerden 

saymalısınız. Her şeyi hayra yormaktan daha etkileyici bir rahatlama olamaz. Bakış açısı da 

çok önemlidir. Olumlu düşünmenin yolu, kendinizle barışık olmaktan geçer. 

19.Her Şeyi İyiye Yorun: Hayatta birçok şeyin gidişini durdurmanın elimizde olmadığını 

çok iyi biliyoruz. Onlar için bir şey yapamayız ama, yine biliyoruz ki, birçok olayı da yanlış 

yorumlarımızla, kendimiz içinden çıkılamaz hâle getiriyoruz. Her şeyi, en azından ilk önce iyi 

tarafından ele almalıyız. Birazcık pembe gözlükle bakmaya çalışmalıyız.  

20.İşinizi Severek Yapın: Bir kitabede bu konuya dair şunlar söylenmiş: “Seveceğin bir iş 

seçersen, hayatın boyunca bir an bile çalışmış olmazsın. İşini öyle sev ki, başarıların bedenini 

ve yüreğini güçlendirirken, verdiklerinle de yepyeni hayatlar başlatmış olacaksın. Yalnız 

planlarının değil, başarılarının da tadını çıkarmaya çalış. İşin ne kadar küçük olursa olsun, 

onunla ilgilen. Hayattaki dayanağın odur.”  

21.Geniş Yürekli Olun: Karşılaştığımız güçlüklere geniş açıdan bakmayı becerebildiğimiz 

anda birçok sorunun kendiliğinden eriyip gittiğini görürüz. Dar açıdan baktığımızda ise 

başımız dertten kurtulamaz, mutluluğu bir kere daha geri çevirmiş oluruz. 

22.Mal Mülk Hırsına Kapılmayın: Böylesine kırılgan bir ortamda, büyük hırslara kapılarak, 

belki de, birilerinin mutsuzluğuna yol açarak zenginlik savaşı vermek, bir anlamda, hayatı o 

uğurda harcamak anlamına da gelebilir. Kazanılacak çok daha güzel şeyler olduğunu 

unutmamalıyız.  

23.Bilginizi Paylaşın: Bilgi kopyalanır. Kopyalandığı yerde aynen kalır. Kısacası, bilgiyi 

verenin herhangi bir kaybı olmaz. Ayrıca, “öğretirken öğrenmek” bilinen bir gerçektir. Bilgiyi 

paylaşmayanın kusuru kıskançlıktan ibarettir. Başkası mazerettir. 

24.Vermeleri Yarınlara Bırakmayın: Ağaçların, güllerin budama mevsimi vardır. Ancak o 

zaman budanırlarsa, dallanır, budaklanır, daha gürleşirler. Mevsimi kaçırırsanız eğer, tersine 

döner her şey. Vermeleri yarınlara bırakmayın. Gün gelir o sakladıklarınız size de yaramaz.  

25.Haklara Saygılı Olun: Kul hakkından korkan esnafımız, tartı yaparken kefeye fazladan 

bir şeyler koyar ve “bu da benden cabası” der. O fazlalık, bir anlamda, tedbirdir. Bazısı da, 
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daha ağır çeksin diye, kefenin altına bir şeyler yapıştırır. Ne yazık ki o zavallı insan, yakınını 

daha baştan sele bırakmıştır. 

26.Başkalarıyla Yarışmayın: İnsan dediğin, her vesile ile başarılı olmak ister. Çünkü, bir 

sorunu kendi başına halletmenin verdiği mutluluğu, başka hiçbir şey veremez. Bir yarışta 

kazanılan başarının sağladığı mutluluk ise, daha anlamlı ve sevindiricidir. Ama 

unutmamalıyız ki, her yarışın bir galibi olduğu gibi, bir de mağlubu vardır. Her mutluluğun 

karşısında, bir mutsuzluk boy gösterir. 

27.Tatlı Dilli Olun: Güzel şeyler görmek, tatlı sözler işitmek istiyor herkes. “Yumuşak söz, 

insandaki öfke ateşine karşı soğuk su işlevi görür” demişler. Konuşulan ağır ve sert sözlerin 

daha değişik ifade yolları vardır. O söylenecek şeyi, hafif olan sözlerle ifade edebiliriz. 

Birilerine güler yüzle ve tatlı sözlerle hitap etmekle ne kaybımız olur?   

28.Güler Yüzlü Olun: Ne kadar iyi niyetli ve temiz duygularla yüklü olursak olalım, karşı 

tarafa vereceğimiz ilk mesaj dış görünüşümüzle gerçekleşir. Karşı tarafta, bizim hakkımızda 

oluşan kötü izlenimi silmek, zannedilenden de zor, hatta bazen imkânsız gibidir. Her ne 

kadar; “insanın yüzü, içinin aynasıdır” denilse de, birazcık gayret göstererek o görüntüyü 

iyimser hâle çevirmek elimizdedir. 

29.Dürüst Olun: Dürüst insan, kendisine güven duyulandır. Güven duyulan bir insan olmak 

ise, en büyük mutluluk nedenidir. Dürüstlük mutlak bir olaydır. Belli limitleri yoktur. En 

küçükten en büyüğe, hiçbir ayrım yapmadan doğruluktan sapmamaktır. 

30.Israrcı Olmayın: Dilimizde, “huyundan gitmek” diye bir deyim var. İnsanları oldukları 

gibi kabul etmekten daha rahatlatıcı bir davranış olamaz. Aksi halde kendimizi, bile bile 

sıkıntıya sokarız. Hem başkalarını kırar, hem kendimiz üzülürüz. “Dediğim dedik, çaldığım 

düdük” demekle, üzüntüden başka elde edebileceğiniz bir şey yoktur. Şunu iyi bilmeliyiz ki, 

yaralar kaşıyarak iyileştirilemez. 

31. İyilerle Dost Olun: Gerçek dost, insana güç ânında Hızır gibi yetişendir. Ve bunu, 

herhangi bir karşılık gözetmeden yapandır. Canı için canını, malı için malını göz kırpmadan 

tehlikeye atabilendir. Gerçek dostlar, kendileri kötü olsalar bile sevdiklerine zarar veremezler. 

32.Vefasız Olmayın: Vefasızlıklarda, dostlar tarafından aldatılmış olmak vardır. Sevilen ve 

güvenilenin ihaneti, kalbin derinlerinde öyle yaralar açar ki, her nefes alışınızda, her kalp 

atışınızda bir daha hatırlarsınız. Ahde vefa, kişinin ağzından her çıkanın bilincinde olmasıdır. 

Söz verip ümitlendirdikten sonra, vefasızlık yapmak kadar kötü bir davranış olamaz. 

33.Az ve Öz Konuşun: Sözün güzelliği, cahilin anlayacağı, bilgenin zevk alacağı gibi 

olmasıyla ortaya çıkar. Aklı başında bir insan sözcüklere egemen olur, sözcüklerin kendisine 

hükmetmesine izin vermez. Ahmak insanlar ise hiddeti cesaret, dik başlılığı metanet, gururu 

yükseklik, gevezeliği güzel konuşma, edepsizliği meziyet zannederler.  

34.İnsanları Boş Yere Ümitlendirmeyin: Uçurtma göklere yükseldikçe pek güzel görünür. 

Onu seyretmek de, insana huzur verir. Ama aynı uçurtma bir şekilde ters dönüp yere çakılınca 

parçalanır, darmadağınık olur. Aynen ümitleri kırılan insanlar gibi. İnsancıkları mutsuz 

etmeye hakkımız yok. Sonra unutmayalım ki, aynı haksızlıklar bizlere de yapılabilir. Önemli 

olan sonuçlardır.  

35.Affetmeyi Öğrenin: Affetmek ve unutmak, karşı tarafa da, unuttuğunuzu hissettirebilmek 

en güzeli. Böylelikle, o insanın hatalarından dolayı pişmanlık duyması ve iyiliğe yönelme 

şansı da doğar. Ama bağışladığınız insanı, her karşılaştığınızda bakışlarınızla ve 

davranışlarınızla ezmek yolunu seçecekseniz eğer, onu doğru yola yöneltme şansını daha işin 

başında kaybedersiniz. Öyleyse, o insanı affetmeyin daha iyi.  

36.Küçük Mutluluklara Önem Verin: Mutluluğun doruğuna küçük basamaklarla çıkılır. 

Küçük mutlulukları yaşamak, bir anlamda küçük taşları bulup taşımak, çok daha kolay. 

Çünkü gözünüzü büyük taşlara dikerseniz, belki de onları kaldırmakta, taşımakta güçlüklerle 

karşılaşabilirsiniz. Onların meraklıları da çok olabilir. Size sıra gelmeyebilir. En iyisi, küçük 

mutluluklardan başlamak… 



61 

 

37.Haddinizi Bilin: Haddimizi bilmiyoruz. Günlük hayatta, hemen söze karışıp görüş 

bildiriyor, fetvalar veriyoruz. Durmadan çizmeyi aşmakla meşgulüz. Biri iyi bir şey yapmaya 

görsün. Hemen ortaya atılıp tenkidi yapıştırıyoruz. Yok şurası şöyle olmuş, yok burası böyle 

olmamalıymış, konuşup duruyoruz. Peki, gel de sen yap bakalım denilince de, donup 

kalıyoruz. “Ergene eş boşamak kolay” derler ya, bu da öyle bir şey!  

38.Hayatınızı Başkalarına Göre Kurmayın: Her davranışlarında başkalarının onayını 

arayan kimseler, hayatın birçok güzelliğini ıskalarlar. Özellikle evhamlı insanlar, kendilerini 

öylesine başkalarına bağlı hâle getirirler ki, yalnızca kendilerine ait olması gereken özel 

hayatlarını bile yeterince yaşayamazlar. Onun bunun oyuncağı hâline gelirler. Hayatları 

kararır. 

39.Cenneti Şimdiden Yaşayın: Dünyevî cenneti şimdiden yaşamak o kadar zor değil. Bunun 

için yapılması gereken ilk şey, mutluluğun gerektirdiği eylemleri vaktinde ve zamanında, 

hakkıyla yerine getirmek ve ileriye ümitle bakmaktır. Üstelik o zaman, kötülüklerden uzak 

kalacağımız için, belki de cenneti yakalayabilmek uğruna cehennem ateşiyle yıkanmamıza 

gerek kalmayabilir.   

40. Gurur Kalkanına Sığınmayın: Ama her güzel şey gibi, güzel huylara ulaşmak da zor. 

Olay sadece olduğunuz gibi görünmekle, ya da göründüğünüz gibi olmakla bitmiyor. Bir de 

olmak istediğiniz gibi görünmek var ki, en zoru ve en tehlikelisi bu olsa gerek.  Çünkü, 

istediğiniz gibi olamazsanız eğer, o görüntüye ulaşabilmek için, yanlış şeyler yapmak zorunda 

kalıyorsunuz demektir. Mecburen gurur denen kalkana sığınıyorsunuz. Oysa o kalkan, sadece 

bir yönünüzü gizleyebiliyor.  Bir anlamda, kendinizi inandırıyor ama aldandığınızın farkına 

varamıyorsunuz. Önemli olan, kim olduğunuzun farkına vararak, olduğunuz gibi 

görünmenizdir.  

41.Yaşamı Savaşa Çevirmeyin: Her zaman istenilen sonuçlara ulaşmak kolay olmuyor 

elbette. Zaten senaryoyu hazır bulduğumuz için, sadece küçük detayları değiştirebiliyoruz. 

Fakat, sahnemiz ve dekorlarımız cennet gibi güzel. Oysa bazıları, bu oyunu farklı yorumlayıp 

ona göre oynama eğilimindeler. Onlara göre sahne bir savaş alanı, dekorlar birer silah, 

kendileri de birer savaşçı. Bütün uğraşları bu amansız savaşı kazanmak adına. 

42.Saygıyı Elden Bırakmayın: Saygı sevginin temelidir. Saygının olmadığı yerde, sevgi 

yaşamaz. İnsanın, saygı duymadığı birine sevgi göstermesi beklenemez. Saygı görmek ise, 

layık olmakla mümkün görünse de o ayrımı yapmak her zaman elimizde olmayabilir. Bu 

nedenle, insanın kendi dışındaki her şeye; yalnız insanlara değil, bütün canlılara ve eşyaya da 

saygı göstermesi şarttır. 

43.Aşk İle Yaşayın: Aşk bir masaldır, bin yıllardır anlatılan. Aşk bir meseldir; düşünce 

anlaşılan. Aşk bir sevgidir, güzelliğe duyulan. Aşk bir eylemdir, karşılıksız yapılan. Aşk bir 

hazinedir, yüreklerde korunan. Aşk bir ırmaktır, yükseklerde çağlayan. Aşkın gözü değil, aşka 

düşendir kör olan.  

44.Kötü Örnek Olmayın:Kolayı herkes becerir. Önemli olan; zor da olsa iyiye, güzele ve 

doğruya yönelmektir. Kolay sonuçlara ulaşabilmek uğruna, başkalarına zarar vermeyelim. 

Kötü örnek olup, başkalarını da heveslendirmeyelim. Karşılıklı olarak, mutlulukları 

engellemekten kaçınalım. 

45. İsraftan Kaçının: İnsan her şeyin değerini kaybedince anlıyor. Oysa bilmiyor ki, elden 

kaçırılan bir şeyi geri almak için harcanan emek, onu elde tutmak için harcanandan kat kat 

fazla. Paranızı, zamanımızı ve en önemlisi, sağlığımızı boş yere harcıyoruz. Savurganlık 

sonucu kaybettiğimiz değerlere ihtiyaç duyanların ne kadar çok olduklarının bile farkında 

değiliz. 

46.Önce Anlayın: Söz, anlamak isteyene söylenir. Anlamak istemeyen, sözleriniz ne kadar 

değerli olursa olsun anlamaz. Böyle insanlara dert anlatmak deveye hendek atlatmaktan daha 

zordur. Bu konuda ısrarcı olmanın anlamı da yoktur. Hem canınız sıkılır, hem sağlığınız. En 

iyisi işi uzatmamaktır.   
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47.Mutluluk İstemekle Başlar: Mutlu olmak, neyi istediğinizle doğrudan ilgilidir. Ama bu 

istek doğrudan bir şeyin olmasını değil, bizzat mutluluğun kendisini istemektir. Kısacası; 

mutlu olmamız için mutlaka arzuladığımız isteklerin gerçekleşmesi şart değildir. Onlar olsa 

olsa birer vasıtadır mutlu olabilmemiz için. Özlemek ve hayal etmekle de ulaşılabilir 

mutluluğa. Yeter ki, içimizde ona ulaşmak için yanan bir ateşimiz olsun. Yeter ki, ona 

ulaşmak için kayıtsız şartsız bir istek duyalım.  

48.Mutluluk İnançlarla Gelişir: Her insan topluluğu, az veya çok, bir inanca sahiptir. Adına 

doğa deseler, başka söylemler de bulsalar, ateistlerin bile kendilerince birer inançları vardır. 

Çünkü insan, yalnızca etten ve kemikten ibaret bir varlık değil; onun yüreği var, gönlü var, 

ruhu var. İnançlarımız olmasaydı eğer, acılara katlanamaz, güzellikleri hazmedemezdik. 

49.Mutluluk Paylaşmakla Büyür: Mutluluk vermekle başlar. Yükselen, olgunlaşan insanlar, 

hep vererek yükselmiş ve olgunlaşmışlardır. Emeğinizle, gönlünüzle, yüreğinizle elde 

ettiklerinizin bir bölümünü, ona en çok ihtiyacı olanlarla paylaşmaktan daha doyurucu bir 

duygu olamaz. 

50.Mutluluğun Yolu Sevgiden Geçer: Mutluluk, güzelliği yakalama sanatıdır. Her şeyi iyi 

yönleriyle görmek, kötüye prim vermeden gönül doygunluğuna ulaşmaktır. Kötü olan ne 

varsa görmezden gelmek, bir anlamda üç maymunları oynamaktır. Sevgiyle birlikte insanların 

gülen yüzlerini görmeye başlarız. Dünyaya seven gözlerle bakarız. Mutluluğu yaşarız. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yarın, bugünden bellidir 

 

Yaşlı bir marangozun emeklilik çağı gelmişti. İşveren müteahhidine, çalıştığı konut yapım 

işinden ayrılarak eşi ve büyüyen ailesi ile birlikte daha özgür bir yaşam sürmek tasarısından 

söz etti. Çekle aldığı dolgun ücreti elbette özleyecekti. Ne var ki, emekli olması gerekiyordu.  

Müteahhit, iyi işçisinin ayrılmasına üzüldü ve ondan, kendine bir iyilik olarak son bir ev 

yapmasını rica etti. Marangoz, bu teklifi kabul etti ve çalışmaya başladı. Fakat, gönlü yaptığı 

işte değildi, bu çok açık biçimde görülüyordu. Baştan savma bir işçilik yaptı ve kalitesiz 

malzeme kullandı. Kendini adamış olduğu mesleğine böyle son vermek ne büyük 

talihsizlikti!.. 

İşini bitirdiğinde işvereni, evi gözden geçirmek için geldi. Dış kapının anahtarını marangoza 

uzattı. “Bu ev senin.” dedi, “Sana benden hediye.” 

Marangoz, şoka girdi. Çok utanmıştı! Keşke yaptığı evin kendi evi olduğunu bilseydi, böyle 

yapar mıydı hiç! 

Hayat, herkes için biraz böyledir. Her an kendi hayatımızı kurarız. Çoğu zaman da, yaptığımız 

işe elimizden gelenden daha azını koyarız. Sonra da, marangoz gibi şaşkınlıkla kendi 
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kurduğumuz evde yaşayacağımızı anlarız. Eğer, hayatı yeniden yaşayabilsek eski hatalarımızı 

yapmaz ve her şeyi daha iyi kurarız, fakat geriye dönemeyiz. 

Bu marangoz sizsiniz, biziz sevgili dostlar. Her gün bir çivi çakar, bir tahta koyar ya da bir 

duvar dikersiniz. Bugün yaptığınız davranışlar ve seçimler, yarın yaşayacağınız evi kurar. 

Öyle ise onu akıllıca kurun. Unutmayın, paraya ihtiyacınız yokmuş gibi çalışın. Hiç 

incinmemiş gibi sevin. Kimse izlemiyormuş gibi dans edin… 

 

 

 

 

 

 

 

Kendini keşfetmiş büyük adamlar 

 

Herkes kendi görüş açısıyla değerlendirir tarihteki güzel insanları. Onlar bizim için kendini 

geliştirmiş, hayatın değerini bilmiş, ruhunu keşfetmiş insanlığın tadını çıkarmış kişilerdir. 

Benim listemdeki kişilerin bazıların sayayım izninizle: Musab bin Ömer, Neyzen Tevfik, 

Büyük İskender, Che, Tarık bin Ziyad, Mevlana, Köroğlu, Karacaoğlan, Fatih gibi bir 

yelpazededir benim güzel insanlarım. Onlar hem fedakarlığın hem de başarının zirvesine 

ulaşmışlardı. Daha başka başarılı insanlar biliyoruz ama benim için en güzel başarı içinde 

zekilik ve fedakarlık barındırandır. 

Hadi gelin bunlardan birini Büyük İskender’i biraz inceleyim.  

Pers İmparatorluğu’nu yıkarak Yunanistan’dan Hindistan’a uzanan topraklarda hâkimiyet 

kuran efsanevi lider Makedonyalı Büyük İskender’in 35.000 kişilik orduyu kilometrelerce 

peşinden sürükleyen başarı sırrı neydi? Tarih, Eski Yunan’la Doğu’yu buluşturan, Araplarca 

Zülkarneyn olarak anılan Büyük İskender adına birbiriyle çelişkili pek çok not düşmüş. 

Komutanlık sırlarına, özel yaşamına, hırslarına, tutkularına, anne-babasıyla ilişkilerine dair 

yazılıp çizilenler 2300 yıl öncesinin gizemli lideri hakkında güvenilir birer kaynak teşkil eder 

mi bilinmez ama, söylenen bunca şey bu sıra dışı kahramanı daha da esrarengizleştiriyor.  

12 yaşındayken Aristo’dan ders almaya başlayan, 16 yaşındayken Roma’ya karşı savaşan 

babası kral Philip’in yerine ülkeyi idare eden, 20 yaşındayken tahta çıkan bu komutan için 

hâlihazırda 3 farklı karakter tahlili mevcut. Bunlardan birincisine bakarsak İskender eşi benzeri 

görülmemiş derecede gaddar, gözü dönmüş ve acımasız bir adamın tekiymiş. İkinci görüşe 

göreyse, aslında iyi bir kişi olan İskender, doğu seferiyle sonu gelmez bir fethetme arzusuna 

tutulmuş, karakteri değişmiş, gözünü hırs bürümüş ve böylece de kendi çöküşünü, sonunu 

hazırlamış. İskender’i bir aziz gibi gören son görüş de onu, kültürel hoşgörü ve kardeşliğe 

dayalı bir ülke kurma peşinde olan bir fatih olarak tanımlıyor.  

Bu birbirine hiç benzemeyen, ancak tek bir kişiye atfedilen karakter özelikleri arasında 

önümüzü kolay kolay göremesek de, yolu Anadolu’dan da geçen bu liderin komutanlık 

sırlarına dair söylenecek sözler olmalı diye düşündük ve İskender’in zaman zaman ona asi 

gelip ayaklansa da Yunanistan’dan Hindistan’a kadar olan toprakları komutanlarının peşi sıra 

arşınlayan ordusuna uyguladığı motivasyon taktiklerine dair bir yazı hazırladık. Gördük ki, 

önceleri daha insancıl ve geleneksel metotlar kullanan İskender, topraklarını genişlettikçe hileli 

ve insafsız, pek de tekin olmayan stratejiler uygulamaya koyulmuş. Öyle ya da böyle, sıra dışı 

bir komuta ve motive etme kabiliyetine sahip olmasaydı, tarihin kendisine biçtiği “efsanevi 

kahraman” rolünün altından kolay kolay kalkamazdı. İşte Büyük İskender’in ordusunu 

yönetme taktikleri: 

Güven ve Eşitlik İlkesi 
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Büyük İskender savaş arkadaşlarına, beraberinde çalışanlara ve askerlerine güvenir, bunu 

onlara hissettirirdi. Hatay yakınlarına Perslerle çarpıştığı İssos Savaşı sırasında gerçekleşen 

şöyle bir olay anlatılır: Bu çetin savaş sırasında İskender ateşlenmiş, yatağa düşmüştür. Üst 

düzey generallerden Parmenio, İskender’e, doktoru Philip’in Pers imparatoru Darius’tan rüşvet 

aldığını ve ilaç yerine kendisine zehir verdiğini öne süren bir mesaj gönderir. Bu notu okuyan 

İskender anında ilacını içer ve ardından bu notun yazılı olduğu kâğıdı doktorunun eline 

tutuşturur. Böylece, doktoru Philip’e ne kadar güvendiğini hayatını riske atarak göstermiş olur.  

Ödüllendirme 

İskender, yeni evli ya da çocuklu askerlere savaş süresinde evlerine gitme izni veriyordu. 

Mağlup edilen ordunun hazineleri talan edildikten sonra, askerlerine savaş sonrası toplanan 

ganimetlerden sunardı. Savaşta öne çıkanlara da nişan ve hediyeler veriyor, bir sonraki 

çarpışmada başarılı olanlar için yeni ödüller vaat ediyordu.  

Savaş Sonrasında Yaralıları Dinleme 

Savaşın ardından İskender ordunun arasında teker teker geziyor, yaralılarla onlara güç vermek 

için birer birer ilgileniyordu. Askerler başlarından geçenleri anlatmalarını istiyor ve 

hikâyelerini abartmalarına sesini çıkarmıyordu. Bu ordu için bir psikoterapi işlevi görüyor, 

lider ve ordusu arasında yakın ilişkilerin oluşmasını sağlıyordu.  

Ölenlerin Ardından Merasim Düzenleme 

Savaşta ölenler için gösterişli bir yürüyüş ve cenaze merasimi düzenliyordu. Bu da hayatta 

kalan askerlere komutanlarının kendilerine ne kadar saygı duyduğu mesajını iletiyordu.  

Kendini Ateşe Atma 

Makedonya ordusu için korkaklık, asi gelmekten daha fazla ayıplanan ve onur zedeleyen bir 

davranıştı. Bunu bilen Büyük İskender, ordu yorulduğu, yer yer çözülmeler ve isyanlar 

gerçekleştiği zamanlarda karşı birlikteki okçuların tek hedefi olacak şekilde öne atılıyor ya 

da şehrin duvarlarına tırmanıyordu. Liderlerinin kendisini böyle bir tehlikenin içine atmaları 

karşısında dağılmış veya isyan durumunda olan ordu bir araya geliyor ve İskender’in 

takipçisi oluyordu. Savaşın en ciddi ve tehlikeli zamanlarında hayatı pahasına aldığı bu risk 

orduyu ayaklanma zamanında bile düşmana karşı savaşmaya yönlendirme taktiği olarak 

görülmektedir. İskender’i, kendisini ölüme götürebilecek bu gözü kara atılganlığa sevk eden 

bir diğer neden de askerlerin zihinlerine kurtuluşun tek yolunun zafer elde etme olduğunu, 

bu anlamda ölmenin olağanüstü bir durum gibi algılanmaması gerektiği fikrini sokmaktı. 

Liderin savaşma isteğinin derecesini göstermesi açısından etkili olan bu motivasyon 

yöntemi, özellikle bir komutanın astlarını harekete geçirme söz konusu olduğunda hatırı 

sayılır bir yöntem olarak ele alınır. Buradan çıkardığımız bir diğer sonuç da İskender’in Pers 

kralları gibi muhafızları tarafından korunmak için değil, onlara yol göstermek, liderlik 

etmek, ateş ve heyecan vermek için savaş meydanlarında bulunduğudur.     

Hitabet Yeteneğini Kullanma 

Savaş sonrası orduya seslenen İskender, yaptığı konuşmada savaşta elde ettiği başarıları, ele 

geçirdiği toprakları Makedonya’yı Yunan Devletleri’nin önderi durumuna getiren babası 

Philip’in başarılarına nispet ederek dile getiriyordu. Bu da onun olduğundan daha üstün ve 

yetenekli bir komutan olarak görülmesini sağlıyordu.  

Ordudan gelen şikâyetler karşısındaysa, kendisinin orduyu güç duruma sokmadığını, ancak 

askerlerin onu savaşın güç zamanlarında yarı yolda bıraktığını ifade ediyordu. Yalan 

söylemiyor; ancak üstün hitabet yeteneğini ustaca kullanarak askerlerin zihinlerini kolayca 

manipüle edebiliyordu. Kullandığı bu ikna edici dil ve retorikle, ne yapıp edip, tüm itiraz ve 

şikâyetler karşısında üste çıkmayı başarıyordu her seferinde.  

Büyük İskender’in Düzenlediği Sahte Mektup 

Aktarılan bir başka olay da Pers Kralı Darius’un İskender’e gönderdiği bir mektuba dair… 

Darius İskender’e bir mektup göndererek eğer savaşa son verir, dostluk anlaşması imzalarsa 

Asya’nın batısındaki toprakları kendisine vereceğini vaat eder. Ancak İskender’in istediği 
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daha fazlasıdır. Bunun üzerine bu mektubu saklar ve doymak bilmez ele geçirme tutkusuyla 

sahte bir mektup düzenler. Darius’un ağzından yazdığı bu mektupta onu oldukça küstah bir 

kişi gibi gösterir. Bu sahte mesajı okuyan Büyük İskender’in savaş arkadaşları Darius’un 

teklifini geri çevirirler. Tabi aslında neyi kaçırdıklarından bihaberdirler. 

Asya’nın fatihi olma yolundaki Büyük İskender’in 33 yaşında ateşli bir hastalıkla gelen 

apansız ölümü, Gordion düğümünü tek bir kılıç darbesiyle bölerkenki sabırsızlığını 

hatırlatır. Kim bilir, zaman zaman başarıya hileli yolardan ulaşmak isteyen bu efsanevi 

komutan, düğümü sabırla ve usulüne uygun yöntemlerle çözmeyi tercih etseydi, kehanet 

gerçekleşecek ve Büyük İskender, Büyük Asya Fatihi olarak anılacaktı belki de…  

Büyük İskender’in Ağzından Başarı Sırları 

 Diğerlerine üstün gelmemin sebebi kudretim ve ordularımın gücü değil, mükemmelliğin 

ne anlama geldiğini biliyor olmamdır. 

 Kişi tüm dünyaya yetmediğinde, mezara yetecek demektir. 

 Gayret edip çalışan bir insan için, imkânsızlık kavramı söz konusu olamaz.  

 Atina’da iyi bir isim yapabilmek adına çetin güçlüklerle yüzleşmek zorunda kaldım. 

 Yaşıyor olmamı babama, iyi yaşıyor olmamı da öğretmenime borçluyum. 

 Yavaş yavaş eriyip gözden kaybolarak unutulmaktansa, yanıp kül olmak yeğdir.  

 Dünya inanç ve ümide dair bir fikir birliği içinde olamasa da hala herkes merhamet ve 

yardımseverlikten söz ediyor. 

 Meçhullük ve karanlıklarla dolu uzun bir hayat yerine, zaferle taçlanan kısacık bir ömrü 

tercih ederim.  

 Birimizin nasıl davranacağının, tümümüzün kaderine bağlı olduğunu unutma!   

 Sana hardal tohumu gönderirsem, zaferimin ne kadar acı olduğunu tadar, tanır ve anlarsın.   

 İnsanları dar kafalıların yaptığı gibi, barbarlar veya Yunanlılar diye ayırmam hiçbir 

zaman, kökenleri ya da ırkları beni ilgilendirmez. Benim için önemli olan erdemdir. 

Gözümde her iyi yabancı, bir Yunanlıdır; her kötü Yunanlı da bir barbardan beter durumda 

olan kişidir.      

Yunanistan’da büyük düşünür Diyojen’in yaşadığı yer olan Korint’e yolu düşen İskender, 

bu zatın yaşamını sürdürdüğü fıçı içinde oturup güneşlendiğini ve İskender’i pek de 

umursamıyor göründüğünü fark eder. Diyojen’in bu hali karşısında çok şaşıran İskender, 

onun için bir şey yapmak ister. Diyojense şöyle yanıtlar İskender’i: “Gölge etme; başka 

ihsan istemem.” Bu cevap üzerine şaşkınlığı bir kat daha artan İskender’in ağzından, “Eğer 

İskender olmasaydım, Diyojen olmak isterdim.” sözleri dökülüverir. İşte İskender’i büyük 

yapan aynı zamanda bu kafa yapısıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

Keşfin bir başka anahtarı sıra dışı olmaktır  

 

 

Herkesin yaptığını yapmayı bıraktığımız zaman, hep böyle gidenleri böyle gitmemeye doğru 

sürüklediğimiz zaman, eski köye yeni adet getirdiğimiz zaman hayata ve kendimize daha 

başka açılardan bakabiliriz. Kendi hayatımda da etrafımdaki özel örneklerde hep sıra dışılığın 

kazandırdıklarına şahit oldum.  



66 

 

Tarihteki önemli insanların başarılarının altında mutlaka bir sıra dışılık vardı. Mesela Cengiz 

Han tek başına tarihi değiştirken kendinden önce kimsenin yapmaya cesaret edemediklerini 

yapmıştı. İşte onlardan birkaçı:  

 

 Cengiz Han savaşçı kimliği yanında politik, idari ve sosyal anlamda da ülkesini etkileri 

bugüne dek uzanan pek çok yenilikle tanıştırmış. İşte Cengiz Han’ın bir devlet adamı olarak 

dünya tarihine etkileri:   

 Geniş sınırlara yayıldığı Moğol İmparatorluğu Rusya ve Çin gibi Asya ülkelerinin 

kültürlerini derinden etkilemiş. Kontrol altına aldığı her bölgede aristokrasiye son veren 

Cengiz Han, üstün zekalı ve kabiliyetli kişilerin yönetime geldiği bir idare biçimini 

benimsedi.  

 Büyük bir posta sistemi kurdu.  

 Abaküs ve pusulanın Asya’da yaygınlaşmasını sağladı. 

 Evrensel bir alfabenin yayılması için çalıştı. Okur-yazar olmadığına dair genel bir kanı 

yaygınken, son bulunan Çin ve Moğol kaynakları Cengiz Han oldukça kültürlü bir adam 

olduğunu gösteriyor. Cengiz han’ın olduğu kanıtlanan eski bir el yazısının içeriğine bakılırsa, 

Cengiz Han Tao vaaz metinlerinin bile okuyabiliyormuş.  

 Moğol İmparatorluğu’nun İpek Yolunu yeniden inşası çalışmalarında sağladığı politik 

istikrar Çin, Orta Doğu ve Avrupa arasında seyahat ve ticaretin gelişmesine olanak verdi. 

 Moğolların Asya’da egemen olmasıyla eski Göktürk topraklarında yaşayan Türk boyları 

Batı’ya göç etmeye başladılar.  

 İşkenceyi yasaklayan Cengiz Han, öğretmenleri ve doktorları vergiden muaf tuttu.  

 Hâkimiyeti altında bulunan kişilere din özgürlüğü tanıdı. 

 Koyduğu kuralları Moğolca bir yasa kitabıyla metinleştirdi.  

 Asya’da tek ve büyük bir devletin egemen olmasıyla iktisadi yaşamda önemli değişiklikler 

meydana geldi. Ülkeler arasında sınırlar ve gümrükler ortadan kalkarken, Asya’nın genelinde 

ticaret önemli ölçüde canlandı.   

 Cengiz Şaman inancına sahip olmakla birlikte, siyasal olarak İslam ülkelerine 

yakınlaşmasıyla pek çok Moğol İslamiyet’i kabul etti. Böylece Asya’daki dinler 

mücadelesinde hatırı sayılır bir rol üstlenmiş oldu. 

 Cengiz’in ordusu onluk sistem ve hareketli birliklere dayanıyordu. Onlara, yüzlere, binlere 

ve onbinlere(tümenlere) ayrılan orduda tümenler birbirlerinden bağımsız olarak hareket etme 

hakkına sahipti.  Cengiz han generalle kendi yetkilerini veriyor ve bu generaller önde bulunan 

süvarilerle keşfe çıkar, saldırır ve geri dönerlerdi. Asıl birlikse Uygurların yüksek 

teknolojileriyle donatılmış silahlarla geride beklerlerdi.  

 Askerler savaş sırasında ihtiyaç duyacakları alet ve araçları temin etmekle yükümlüydüler. 

Yanlarında getirdikleri yüksek rütbeli kumandanlar tarafından kontrol edilirdi.  

 Her askerin birden fazla atı bulunur ve atların yorulmaması için de savaş sırasında 

değiştirilerek kullanılırdı.  

 Erkek askere gittiğinde evde ve askerde onun yerini kadın alırdı.  



67 

 

 Cengiz generallere kendi yetkileri verir, bunlar önde düşmana saldırırken, asıl birlikler ileri 

teknolojinin kullanıldığı silahlarla geride beklerlerdi.  

 Savaşta askerler yarı aç bırakılırdı. Çünkü tok olan askerin savaşta verimli olamayacağı 

inancı hakimdi.  

 Savaşta elde dilen ganimetler askerler arasında eşit şekilde taksim edilirdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk usulü kendini keşfetme öğütleri 

 

 

Ordinaryüs Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in “Gençlerle Başbaşa” kitabında çok sevdiğim 

bölümler vardır ve kaç kere okudum bilemiyorum. Kendi kültürümüze ait bir insanın 

hayatı, başarıyı, kendini tanımayı ve keşfetmeyi bu kadar güzel özetlemesi çok hoşuma 

gitmişti. Sizlerle Başgil hocanın bu güzel önerilerini paylaşmak istiyorum.   

 

 

-Çalışma için uygun gün ve saat bekleme. Bil ki, her gün ve her saat çalışmanın en uygun 

zamanıdır. 

-Çalışmak için uygun yer ve köşe arama. Bil ki, her yer ve her köşe çalışmanın en uygun 

yeridir. 

-Bir günde ve bir zamanda yapman gereken bir işi ertesi güne bırakma. Zira her günün derdi 

gibi, işi de kendine yeter. 

-Bir zamanda yalnız tek bir iş yap, yalnız bir ders, bir kitap, hatta bir fasıl üzerinde çalış. Ta 

ki, dikkattin ve kuvvetin yayılıp zayıflamasın. Bir zamanda birden fazla iş yapayım diyen, 

hiçbirini tam ve temiz yapamaz  

-Devamlı ve planlı çalış. Ve her gün aynı saatlerde mutlaka çalışmaya otur. Çalışmayı uzun 

süre kesip terk etme. Hasta ve yorgun değilsen tatil aylarında bile yavaş ve az da olsa çalış ki, 

çalışma alışkanlığın körlenmesin ve tekrar çalışmaya koyulmak için zahmet çekmeyesin. 

-Bir iş üzerinde yorulursan dinlenmek için işini değiştir ve çalışma hızını yavaşlat. Fakat 

dinlenme bahanesi ile, asla boş oturma. Boş oturanın içi işlemeyen demir gibi pas tutar. 

-Verimli çalışmayı sakın iş üzerinde geçirdiğin zamanla ölçüp de, eh bugün şu kadar saat 

çalıştım, yetişir deme. Çalışmanın sonucuna ve öğrendiğine bak. 

-Bir işe başladığın, bir dersi öğrenmeye başladığın, bir kitabı okumaya koyulduğun zaman 

telaş edip sabırsızlanma. Sakin ve metin ol, yol al; fakat acele etme. Sindirerek çalış ve öğren. 

-Dikkat et! Sözlerin ve yazıların kısa, açık ve anlamlı olsun. 

-Bir işi yapıp yapmamakta kararsızlığa düştüğün vakit, iki şıktan her birinin fayda ve 

zararlarını iyice hesapla. Faydası çok, zararı az olan şıkkı tercih et. 

-Bir işe öfkeli ve sinirli iken karar verme. Bekle öfken geçsin. Zira öfke ile kalkan zararla 

oturur. 

-Çok konuşma. Yerinde ve özlü konuş. Kıymet ve tesir çok sözde değil, yerinde ve özlü 

sözdedir.  

-Kimsenin yüzüne karşı söyleyemediğini arkasından söyleme ve bil ki arkadan konuşma 

korkaklığın en kötü şeklidir. 
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-Kimsenin cahilliğini yüzüne vurma. Bil ki insanları en çok kızdıran ve gücendiren, 

cahilliklerinin yüzlerine vurulmasıdır. 

-Yalan söyleme. Yalan söyleyen yakalanma korkusu içinde yaşayan hırsız gibidir. 

-Daima olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Olduğundan fazla görünmek isteyen, 

karşısındakilere kendi ahmaklığını göstermiş olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her şey olmasa bile her şeyin yarısı paradır 

 

Hayatımızı sürdürmek için paranın ne kadar gerekli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben paraya 

olan ihtiyacının oranını sana bırakıyorum. Ama şunu söylememede izin ver sevgili dostum: 

Para kesinlikle hayatımızın her şeyi değil. Parayı ve paranın çerçevelediği ekonomik durumlar 

hayatımızın yarısını oluşturabilir. Yeterki bu oran daha fazla artarak yaşamımızın rotasını 

paraya sabitlemeyelim.  

 

Nasıl para kazanabiliriz. Bunun herkes için yöntemi farklıdır. Gelin George S.Clason “Babil”in 

en zengin adamı” adlı kitabında para kazanmak için önerdiği yedi aşamalı süreci birlikte 

inceleyelim.  

 

1.Aşama (Cüzdanını doldurmaya başla) 

 

Para kazanmanın birçok yolu var. Bu yolların hepsi birer altın kaynağıdır ve işçiler bu 

kaynaktan akan altınlardan bir kısmını cüzdanlarına doğru yönlendirmektedir. Böylelikle az ya 

da çok, hepinizin cüzdanına doğru akan bir altın kaynağı olur. Değil mi? 

 

Eğer rahat yaşamak istiyorsanız, sahip olduğunuz iş imkanlarını kaynak olarak görüp, onlardan 

faydalanarak başlayabilirsiniz. Bu sizce de akıllıca olmaz mı? Cüzdanınıza koyduğunuz her on 

sikkeden dokuzunu kullanmak için geri alın. Kısa süre içinde dolacak olan cüzdanınızın artan 

ağırlığını hissetmek, sizi memnun edecektir. 

 

2.Aşama (Harcamalarınızı kontrol altına alın) 

 

Keyif için yaptığınız harcamalar ile zorunlu harcamalarınızı birbirinden ayırt etmelisiniz. 

Dikkatlice, alışkanlıklarınızı düşünün. Burada en çok karşılaşılacak alışkanlık, kabul edilmiş 

olan belirli harcamalardır.  

 

Akıllıca davranırsak, bu harcamaları en aza indirebilir veya sıfırlayabilirsiniz. Parolanız, 

harcanan her para için değerinin yüz mislini istemek olsun. Gerekli olan bütçeyi hesaplarken, 

cüzdanınızı şişirmekte olan onda bire sakın dokunmayın. Bırakın, o sizin gerçekleşmekte olan 

en önemli arzunuz olsun. Bütçeniz üzerinde çalışmaya devam edin, size yardım etmesi için 

sürekli olarak ayarlamalar yapın. Şişman cüzdanınızı korumak için, onu asistanınız yapın. 



69 

 

 

 

 

3. Aşama (Sahip olduğun altını çoğalt) 

 

Size söylediğim gibi, bir adamın serveti cüzdanında taşıdığı paralarda değil, cüzdanının sürekli 

olarak dolu olmasını sağlayan gelirinde ve sürekli olarak cüzdanına akan altın kaynağındadır. 

Herkesin arzu ettiği de budur. Hepinizin arzu ettiği şey bu; çalışsanız da, gezseniz de sürekli 

olarak akan bir gelir. 

 

Vasat bir gelir ile başlayıp, sahip olduğum birikimler ile benim için çalışıp daha fazla 

kazandıran altın çalışanlar haline getirdim. Bu altın çalışanlar, onların ürünleri ve onların da 

ürünleri ile, kazançların inanılmaz boyutlara gelene kadar hep birlikte çalıştılar. 

 

Çalıştırdığın her para, tıpkı çayırdaki aynı türden sürünün kendi kendini çoğalttığı gibi 

çoğalarak, cüzdanına doğru akan servet kaynağı ile sonsuz gelir kaynağın olacaktır. 

 

4.Aşama (Servetinin zarar görmesine izin verme) 

 

Yatırım yapmanın en önemli kuralı, sermayenin korunmasıdır. Herhangi bir alanda yatırım 

yapmadan, karşılaşacağın tehlikeleri önceden araştırıp, bilmelisin. Aklınıza çok fazla 

güvenerek, servetinizi olası yatırımların tuzaklarına emanet etmeyin. Paranızın kar etmesini 

istiyorsanız bu konuda tecrübe sahibi olanlara danışın. Bu türden bir tavsiye beklenmeden 

verilir ve yatırım yapmak istediğiniz miktarın toplamına eşit değerde altına kolaylıkla sahip 

olmanızı sağlar. Eğer sahip olduğun serveti kaybetmeni önlüyorsa, bunun gibi şeyler onun esas 

değeridir. 

 

O zaman boş bir cüzdanı doldurmaya dair 4.yöntem budur ve en önemli etkisi, dolu  bir 

cüzdanın boşalmasını önlüyor olmasıdır.  Akıllı adamlara danış. Tavsiyelerini dikkate al. Sahip 

oldukları tecrübeler ile servetini zararlı yatırımlardan korumalarına izin ver. 

 

 

5.Aşama (Sahip olduğun emlak kar getiren bir yatırım olsun) 

 

Bir adamın kalbinin mutluluk ile dolması için kendi bahçesindeki ağaçtan incir ve kendi 

bağlarından üzüm yiyebilmesi, sahip olduğu ev ile gurur duyması gerekir. Böylece, sizlere 

tavsiyem, başınızı sokabilecek bir ev sahibi olmanızdır. 

 

Ev sahibi olmanız ile azalan harcamalar sayesinde sahip olduğunuz geliri kendi zevkleriniz için 

harcayıp, arzularınız gerçekleştirmenin mutluluğunu tadacaksınız.  

 

 

6. Aşama (Geleceğe yönelik kazanç sağlayın) 

 

Servet sahibi olmanın kurallarını anlayış biçiminden dolayı fazlası ile kazanan kişi, ileriye 

yönelik de düşünmelidir. Zamanı geldiğinde hazırlıklı olabilmesi için, yıllar boyunca 

faydalanabileceği belirli yatırımlar planlaması veya temin etmesi gerekmektedir. 
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Herkes aylık olarak cüzi bir miktarda para ödeyerek kendisini sigorta ettirecek. Sigorta olan 

kişi öldüğü zaman, biriken yüklü miktardaki para ailesine verilecektir. Bunu gerekli olarak 

görüyor ve tavsiye ediyorum. 

Geleceği değil de, şu anı yaşadığımızdan, amaçlarımıza ulaşabilmek için gereken herşeyi 

yapmalı ve her fırsatı değerlendirmeliyiz.Yaşlılık dönemin ve aileni korumak için gerekli olan 

ihtiyaçlarını önceden temin etmelisin.  

 

 

7.Aşama (Para kazanma yeteneğini geliştir) 

 

Başarılı olmaya, onu arzu ederek başlamalıyız. Arzularınız kesin ve sağlam olmalı. Sıradan 

arzular, zayıf isteklerdir. Bir adamın zengin olmayı istemesi için küçük arzular yeterlidir. Bir 

adamın beş parça altın arzulaması, somuttur ve bunu gerçekleştirmek için ısrarcı olacaktır. 

Servetin artmasını sağlayan işlem şudur: önceleri az miktarda olan servet, yöntemini öğrenip, 

daha yetenekli olduğunuz zaman fazlalaşır. 

 

Ne kadar çok bilgi sahibi olursak, o kadar çok kazanırız. Boş bir cüzdana dair 7. ve son çare, 

kendi gücünü geliştirmek, çalışıp daha bilgili olmak, daha hünerli olmak, kendini saygı 

duyduğunu kanıtlar şekilde davranmaktır. Böylece kendine güvenerek, senin için çok önemli 

olan arzularına başarılı bir şekilde ulaşabilirsin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutlaka bir listeniz olsun 

İster mutluluk listesi, ister hayattan keyif alma listesi, ister huzurlu yaşama listesi deyin. 

Mutlaka ama mutlaka kendinize bir liste yapın. Bu listede hayatın her alanına dair 

notlarınız olsun. Öncelikle kendinize sonra da tüm insanlığa yapabileceğiniz öneriler 

olsun.  

İşte benim kendi listem. Sizde kendi listenizi yaptıktan sonra bana ulaştırın. Mutlaka 

sizin listelerinizden benimde öğreneceğim öneriler olacaktır.  

1. Birine yardım eli uzatırken, başka birine çelme takmadığınızdan emin olun 

2. Her zaman eski, rengi solmuş bir kot pantolonunuz olsun 

3. Başarısızlıklarınız kadar başarılarınızı da anmayı unutmayın 

4. Dolabın bir köşesinde kalmış ve hiç yakılmamış bir mumu yakın 

5. Mükemmellik için değil daha iyisi için çalışın 

6. Başarılı olamayacağınızı söyleyen sesin yalan söylediğini unutmayın 

7. Günde en azından bir kez oturun ve hiçbir şey yapmayın 

8. Kaç yaşında olursanız olun tüm doğum günlerinizi kutlayın 

9. Kendinizi en son sıraya koymayın    



71 

 

10. Yaşamda kendinize koyduğunuz sınırları belirleyin ve bunları neden koyduğunuzu 

öğrenin 

11. Ağaç dikin, yabani otları yolun, bırakın elleriniz kirlensin 

12. Bez bebek ya da tahtadan oyuncak yapın 

13. İhtiyaçlarınızı artırmak yerine isteklerinizi azaltın 

14. Kendinizi ağlamaklı hissettiğinizde ağlayın 

15. Diğer insanların mutluluklarına ortak olun 

16. Gülmek için size eşlik edecek birilerinin olmasını beklemeyin  

17. Her gün şükredin 

18. Yaptığınız hatalar için kendinizi affedin 

19. Acı hissettiğinizde veya bir yeriniz ağrıdığında hemen ilaç almayın 

20. İlerlemek için kıvılcım oluşmasına izin verin  

21. Sevdiğiniz insanlarla konuşurken onların gözlerine bakın 

22. 1’in tüm sayıları içerdiğini unutmayın 

23. Sağanak altında şemsiyesiz gezmeyi deneyin 

24. Başkası için hoş bir şey yapın 

25. Günlük hayat içinde çevredekilerden gelecek mesajları kaçırmamak için gözlerinizi ve 

kulaklarınızı açık tutun 

26. Sabırlı olun 

27. Yeşil renkli bir şeyler yeyin 

28. Değiştirebileceklerinizi değiştirin ve geri kalanını kendi haline bırakın 

29. Hakikatle el ele olun 

30. Neşe ve gülücükle dolu günleriniz öfke ve keder dolu günlerine ağır bassın her zaman 

31. Yalnızlıktan kaçmak yerine onu bağrınıza basın 

32. Kıskanç olmak yerine direşken ve gayretli olun 

33. Uzun süredir kin beslediğiniz birini affedin 

34. Yavaşlayın ve anın keyfini çıkarın 

35. İnsanları yargılamadan önce kendinizi bir anlığına onların yerine koyun 

36. Kendine hoş bir mesaj gönderin, mektup yazın 

37. Korkularınızı ne kadar çılgınca ya da gereksiz görünseler bile kabul edin 

38. Diğer insanların fikirlerinin sizin nasıl olduğunuzu belirlemelerine izin vermeyin 

39. bir dua oku 

40. Başarılarınızı şansa ya da talihe vermeyin 

41. Ne zaman hayır diyeceğinizi bilin 

42. Negatif durumların pozitif yanlarını bulun 

43. Fiziksel bir beden içinde ruhsal bir yaratık olduğunuzu hatırlayın 

44. İnsanlardan sürekli onay almayı beklemeyin, bu sizi köle ve onları da efendi haline 

getirir 

45. Değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabul edin 

46. Karşılaştığınız problemler için dışınıza değil içinize bakın 

47. Tüm hislerinizin kabul edilebilir olduğunu bilin  

48. Kendinizi kötü etkilerden koruyun 

49. İnandığınız şeyler için ayakta kalın 

50. Diğerleri hayır dediğinde onların isteklerine saygı duyun 

51. Her dakikayı yakalayın ve dolu dolu yaşayın 

52. Son birkaç yıldır kullanmadığınız bir şeyi ihtiyacı olan birine verin ya da satın. 

53. Kendini küçük görmekten vazgeç 

54. Düşündüklerinizi ve hissettiklerinizi sahiplenin 

55. Kendini şımartın 

56. Sakın çocukları üzecek ve incitecek bir şey yapmayın 
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57. Uykudan önce baharatlı bir şeyler yiyin 

58. İhtiyacı olan bir kişiye yardım etmeye gönüllü olun 

59. İşinize, eşyalarınıza ya da çevrenizdeki kişilere aşırı düşkünlük göstermekten kaçının 

60. Yarım bıraktığınız bir işi tamamlayın 

61. İçten olun 

62. Öfkenizi yapıcı bir şekilde yenin 

63. Yokluktan çok varlık üzerine konuşun; çünkü hakkında düşündüğünüz şey büyür 

64. Kendin bir kurbanı olarak değil yaşayan olarak gör 

65. Bir hayvanı okşayın, ya da yapabiliyorsanız sarılın 

66. Başarıyı elde etmek zorunda olduğunuz bir şey gibi değil, zaten sahip olduğunuz bir 

şey gibi görün 

67. Gün batımının ihtişamını ve tüyler ürperticiliği hissedin 

68. Mucizelere inanmak yerine onlara güvenin 

69. Bir çocuğu sirke götürün 

70. Tutumunuzu değiştirin, böylece bütün hayatınız değişecek 

71. Başka bir kişi üzerinde güç gösterisi yapmayın 

72. Daima geçmişin gittiğini ve geleceğin belki de hiçbir zaman gelmeyeceğini hatırlayın 

73. Hayatınızı sizin için doğru olana göre yaşayın 

74. Kusurlu yanlarınızı kabul edin 

75. Bir ağaç dikin ve her gün büyüyüşünü izleyin 

76. İlk kez karşılaştığın insanların yüzünde sevmediğiniz bir kişinin değil bir dostunuzun 

yüzünü görün 

77. Karıncalar sürüsünü, evlerini ve şehirlerini inşa edişlerini, ağırlıklarının 10 katı 

yiyecek taşıyışlarını izleyin. 

78. İçindeki çocuğun yaramazlık yapmasına izin verin, bırakın istediği kadar ağlasın, ya 

da haylazca sırıtsın   

79. Sürat yapmayın, yavaş davranın 

80. Problemlerinizi adım adım çözmeye çalışın 

81. Kusurlarınız nedeniyle kendinizi kınamayın 

82. Sık sık tevazunu kaybedip kaybetmediğinizi sorun kendinize 

83. Hayatınızı başkalarının doğrularına göre yaşamayın 

84. Başarı bir süreçtir, varış noktası değildir, bunu hep hatırlayın 

85. Çimenlerin üzerinde giysilerim boyanır diye korkmadan oturun 

86. Tüm olumlu yönlerinizi keşfedin ve onlara onay verin 

87. Evinizde çiçek besleyin, onlarla sohbet edin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gülümsemek en iyi ilaçtır 
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Gülümsemek her şeyin tedavisi olan tek ilaçtır. Onunla her hastalığı ama her hastalığı 

tedavi edebilirsiniz. Özellikle de ruhumuzun yakalandığı hastalıkları.  

Gülümsemenin sadaka sayıldığı bir toplumda yaşadığımız halde bunu çok sık 

yaptığımızı söyleyemeyeceğim. Umarım gülümsenin faydalarını okuduğunuzda gülmeye 

hayatınızda daha çok yer ayırırsınız.  

 Gülmek gerginlik, stres, öfke, kaygı, heyecan ve sıkıntılarınızla başa çıkmak için birebirdir. 

Tıpkı ağlarken olduğu gibi gülerken de içinize attığınız duygularınız özgürce ifade bulur. 

Kahkahayla güldükten sonra ferahladığınızı, rahatladığınızı hissedersiniz.   

 Tıbbi araştırmaların ortaya çıkardığına göre gülmek bağışıklı sistemini güçlendiriyor, 

hastalıklara karşı sizi daha dirençli kılıyor.   

 Gülmek, doğal mutluluk hapı olan endorfin isimli kimyasal maddenin salgılanmasını 

sağlayarak acı hissinin azalmasını mümkün kılar. 

 Başarıya motive olmayı kolaylaştırır. 

 Komik bir söz, bir yazı veya bir olay, beynin iki yarısının da entegrasyonunu sağlar. Sol lob 

söylenen sözlerin anlamını çözmek üzere işlevselleşirken, sağ lob da duyulan şeyin komik mi 

değil mi olduğu hakkında yorumlama yapar. Böylece her iki lob da aynı anda çalışmış olur. 

 Ağızda anti-bakterilerin oluşumunu hızlandırır.  

 Pozitif bir ruh hali kazandıran kimyasal maddelerin daha fazla salgılanmasını sağlar. 

 Gülmek hayatınıza tat veren bir baharattır. Onsuz bir hayat düşünemezsiniz. 

 Yaralarınızın daha çabuk kapanmasına yardımcı olur. 

 Kendi kendinizi tiye almayı ve kendinize gülmeyi başarırsanız, bunu yapmak için 

başkalarına fırsat vermemiş olursunuz. Size yönelik itirazların da önünü tıkarsınız.  

 Gülerek belirsizliklere tahammül edebilmeniz ve risk almanız kolaylaşır. 

 Mizah yeteneği sizi daha iyi bir iletişimci kılar, daha verimli çalışmanızı sağlar. Özellikle 

grup çalışmalarında, gülen ve güldüren bir eleman vazgeçilmezdir.  

 Sinirlerinizi gevşetir. 

 Problem çözerken yeni yollar deneyebilme konusunda size cesaret verir ve yaratıcı fikirlerin 

yolunu açar. 

 İnsanlar kendilerini güldüren kişileri severler. Böylece daha çok arkadaşınız olacaktır.  

 Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.  

 Vücuda 'aerobik' yaptırır. Vücudun üst kısmındaki tüm kasların, sinirlerin ve organların 

egzersiz yapmasını sağlar.  

 Hayatın kargaşasıyla başa çıkmaya çalışırken ihtiyaç duyduğumuz denge duygusunu size 

ancak gülmek kazandırır.  

 Olaylara farklı ve olumlu bir perspektiflerden bakabilmeyi kolaylaştırır. 

 Gülmek bir egzersiz gibidir ve bir görüşe göre yüz kaslarınızın yanı sıra diğer organlarınızın 

da çalışmasına yardımcı olur.  

 Çevreye ve kendine güveni artırır.  

 Çevreyle daha kolay iletişim kurulmasını sağlar.  

 Gülmek kaçınılmaz olanı kabul etmenizi, beklenmedik olaylarla rahatlıkla yüzleşmenizi ve 

her türlü güçlüğün üstesinden gelmenizi mümkün kılar. 

 Yüksek tansiyonu düşürür ve dengeler.  

 Pozitif duyguları öne çıkarırken, öfke, gerginlik ve korku gibi duyguları azaltır. 
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GEÇMİŞTEN GELEN BAŞARI VE MUTLULUK ÖĞÜTLERİ 

 

 

Başarı ve mutluluk herkesin ortak hedefleri arasında yer almaktadır. Kimileri başarıyı içinden 

gelen güçle elde etmeye çalışırken, kimileri de etraflarına bakınarak ve çevrelerinde 

gördükleri başarılı kişileri model alarak yakalamaya çalışırlar. Model almak başarıda önemli 

bir adımdır. Bu gün dünyanın pek çok yerinde azmi ve sabrıyla başarıya ulaşmış binlerce kişi 

mevcuttur. Onlar, başarılı olabilmek için pek çok yol denemişler ve uzun uğraşlar sonunda 

başarıyı yakalamışlardır. 

Başarılı ve mutlu olmanın bir yolu da geçmiş tecrübelerden yararlanmaktır. Büyüklerin 

sözlerine kulak vermek ve onların yaşadığı deneyimlerden istifade edebilmek önemlidir. 

Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Sezar’ın hakkı Sezar’a verilmelidir. İlk insan 

Hazret-i Âdem’den bu yana başarı ve mutluluk üzerine söylenegelen pek çok söz vardır. Bu 

yazımızda başarı ve mutluluk üzerine söylenmiş sözlerden oluşan küçük bir derleme yaptık. 

İlk insan, ilk peygamber Hz. Âdem’den günümüze kadar gelen peygamberler ve velilerin 

başarı ve mutluluk üzerine söylemiş oldukları öğütlerden pasajlar sunduk. 

 

 Hazret-i Âdem buyurdu: “Ey Şit! Oğullarına söyle, yapacakları işin sonunu 

düşünsünler. Eğer ben yasak ağacın meyvesinden yerken bu işin sonunu düşünseydim, 

başıma bunlar gelmeyecekti.” (Hazret-i Âdem) 

 

 “Bir işe başlarken, içinde o işe ait bir endişe ve isteksizlik olursa, tekrar bir daha 

düşünüp yeniden tetkik etsinler. Şayet ben yasak ağaçtan yiyeceğim sırada içimdeki 

endişe ve isteksizlik üzerine durup kararımı yeniden gözden geçirseydim, bu 

pişmanlığa düşmeyecek, o hatayı işlemeyecektim.” (Hazret-i Âdem) 

 

 “Doğruluk ve isabet derecesini kesin olarak bilmedikleri işlerde de istişare etsinler. 

Eğer ben meleklerle istişare edip işimin sonunu onlarla müzakerelerden sonra karara 

bağlasaydım, başıma gelenlere müstahak olmayacak, musibetlere maruz 

kalmayacaktım.” (Hazret-i Âdem) 

 

 “Ve (Yusuf’un) gömleğinin üzerinde yalan bir kan getirdiler. (Yusuf’un hayatta 

olduğunu peygamberlik ferasetiyle anlayan Yakup) dedi ki: “Hayır, nefisleriniz sizi  

   (aldatıp, kötü) bir işe sürüklemiş, artık (bana düşen) güzel bir sabır(dır). Çünkü sizin      

bu anlattıklarınıza kendisinden yardım istenecek olan, ancak Allah’tır.” (Yusuf Suresi, 

67) 

 

 “Kibirlenip insanlara yüz çevirme. Yeryüzünde şımarık şımarık yürüme. Zira Allah, 

kibirlenmeyi ve kendini beğenip övüneni sevmez.” (Lokman Hekim) 
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 “Yürüyüşünde mutedil ol! Sesini biraz alçalt. (Söylerken bağırma.)” (Lokman Hekim) 

 “Oğulcağızım! Âlimlerin sohbetinde bulun. Hikmet sahiplerinin sözlerine kulak ver.” 

(Lokman Hekim) 

 “Ey oğlum! Ahmakla düşüp kalkma. İkiyüzlü kişiyle bir araya gelme.” (Lokman 

Hekim) 

 “Yapacağın iyiliği, kıymetini bilen kimseye yap.” (Lokman Hekim) 

 “Oğulcağızım! Hayırlı kimselere köle ol, şerlilere (kötülere) dost olma!” (Lokman 

Hekim) 

 “Oğulcağızım! Bir işe arkanı dönerek talepte bulunma. Ona yönel ve onu kastederek 

iste. O şekilde hareket, fikirsizlik ve akıl eksikliği olur.” (Lokman Hekim) 

 “Oğulcağızım! Cahilin sevgisine rağbet etme. Cahil, işlediklerinde senin rıza 

gösterdiğini sanır.” (Lokman Hekim) 

 “Yalandan sakın. Yalan, dilini bozar. İnsanlar yanında mürüvvetin noksanlaşır. Bu 

takdirde utanma hissin azalır, küçük düşersin. Konuştuğun zaman seni kimse 

dinlemez. Bir şey söylediğinde tasdik etmez.” (Lokman Hekim) 

 “Oğulcağızım! İlim adamlarıyla düş kalk. Hikmet sahibi kimselerin sözlerine kulak 

ver, iyice dinle.” (Lokman Hekim) 

 “Ey oğul! Cahil kimseyi, (işin için) elçi olarak gönderme. Hâkim birini bulamazsan, 

kendi kendinin elçisi ol. (Kendi işini kendin gör.)” (Lokman Hekim) 

 İşlerden küçük olanları hakir görme. Zira küçükler zamanla büyürler.” (Lokman 

Hekim) 

 “Eğer bir kimseyi kendine kardeş edinmek istersen, kardeş olmadan önce bir bahane 

ile öfkelendir. Nasıl davranacak bak. Eğer öfkeli olduğu halde sana insaflı davranırsa, 

onu kardeşliğe kabul et. Aksi takdirde onu bırak, ondan sakın.” (Lokman Hekim) 

 “İlk edineceğin şey iman, imandan sonra da salih bir arkadaş, bir dost olsun. Zira iyi 

bir dost hurma ağacı gibidir. Altında oturursan, gölgelendirir. Odun olarak yakarsan, 

sana fayda temin eder. Meyvesinden yersen onu çok hoş bulursun.” (Lokman Hekim) 

 “Bildiklerinle amel etmeden, bilmediklerini öğrenmeye kalkışma.” (Lokman Hekim) 

 “Ey oğlum! Sözü tatlı söyle; katı, kaba, sert söyleme. Çoğu zaman sus. Düşün. O 

zaman dilin belasından emin olursun.” (Lokman Hekim) 

 İnsanlara güler yüzlü ve doğru sözlü ol.” (Lokman Hekim) 

 “Başkalarıyla meşgul olup da kendini unutma. Zira bunun zararını onlar değil, sen 

görürsün. Daima dengeli hareket et.” (Hazret-i Ömer) 

 “Şayet bir güçlükle karşılaşırsan onu bir kolaylık takip edecektir. Bu sebeple sabırlı 

olmalısın.” ( Hazret-i Osman) 

 “Ahmakla arkadaş olma! Çünkü ahmak sana yararlı olayım derken zararlı olur.” 

(Hazret-i Ali) 

 “Yalancılarla asla dost olma! Çünkü onlar sana, uzak olanı yakın, yakın olanı da uzak 

gösterirler.” (Hazret-i Ali) 

 “Cimrilerle asla arkadaşlık kurma! Çünkü cimri, senin en çok ihtiyaç duyduğun şeyi 

bile sana vermekten çekinir.” (Hazret-i Ali) 

 “Ey oğlum! İnsanlara kızmaktan çok sakın, yoksa sana da kızarlar. Boş iş ve 

konuşmaktan sakın, sonra aşağılanırsın.” (Hz. Cafer-i Sadık) 

 “Ey oğlum! Öğrenmek mecburiyetinde olduğun bir meseleyi, bilmemeye devam ve 

ısrar etme. Muhtaç olduğun meseleyi öğrenmek maksadıyla bilginlere müracaat 

ederek öğren.” (İmam-ı Azam) 
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 “Ey oğul! Fayda sağlayacak fırsatları kaçırma. Muhtaç olduğun şeylere iyice sahip çık. 

Görülmesini acele ettiğin işlerinde dikkatini başka taraflara dağıtma. İçinde 

bulunduğun toplumun adet ve geleneklerine saygılı ol.” (İmam-ı Gazali) 

 “Ey oğul! Dostlarına da düşmanlarına da hoşnutluk göster. Başkalarına eza ve cefa 

etmekten kendini alıkoy ve bunu onlardan korkup ürktüğün için de yapma. Sadece iyi 

bir huy olduğunu düşünerek öyle davran.” (İmam-ı Gazali) 

 Ey evlat! Sağlam ol; açık sözlü ve iyi olursun. Bir hüküm verirken için temiz olursa 

konuşman güzel olur. Yaptığın işler iyi olur. İçini temiz tutarsan dışın da hoş olur.” 

(Abdulkadir Geylani) 

 “Ey evlat! Gayretin kadar alırsın. Ne kadar çalışırsan, şerefin o kadar olur. Her şey 

karşılıklıdır. Çalışmadan verilmez.”  (Abdulkadir Geylani) 

 “Oğlum! Çok uyku yoksulluk getirir. Az uyu, daha çok uyanık dur.” (Feridüddin Atar) 

 “Sana lazım olan şeylerden biri de vaktini lüzumsuz ve boş yere geçirmemendir. Yani 

içinde bulunduğun her vakti değerlendir.” (Muhiddin-i Arabî) 

 “Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli 

(korkusuz, pervasız, kahraman, gözü pek) derler.” (Şeyh Edebali) 

 “İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Dünya senin gözlerinin 

gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizlilikler, bilinmeyenler, ancak 

senin fazilet ve adaletinle gün ışığına çıkacaktır. Ananı ve atanı say! Bil ki, bereket, 

büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken çorak olur. Çöllere 

dönersin. Açık sözlü ol! Her sözü üstüne alma! Gördün, söyleme; bildin, deme! 

Sevildiğin yere sık gidip gelme; muhabbet ve itibarın zedelenir…” (Şeyh Edebali) 

 

Mahmut AÇIL (www.gencgelisim.com) 
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Güzel bir gün yaşamak için öneriler 

 

 

Sabahın bereketinden istifade et 

Sabah erken kalk. Eskilerin dediği gibi sabahın bereketi vardır. Güne erken başlamak sana 

günün rutin işleri için zaman kazandırır. Pek çok kişi uykudayken işe koyulursan, gün senin 

için hem daha uzun olur, hem de hayata diğerlerinden birkaç adım önde başlarsın. 

 

Yarının işini bugünden yap 

Bugünün işini yarına bırakma. Hatta bugün yapacaklarını tamamladıysan, yarının işlerinden 

bir kısmını bugünden yapmaya çalış. Yarının hangi kötü sürprizlerle dolu olduğunu 

bilemezsin. Hiç hesapta olmayan başka işler, ertesi günün tüm planlarını altüst edebilir. Onun 

için sen sen ol, yarına güvenerek işlerini geçiştirme.  

 

İşin usulünü öğren 

Hızlı ol ama acele etme. Seri ve çevik davran ama elin ayağına dolaşmasın. Aynı anda hem 

elini hem aklını kullan. Kestirme sandığın yollar seni başladığın yere döndürebilir. Kısa yollar 

seni tahmin etmediğin kadar uzağa götürebilir. Tuzağa düşmemek için hem kendini hem de 

görev ve sorumluluklarını iyi tanı.  

 

İş bittikten sonra kenara çekilme 

Bir işi bitirmeden, ondan sonra neye başlayacağını kararlaştır. Mesela daha çok kitap okumak 

istiyorsan bir kitabı bitirdiğinde diğeri de elinin altında hazır olsun ve öncekini bitirir bitirmez 

diğerinden birkaç sayfa okumaya çalış.  

 

Günlük veya haftalık plan yap 

Kendine günlük ve haftalık plan hazırlayabilirsin. Her gün yapacağın işleri bir gün önceden 

kararlaştır ve bunların her birini ne kadar sürede bitireceğini not et. Daha önemli ve öncelikli 

işlerine daha çok zaman ayır.  

 

İşlerini sırayla ve parçalara ayırarak tamamla 

Her şeyi aynı anda yapmaya çalışma. Biri bitmeden diğerine başlama. Uzun zaman alan 

işlerini parçalara ayırarak tamamla. Tümünü bir seferde yapmak hem gözünü korkutur, hem 

de verimini düşürür. Örneğin bir proje ya da ödev hazırlaman gerekiyorsa ön hazırlık ve 

araştırma için zaman ayır. 5 günde tamamlaman gereken bir projeyi bu süre içine yay. 

Yumurta kapıya geldiği zaman harekete geçersen istediğin sonucu alma şansın azalır.  

 

Zekana ve hızına fazla güvenme 

Zeki ve hızlı düşünen biri olabilirsin. Ama sen yine de işlerini son ana bırakma. Yoksa birçok 

işi sınırlı bir zaman içinde bitirmek zorunda kalırsın ve bu seni iyi sonuçlar elde etmekten ve 

güzel işler çıkarmaktan alıkoyar. Zamanı etkin kullanarak çok daha etkili sonuçlara 

varabilecekken, potansiyelini sınırlamış olursun ve çok da iyi olmayan sonuçlarla yetinmek 

zorunda kalabilirsin.    

 

Tembeller zamana yenilirler 
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Tembellik etme. Zaman tembellerin aleyhine işler, onların hayatlarından çalar ve bir daha geri 

dönmemek üzere alır başını gider. Sen anlamadan öylesine hızlı akar ki zaman, bir de 

bakarsın yapman gereken pek çok iş birikmiş ve sen hiçbirine elini sürmemişsin.  

 

Şikayet etmeye vaktin yok, sen en iyisi hemen işe koyul 

Yapacak çok işin olduğunu ve hepsini yetiştiremeyeceğini düşünebilirsin. Bu durumdan 

şikayet emek yerine hemen bir yerlerden işe başla. Göreceksin, başlamak bile seni mutlu 

edecek. Elin kolun bağlı oturduğunda hem vicdan azabı çekersin, hem de tamamlanmayı 

bekleyen işler gözünde büyüdükçe büyür ve daha da zor bir hal alır.  

 

Yumurtayı kapıya getirme 

İşlerini son ana bırakma. Her birinin tamamlanması için gereken süreyi sapta ve buna göre 

yapacaklarını sıraya koy. Bir iş tahmin ettiğinden daha çok zamanını alabilir. Bunların hangi 

tür işler olacağını kavramaya çalış. Onlara programında öncelik ver.  

 

İşler senden korksun 

Yapacaklarını gözünde büyütme. Bu, hem işe başlamanı güçleştirir, hem de işten soğumana 

neden olur. Görev ve sorumluluklarına karşı önyargılı davranmak yerine onların senin ve 

sevdiklerinin hayatlarına getireceği olumlu etkileri düşün. Bu seni motive eder.  

 

Başla ve bitir! 

Başladığın işi bitir. Uzun zamanını alacaksa parçalara ayır ve her bir parçayı önceden 

belirlediğin sürede tamamla. İşe sık sık ara veriyorsan ve bir kısmını yapıp geri kalanı 

erteliyorsan bu durum, en kısa süreli işin bile gereksiz yere uzamasına neden olur ve seni 

bıktırır. Hem sana sıkıntı verir, hem de kısa zamanda çok iş değil, uzun zamanda az iş 

yapmana neden olur.   

 

Doğru işi doğru zamanda yap 

Analitik düşünmen ve hızlı karar vermen gereken işleri yapmak için günün öğleye kadar olan 

kısmını, sabah vaktini tercih et. Sabahleyin hem zihnin daha açık, hem de bedenin daha 

dinamik olur. Bunun için uykunu iyi almış ve kahvaltı yapmış olman gerekir. Aç karnına 

verimli çalışamazsın. Öğleden sonra ise üzerine öğle yemeğinin ağırlığı çöker. Hem hareket 

etmen güçleşir, hem de zihnini toparlamakta ve konsantre olmakta zorlanırsın.  

 

Zihnin de bedenin de çevik olsun 

Dengeli beslenmeyi ve spor yapmayı ihmal etme. Bedeninin ve zihninin hızlı çalışmasını 

istiyorsan önce onları beslemen ve sürekli olarak eğitmen gerekir. Yeterince hızlı hareket 

edemeyen bir beden ve çabuk düşünüp karar vermekte zorlanan bir zihin işlerini sekteye 

uğratır ve verimini düşürür.  

 

Yardım et, yardım görürsün 

Sadece kendi işlerine odaklanma; bu seni ben merkezci yapar. Başkalarına yardım et, fırsat 

buldukça onlara destek ol. Senin de sıkıştığın bir zamanda onlardan destek görmeye, dar 

vakitlerde çevrendekilerin yardımına ihtiyacın olabilir.  

 

Kendi yöntemini yarat 

Farklı ve alternatif yollar dene. Bir işi hep aynı yollarla tamamlıyorsan bu hem gelişimini 

durdurur, hem de işin bir rutin halini almasına sebep olur. Bu nedenle farklı metotlar 

deneyerek işlerini, ödevlerini renklendir; eğlenceli bir hale getir.  
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Yalnız kalma, destek ol, destekçi bul! 

Seninle benzer işte çalışanlara danış, onlardan bilgi al. Onlarla işbirliği yap. Böylece hem 

daha çok şey öğrenmiş olursun, hem de farklı bakış açıları doğrultusunda daha güzel işler 

çıkarırsın.  

 

 

Performansını ölç 

Gün içinde neler yaptığını, zamanının nelere yettiğini, neleri tamamlamak için vaktinin 

kalmadığını değerlendir. Bunların sebeplerini bul ve hatalarını düzeltmeye çalış.  

 

Bir önceki günden daha fazlasını hedefle 

Bir önceki günden daha fazla oku, daha fazla yaz, daha çok şey öğren. Her gün önceki günün 

önüne geçmeye, daha güzel şeyler yapmaya çalış. Yavaş yavaş da olsa her geçen gün 

hedeflerini büyüt. Büyümenin yolu kısa zamanda daha çok ve daha güzel şeyler yapmaktan 

geçer. Her gün yükselen bir gelişim çizgisi üzerine kur hayatını.  

 

Dakik ve pratik ol 

Her işin pratik yolları vardır. Kolaya kaçmadan bu pratik yolları uygula. Kendin pratik yollar 

bul. İşe zamanında başla, geciktirme, erteleme, görmezden gelme, geçiştirme. Her işi 

zamanında, hakkını vererek tamamla.   

 

 

 

 

  

Güzel Bir Yaşamı Hak Etmek  

 

Nietsche satırlarında iyi bir yaşamın nasıl hak edileceğini dile getiriyor. Bu dizelere yansıyan 

hayat, belki de sizinkisi... Biz en iyisi kulak verelim Nietsche’ye… 

Öyle bir hayat yaşıyorum ki,  

Cenneti de gördüm, cehennemi de  

Öyle bir aşk yaşadım ki, tutkuyu da gördüm, pes etmeyi de  

Bazıları seyrederken hayatı en önden,  

Kendime bir sahne buldum, oynadım.  

Öyle bir rol vermişler ki,  

Okudum okudum, anlamadım.  

Kendi kendime konuştum bazen evimde,  

Hem kızdım, hem güldüm halime 

Sonra dedim ki "söz ver kendine"  

Denizleri seviyorsan, dalgaları da seveceksin.  

Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin. 

Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin.  

Korkarak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyredersin.  

Öyle bir hayat yaşadım ki, son yolculukları erken tanıdım,  

Öyle çok değerliymiş ki zaman,  

Hep acele etmem bundan, anladım...  
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Tavşan gibi kaçmak 

Bir tavşan güçlü bir düşmanı kendisine saldırdığında ne yapar? Çoğumuzun aklına gelen ilk 

seçenek: kaçmak. Eğer çaresiz bir durumda, ölümle burun burunaysa ve kaçacak hiçbir delik 

yoksa bu kez ikinci seçeneye yönelir: savaşmak. Bazı durumlarda ise mücadele etmek 

anlamsız, ölüm kaçınılmaz görünür. Ve zavallı tavşan son çareye başvurur: teslim olmak. 

Kimi hayvanlar teslimiyet sırasında sırtüstü yatarlar ve boğazlarını rakiplerine açarlar. Bu, 

« hayatım senin ellerinde, sana teslimim, canımı bağışla» mesajı taşır.  

Biz insanlar da promlemlerle karşılaştığımızda kaçma, savaşma ya da boyun eğip teslim olma 

yoluna gideriz. Bunlar mutluluğumuzu çalan, alıp götüren 3 mutluluk hırsızı olarak 

tanımlanır. Bu hırsızlara karşı gözlerini dört açmak, kapıları sıkı sıkı kapamak gerekir.  

Kaçma, savaçma ve teslim olmayla sonuçlanan yalnış hareket ve tutumların düzeltilmesini 

sağlayan  insana özgü bir yeti vardır: analitik düşünce. Analitik düşünce problemi 

tanıma/öğrenme aşamasıyla başlar. Öncelikle onun diğer problemlere benzer ve farklı 

yanlarıyla iyi tanınması ve tanımlaması gerekir. Kişi, çeşitli çözüm yolları bulur ve bunlar 

arasında sentezlemeler yapar. Bu süreçte özgür bir bilinç akışı sözkonusudur. Analitik 

düşünce en doğru ve en uygun çözüme yönelik arayıştır. Bu düşünce şekli promlemin 

kendisine değil, çözüme yöneliktir. Diğer deyişle çözüm odaklıdır. Analitik düşünmek için 

herşeyi bilmeniz gerekmez ama bilgiye en kısa yoldan nasıl ve nerede ulaşacağınızı bilmek 

önemlidir. Analitik düşünceyle beynimizin rasyonel bölümünü etkin kullanarak 

işlevselleştiririz. Onu kullanmayı seçmediğimiz sürece, mutluluğumuzu çalan hırsızlara karşı 

savunmasız kalırız. Analitik düşünceye kağılarımızı kapattığımız sürece 4. mutluluk hırsızına 

kapılarımız açmış oluruz.  

Mutluluğun 4 Hırsızı  

Şimdi bu 4 mutluluk hırsızını daha yakından tanıyalım :           1- 

Kaçmak: Hayvanlar gerçek tehlikelerden olduğu kadar hayal ürünü tehlikelerden de kaçarlar 

bazen. Örneğin, düşen yaprakların uçuşması bir hayvanın kaçmasına neden olabilir; çünkü bu 

sesi yaklaşan bir düşman olarak algılar. Bazen biz insanlar da çevremizdekileri bir tehdit 

unsuru olarak görürüz. Örneğin, yolda karşılaştığımız bir yabancının bakışını eleştiren, 

küçümseyen bir ifade olarak algılarız. Daha geniş çapta düşündüğümüzde küçük aksaklıkları 

gözümüzde büyütür, onları kocaman birer sorun haline getiririz. Bu bizim kaçmamıza, 

televizyon, alkol, ilaçlara sığınmamıza, çeşitli bağımlılıklara sığınmamıza neden olur. 

Böylece, küçük sorunları gözümüzde büyütüp kaçacak delik aramak mutluluğumuzu çalan 

hırsızlardan biri haline gelir.                          2- 

Teslim Olmak: Bebekler yaşamlarını sürdürmek için annelerine bağımlı halde yaşarlar. 

Annenin koruyuculuğuna muhtaç oldukları için içgüdüsel olarak ona boyun eğerler. 

Büyüdükleri halde bu durumdan kurtulamayan yetişkinler ise, zamanla kendilerini güçsüz ve 

çaresiz hissederler. Başkalarının sözünden dışarı çıkmayan, söylenen ve yapılana boyun eğen 

kişiler olarak kendilerine acıyarak geçer hayatları. Dünyanın kendilerini ele geçirdiğini 

hissederler ve mücadele göze alamazlar. Hayat bir mücadele olduğu için, bu kişiler 

mutsuzluğa teslim olurlar.                3- 

Savaşmak: Dürtü ve isteklerin yanlış yönde kullanılması insanoluğunun ızdırabının önemli 

sebeplerinden biridir. Bazen bu dürtüler savaş, şiddet, öfke, zorbalık, kin gütme, düşmanlık ve 
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nefret beslemek şeklinde gösterir kendisini. Gerekçesiz olarak eylemle ya da sözle karşı atağa 

geçmek hem bizi hem diğerlerini incitir. Mutsuzluğu davet eder. 

4- Eleştirel düşünceden uzaklaşmak: İstek ve dürtülerimize etraflıca düşünmeden, durumu 

enine boyuna analiz etmeden cevap vermeye çalışırsak mutsuzluğun kapısını aralamış oluruz. 

Bireylerin, davranışlarının sonuçlarını öngörememesi ve tartamaması parçalanmış aileler, 

boşanma, umutsuzluk, depresyon, içine kapanma, liselerde başgösteren şiddet olayları, 

okuldan kaçma gibi sorunların habercisidir.  

Mutluluğun 3 Arkadaşı 

Şimdi de mutluluğun hırsızlarından bir süreliğine uzaklaşıp mutluluğun 3 arkadaşına göz 

atalım. 

1- Yürekli Yaşam: Kaçmak, teslim olmak ve savaşmak korkudan doğar. Cesaret ise 

korku, kaygı ve umutsuzluğu nötralize eder. Korku bizi hareketsiz kılar, cesaret ise bize 

hareket kazandırır. Panik ve endişeden uzak tutarak sakin kafayla ve objektif düşünmemizi 

sağlar. Cesur kişiler, kişisel bir sorunla karşılaştıklarında ondan kaçmaz, saklanmaz ya da boş 

çırpınışlarla onunla boğuşmazlar. Bunun yerine, analitik düşünceye başvururlar. Durumu 

analiz ederek kendilerine şu soruları sorarlar: “Bu durumda olabilecek en kötü şey ne; 

gerçekleşmesi muhtemel şey ne; seçeneklerim neler; içinde bulunduğum durumu geliştirmek 

için ne yapabilirim? Bu soruları cevaplayarak bir aksiyon planı geliştirirler ve bu doğrultuda 

hereket ederler. Tecrübelerinden yola çıkarak korkunun insanın ayaklarına dolanan 

bağlarından kurtulma yolunun analitik düşünmek olduğunu bilirler. Rüzgara karşı koyamayan 

narin yapraklar gibi değil, onu kontrol etmeyi bilen bir planör gibi davranırlar.  

2- Diğerleriyle Yardımlaşma: Yaşamımızı sürdürmek için insanlara ihtiyaç duyarız. 

Hepimiz birbirimize muhtacız. Bir oyun yazarının oyunculara, oyuncuların ise izleyiciye 

ihtiyacı vardır. Yani hepimiz bir diğerinin varoluşu için bir amaç ve bir değer ifade ederiz. 

Hissedilen en büyük mutluluk çevremizdekilerle etkileşimimizin içinde gizlidir. Aşık oluruz, 

evleniriz, bir aile kurarız, kariyer yaparız, yeni arkadaşlıklar kurarız. Mutluluğun özü bunlarda 

saklı değil midir? 

3- Ruhsal Boyut: Kör ve sağır olarak doğduğunuzu hayal edin. Bu durumda ne Mozart’ı 

ve Beethoven’i dinleyebilecek, ne de Da Vinci ya da Picasso’nun resimlerini görebilecektik. 

Sanat, yaşamı sürdürmek için bir zorunluluk olmasa da onun mutluluğumuzu güçlendiren bir 

etkinlik olduğu inkar edilmez. Bu, varoluşumuzun ruhsal boyutuna işaret eder. Kendimizi 

zanatın güzelliğe teslim ettiğimizde mutluluğun da yeni bir köşesini keşfetmiş olacağız.   

Şu an ihtiyacımız olan korkudan uzaklaşmak ve dik durmak... Bu, beynimizin olağanüstü 

potansiyelini ve gücünü kullanmak anlamına geliyor. Dürtülerinizle ve acele hareket etmeyin, 

önce düşünün!  

(www.gencgelisim.com) 
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Hayat bilgisi dersleri 

 

 Birine kızdığımız her dakika, mutluluktan çalınan ve bir daha geriye alınamayacak 60 

saniye demektir. 

 

 Öfke dil zihinden daha hızlı çalıştığı zaman oluşur. 

 

 Geçmişi değiştiremezsin, fakat yarın için endişelenerek bugünü mahvedebilirsin. 

 

 Sev. Ancak böyle sevilirsin. 

 

 Tanrı tercihi kendisine bırakanlara her zaman en iyisini verir. 

 

 Tüm insanlar aynı lisanda gülerler. 

 

 Sarılmak en güzel hediyedir. Tüm bedenlere uyar. Her durum için verilebilir. Değiş-

tokuş etmesi çok kolaydır. 

 

 Herkesin sevilmeye ihtiyacı vardır. Özellikle onu hak etmedikleri zamanlarda... 

 

 Bir kişinin serveti sonsuzluğa yaptığı yatırıma göre ölçülür.  

 

 Gülümseme, Tanrı’nın güneş ışığıdır.  

 

 Herkesin, herkesin göremediği güzel bir yönü vardır. 

 

 Ebeveynlerin çocuklarını öğrettiklerinin aynısını yapmaları gerekir.  

 

 Sahip oldukların için Tanrı’ya şükret, ihtiyaç duydukların için Tanrı’ya güven.   

 

 Eğer kalbini dünün pişmanlıkları ve yarının kaygılarıyla doldurursan, şükredecek 

bugünün olmaz.  

 

 Bugün yaptığın tercih yarına yön verir.  

 

 Gülümsemeye zaman ayır; çünkü o ruhun müziğidir.  

 

 Sevgi, anlaşmazlıklara el ele vererek çözüm aramayla güçlenir.  

 

 Ebeveynlerin çocukları için yapabilecekleri en güzel şey birbirlerini sevmektir.  

 

 Sevgi, azalmadan paylaşılabilen tek şeydir. 
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 Mutluluk başkaları tarafından çoğaltılabilir ancak başkalarına endeksli değildir.  

 

 

   

 

 

 

İnsan kalbi içerden açılır  

 

19. yüzyılın büyük İngiliz ressamlarından William Holman Hunt'ın, bir bahçeyi tasvir eden 

bir tablosu Londra Kraliyet Akademisi'nde sergileniyordu.  

Hunt'ın "Kâinat Işığı" adını verdiği bu tabloda geceleyin elinde bir fenerle bahçede duran 

filozof kılıklı bir adam görülüyordu. 

Adam, serbest kalan eliyle bir kapıyı vuruyor ve içeriden bir cevap bekler gibi görünüyordu. 

Tabloyu tetkik eden bir sanat eleştirmeni Hunt'a dönerek; "Güzel bir tablo doğrusu ama 

manasını bir türlü kavrayamadım." dedi. 

"Adamın vurduğu kapı hiç açılmayacak mı? Ona kapı kolu takmasını unutmuşsunuz da..." 

Hunt gülümsedi ve ekledi: "Adam alelade bir kapıya vurmuyor ki... Bu kapı insan kalbini 

simgeliyor... Ancak içerden açılabildiği için dışında kola ihtiyacı yoktur." 

 

 

 

 

 

 

 

Aklın yolu 

 

Bu yazının bir kopyası duvarında asılı olduğu için Kalkütalı Rahibe Teresa’ya ait olduğu 

söylenir. Esasen, Dr. Kent M. Keith tarafından 19 yaşındayken yazılmıştır ve ilk kez 1968 

yılında Harvard Öğrenci Ajansı tarafından yayınlanmıştır.  

 

İnsanlar çoğu kez akılsız, mantıksız ve ben merkezli davranırlar. 

Sen yine de onları affet. 

Eğer iyi niyetliysen, insanlar seni bencillikle ve gizli amaçlar gütmekle suçlayabilirler. 

Sen yine de iyi niyetli ol. 

Eğer başarılıysan sahte arkadaşlar ve gerçek düşmanlar kazanırsın. 

Sen yine de başarmaya devam et. 

Bugün yaptığın iyilik yarın unutulur. 

Sen yine de iyilik yap. 

Dürüst ve açıksözlüysen hassas olup kolay incinebilirsin. 

Sen yine de dürüst ve açıksözlü ol. 

En büyük adamlar ya da kadınlar, küçük beyinli küçük adamlar ya da kadınlar tarafından 

tuzağa düşürülebilirler. 

Sen yine de büyük düşün. 

İnsanlar mazlumları kayırırlar ama yüksektekileri takip ederler. 

Sen yine de mazlumlar için savaş. 

Senin yıllarca uğraşarak yaptığını, bir başkası bir gecede yok edebilir. 

Sen yine de yapmaya devam et. 
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İnsanlar gerçekten yardıma ihtiyaç duyabilirler ve onlara yardım elini uzattığında avuçlarına 

kötülük sunabilirler. 

Sen yine de insanlara yardım et. 

Dünya için elinden geleni yap, belki de karşılığında seni tekmeleyenler olur. 

Sen yine de dünya için elinden geleni yap. 

Gördün mü, sonuçta her şey Tanrı’yla senin aranda. 

Hiçbir zaman onlarla senin aranda olmamıştı zaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suyu taşırmadan varolmak 

Uzakdoğuda bir Budist tapınağı bilgeliğin gizlerini aramak için gelenleri kabul ediyordu. 

Burada geçerli olan incelik, anlatılmak istediklerini konuşmadan açıklayabilmekti. Bir gün 

tapınağın kapısında bir yabancı geldi. Kapıda öylece durdu ve bekledi. Burada sezgisel 

buluşmaya inanılıyordu, o yüzden kapıda bir tokmak, çan veya zil yoktu. Bir süre sonra kapı 

açıldı. İçerdeki Budist, kapıda duran yabancıya baktı. Gelen yabancı, tapınağa girmek ve 

burada kalmak istiyordu. Budist bir süre kayboldu, sonra ağzına kadar suyla dolu bir kapla 

döndü ve yabancıya uzattı. Bu, yeni bir aracıyı kabul edemeyecek kadar doluyuz demekti. 

Yabancı tapınağın bahçesine döndü, aldığı bir gül yaprağını kabın içindeki suyun üstüne 

bıraktı. Gül yaprağı su üstünde yüzüyordu ve su taşmamıştı. İçerdeki Budist saygıyla eğildi ve 

kapıyı açarak yabancıyı içeriye aldı.  

“Suyu taşırmayan bir gül yaprağına her zaman yer vardı.” 

 

 

 

 

Huzur için içinize bakın 
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İnsanoğlu mutluluğu hep hor kullanıyormuş... Hep şikayetçi, hep bıkkınmış... Bir gün 

melekler, mutluluğu saklamaya karar vermişler. ''Saklayalım, zor bulsunlar. Zor buldukları 

için belki kıymetini bilirler.'' diyerek başlamışlar tartışmaya. Sorun büyükmüş. Mutluluğu 

saklamak kolay değilmiş çünkü. Kimisi "Everest'in tepesine saklayalım", kimisi 

"Atlas Okyanusu'nun dibine" demiş. Tac Mahal'in kubbesi, Mekke sokakları, İtalyan sofrası, 

bir hastanenin yeni doğan odası, dondurma külahı, sigara  paketi, lale bahçesi... Pek çok yer 

düşünmüşler ama hiçbiri yeterince zor gelmemiş.. 

  

Derken, meleklerden biri "İçlerine saklayalım." demiş. "Kimsenin aklına gelmez içine 

bakmak…" 

  

İşte o gün bugündür mutluluk insanın kendi içinde saklıymış... Hiçbir mutluluk kolay 

gelmiyor. Kolay kolay gülmüyor insanın yüzü... Emekte  ve insanın içinde saklı mutluluk. Ne 

başkasının ekmeğinde, ne başkasının  evinde, ne de başka bir şeyde... 

  

Bu yüzden gözünüz hep içeride olsun. Siz dışını boş verin, içine bakın... 

 

 

 

 

 

Güneş ve rüzgar  

 

Güneş ile rüzgar, hangisinin daha güçlü olduğu konusunda tartışırlar. Ve  rüzgar “Sana benim 

daha güçlü olduğumu kanıtlayacağım.” der. “Şuradaki yaşlı adamı görüyor musun, hani şu 

üstünde palto olan. Bahse girerim, o paltoyu üstünden senden çok daha çabuk söküp 

alabilirim.” 

Bu denemeye razı olan güneş, bir bulutun arkasına gizlenir ve rüzgar bir fırtına gücüyle 

esmeye başlar. Ancak rüzgar şiddetini ne kadar artırırsa yaşlı adam da paltosuna o kadar 

sarınır. Sonunda rüzgar pes edip durulur ve güneş bulutun arkasından çıkarak yaşlı adama 

sıcacık gülümser. Bunu gören yaşlı adamın yüzünde bir hoşnutluk ifadesi belirir. Ve 

paltosunu çıkarır. İddiayı kazanan güneş rüzgara “Dostluk ve naziklik, her zaman haşinlik ve 

zorbalıktan daha güçlüdür...” der. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hint felsefesinden öğretiler 

 

 

Düşünmeye vakit ayır; Düşünce güç için kaynaktır.  
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Eğlenceye vakit ayır; Eğlence gençliğin sırrıdır.  

 

Okumaya vakit ayır; Okuma bilginin pınarıdır.  

 

Duaya vakit ayır; Dua, güç anlarda direnmenin desteğidir.  

 

Sevmeye vakit ayır; Sevme yaşamı tatlı kılandır.  

 

Anlaşmaya vakit ayır; Anlaşma hoşgörünün anahtarıdır.  

 

Gülmeye vakit ayır; Gülme ruhun müziğidir.  

 

Vermeye vakit ayır; Verme günün aydınlığıdır.  

 

İşini yapmaya vakit ayır; İş, huzurun kaynağıdır.  

 

Teşekküre vakit ayır; Teşekkür, yaşam pastasının kremasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

SONSÖZ 

 

Keşfiniz ve gelişiminiz daim olsun! 

 

Umuyorum ki kitabın sayfalarını bitirdiğimizde “Bu adam iyi ki bu kitabı yazmış, bende iyi ki 

okumuşum.” dersiniz. Uzun yıllardır dergiler yayınlıyor, kitaplar basıyorum. Bu süre içinde 

gözüme ve gönlüme takılan güzel yazıları kendi penceremden süzerek sizlerle paylaştım.  

Hayat bir yandan çok uzun bir yanda çok kısa. Eğer iyi değerlendirebilir ve saniyelerin 

hakkını verebilirsek uzun bir ömür yaşarız. Yok; her günümüz kargaşa içinde geçer, huzursuz 

ve keyifsiz yaşarsanız ömür sizin için çok kısa olacaktır.  

Ben uzun yıllar boyu deneyimlediğim hayattan çok dersler aldım. Bana bir takım önerilerde 

bulunan, tecrübelerini paylaşan dostlarım olsaydı mutlaka daha az hata yapar, daha keyifli ve 

huzurlu yaşardım. 

Sizlerde umarım beni bir dost olarak algılar ve burada paylaştığım bilgilerden payınızı 

düşenleri alırsınız. Güzel bir hayat yaşamınızı, kendinizi keşfedip her zaman gelişim içinde 

olmanızı can-ı yürekten arzu ediyorum.  

Güzel haberlerinizi beklerim… 

 

 

 

 

 


